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Resumo 

Na historiografia tradicional a economia colonial da América Portuguesa se restringe ao grande 
comércio, a economia da colônia era definida pelos ciclos econômicos, entretanto, esta visão 
generalista da economia da América Portuguesa é errônea. A historiografia recente defende a 
existência de uma dinâmica interna própria, dissociada da economia externa. Dessa forma, o 
objetivo desse trabalho é apresentar a dinâmica do mercado interno no Brasil colônia. De que forma 
surge e evolui a economia local da América Portuguesa, sua dependência da demanda internacional, 
assim como sua autonomia enquanto colônia. 
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ABSTRACT 

In traditional historiography of the Portuguese colonial economy America is restricted to the big 
trade, the economy of the colony was defined by economic cycles, however, this general view of 
the Portuguese American economy is erroneous. Recent historiography defends the existence of a 
dissociated from the external economy own internal dynamics. Thus, the aim of this paper is to 
present the dynamics of the internal market in Brazil colony. How it emerges and evolves the local 
economy of Portuguese America, its dependence on international demand, as well as their 
autonomy while colony.  
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I. Introdução 

 Na historiografia tradicional a economia colonial da América Portuguesa1 se restringe ao 

grande comércio, voltado para a exportação. A economia da colônia era definida pelos ciclos 

econômicos, sempre voltados para a exportação dos seus produtos: Ciclo da exploração do Pau 

Brasil, Ciclo da Cana de Açúcar e ciclo do ouro. 

 Entretanto, esta visão generalista da economia da América Portuguesa é errônea. A 

historiografia recente defende a existência de uma dinâmica interna própria, dissociada da economia 

externa europeia. Fragoso (1992) em seu livro Homens de Grossa Aventura é um dos que defendem 

essa tese. Para ele durante o período colonial havia, na América Portuguesa, diversas formas de 

produção que não respondia diretamente as demandas do mercado internacional. 

 Entretanto, Mariutti e outros (2001) faz alguns contrapontos acerca dessa independência do 

mercado interno colonial da América Portuguesa. Levantando a hipótese de que a economia interna 

respondia, mesmo que indiretamente, a demanda internacional. Não havendo uma independência, 

por possuir elevados índices de correlação entre os produtos de consumo interno e os exportados. 

 Dessa forma, o objetivo desse trabalho é apresentar a dinâmica do mercado interno no Brasil 

colônia. De que forma surge e evolui a economia local da América Portuguesa, sua dependência da 

demanda internacional, assim como sua autonomia enquanto colônia. 

 Além dessa introdução o trabalho divide-se em mais quatro partes. Para atingir o objetivo, 

inicialmente será apresentado o mercado interno desenvolvido na América Colonial, tanto no 

âmbito agrícola, pecuário e industrial. Mostrando como cada um se caracterizava e se desenvolvia 

na colônia. Logo após será avaliada a importância da abertura dos portos para que esse comércio 

crescesse e se consolidasse. Em seguida, será apresentado o debate acerca da importância desse 

mercado interno e a influência do comércio exportador na dinâmica do mercado interno. Por fim, 

serão apresentadas algumas considerações finais sobre o debate levantado. 

 

II. Dinâmica do mercado interno na América Portuguesa 

 A historiografia tradicional não considera importante o mercado interno desenvolvido na 

colônia, dessa forma era visto como possuidor de extrema dependência das relações econômicas 

com a metrópole. Entretanto não se pode resumir a economia da colônia à dinâmica exportadora, 

presente, mas não a única forma de organização econômica desenvolvida na América Portuguesa. 

 Na historiografia brasileira sempre foi enfatizado a monocultura, como é dito por Linhares 

(1996), o que, em sua opinião, omite estudos sistêmicos sobre a produção agrícola do período 

colonial. No Estado da Bahia, por exemplo, a produção agrícola de subsistência chegou a entrar em 

colapso, devido às epidemias que surgiram no período de 1560-1563, culminando na morte de 

                                                             
1 O Brasil será referido no decorrer do texto como América Portuguesa, por se tratar da colônia portuguesa na América. 
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diversos índios, que eram os principais produtores agrícolas. Na Paraíba argumentava-se que o mal 

que as culturas indígenas traziam eram maiores que, quaisquer, benefícios que esta poderia ofertar 

para a colônia. Esse pensamento perdurou nos primeiros anos da colonização brasileira, onde o que 

predominava era o ideal das grandes plantações. 

 No início o mercado doméstico da América Portuguesa apresentava uma divisão social do 

trabalho frágil e um índice de circulação de mercadorias precário. Até a distribuição regional do 

abastecimento interno era frágil, as principais regiões de abastecimento por via marítima, como 

Cabo Frio, Santa Catarina e o Sul da Bahia, apresentavam a mesma pauta de produtos agrícolas, 

farinha, milho e feijão. Já por via terrestre, com tropas saídas de São Paulo e Minas Gerais, os 

principais produtos comercializados eram rezes e mulas (FRAGOSO, 1992). 

 Agricultura 
 

 Ferline (2009) afirma que o modo de produção existente na América Portuguesa foi o 

grande responsável por se ter um pequeno mercado interno. 

 
 

A grande exploração monocultora e escravista açucareira impediu o desenvolvimento de 
uma camada de pequenos e médios proprietários, e eles, quando existiam, dependiam do 
grande proprietário para processar o açúcar ou comprar sua produção de subsistência. (p. 
245) 
 
 

 Na busca pelo abastecimento da metrópole, a agricultura desenvolvida na colônia se 

concentrava no modelo de plantation, ou seja, das grandes propriedades e produções, em geral, 

suprindo a demanda da metrópole. Entretanto, para a manutenção interna da economia da colônia 

foi necessário o desenvolvimento da agricultura de subsistência, responsável por suprir a demanda 

alimentar dos engenhos e dos aglomerados urbanos da colônia. 

 Nessa linha, na opinião de Linhares (1996), vários foram os papéis da agricultura de 

subsistência na colônia portuguesa que se implantava, com destaque para a ocupação da terra e a 

organização do trabalho familiar. O autor chama atenção para a existência da cultura da mandioca, 

do milho e da batata doce. A Bahia, por exemplo, manteve, durante muito tempo, uma área 

representativa de terra dedicada ao cultivo da mandioca2. O consumo deste produto na região 

industrial de Salvador girava em torno de 44 quilos/ano per capita. No sertão sergipano a média 

fica em 189 quilos/ano per capita. 

 Na primeira metade dos setecentos a produção agrícola do Rio de Janeiro concentrava-se na 

produção de açúcar e mandioca, permanecendo assim até 1750 quando foi inserido o conjunto de 

                                                             
2 Para maiores informações consultar Brickman, B. J. Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e 
escravidão no Recôncavo, 1780-1860. Rio de Janeiro: Civilização Brasileria, 2003. 
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incentivos da Coroa Portuguesa, buscando a diversificação da pauta exportadora do Rio de Janeiro, 

por conseguinte do Brasil. As culturas que passaram a fazer parte da produção brasileira foi 

cânhamo, amoreira, anil, tabaco e o arroz. Essa diversificação da produção colonial foi incentivada, 

em partes pela Coroa Portuguesa. Entre os incentivos da Coroa Portuguesa estava o envio de 

sementes ou plantas, garantias de preços e de compra do produto, apoio técnico e isenção de 

impostos e taxas (PESAVENTO e MONTEIRO, 2006). 

 Havia na América Portuguesa um mercado interno de boa medida, que sofreu modificações 

com as alterações institucionais voltadas para a dinamização da agricultura no atendimento do 

mercado internacional. Os autores afirmam que no Rio de Janeiro havia uma diversificação da 

produção, como o anil, arroz, cochonilha3, linho cânhamo, amoreira (bicho da seda) e o café. No 

inicio da década de 1760 o anil e o arroz apresentavam-se como culturas importantes no Rio de 

Janeiro, se propagando por diversas fazendas e chácaras, porém o arroz, mesmo não contando com 

muitos incentivos da Coroa para o seu desenvolvimento. Os dois produtos chegaram a atingir o 

terceiro lugar entre os produtos mais exportados do Brasil. O anil apresentou crescimento apenas no 

curto prazo. Entretanto, as demais culturas, mesmo recebendo incentivos não obtiveram êxito. Ou 

seja, os incentivos fornecidos pela Coroa não foram tão eficientes em gerar os resultados esperados 

(PESAVENTO e MONTEIRO, 2006). 

 Ferline (2009) afirma que mesmo o açúcar sendo o produto mais exportado do Brasil, no 

século XVIII, a concorrência internacional da Holanda, agindo como outro incentivador, fez com 

que a produção interna se diversificasse. Nesse mesmo período, com o surgimento da exploração do 

ouro nas Gerais possibilitou a acumulação de riqueza para o financiamento da industrialização na 

metrópole, o que retroalimentava os estímulos, da Coroa para com a colônia, focados na produção 

agrícola, que seriam reexportado por Portugal.  

 Outra atividade desenvolvida internamente na colônia era a pecuária. Com a elevação da 

criação de gados na região nordeste o povoamento do interior do país e a consolidação das regiões 

foram possíveis.  

 O gado aparece nos primeiros anos da colônia para o transporte das mercadorias aos portos e 

estava vinculado à fertilização do solo, assim também como conviviam com o cultivo do tabaco e 

da mandioca. Entretanto no final do século XVII houve a utilização da pecuária extensiva e sua 

marcha para os sertões, estima-se que em Pernambuco havia aproximadamente e 800 mil cabeças 

de gado e 500 mil no sertão baiano (LINHARES, 1996). Em conjunto com a expansão pecuarista 

avança também a produção do algodão estabelecendo alguns laços comerciais com os centros 

portuários. 

                                                             
3 Cochonilha refere-se tanto ao corante cor carmim utilizado em tintas, cosmético e como aditivo alimentar 
quanto ao pequeno inseto (Dactylopius coccus) de onde ele é extraído 
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 O norte fluminense, por exemplo, era agroexportador. Santa Catarina era responsável pelo 

abastecimento interno e de escravos vindos da Angola. Tal desenho do abastecimento marítimo 

também ocorria com a participação de pequenos e médios mercadores, já que alguns comerciantes 

aparecem com apenas uma carga por ano, podendo ser indícios de mercadores eventuais. Além da 

especialização por mercadorias, esses mercadores se limitavam a algumas macrorregiões como Rio 

de janeiro, Rio Grande, Santa Catarina e Sul da Bahia (FRAGOSO, 1992). 

 Em suma, grande parte da agricultura desenvolvida na colônia tinha a finalidade de 

abastecer a metrópole portuguesa. Entretanto, a demanda interna apesar de incipiente já se 

apresentava com uma importância interna representativa. Fazendo surgir uma produção agrícola da 

subsistência da colônia. O gado, entra na produção agrícola com importante papel de adubar o solo 

e fazer o transporte da produção, e vai se distribuindo por regiões continentais, permitindo uma 

comunicação terrestre entre as zonas rurais e portuárias. Dessa forma, apesar de pequena a produção 

agropecuarista foi importante para o abastecimento da colônia. 

 

 Comércio 

 

 Silveira (2009) chama a atenção para o papel desenvolvido pela mineração na articulação do 

comércio entre as regiões, fazendo interagir os sertões e o litoral. Sendo importante para a criação 

das novas redes de abastecimento do mercado interno da América Portuguesa. Ferline (2009) 

acrescenta que com a mineração o comércio interno ganhou uma dinâmica diferente. A Coroa 

portuguesa passa a investir na criação de espaços de comércio, ou seja, as companhias de comércio.  

 As criações das companhias de comércio deram base para o crescimento das relações 

comerciais e consequentemente da interação das redes de comunicação, marítimas e terrestres, entre 

as capitanias da colônia portuguesa. Fragoso (1992) afirma que as características gerais das 

capitanias brasileiras, no âmbito econômico, diziam respeito ao autoconsumo familiar dos 

camponeses. Por possuir tantos estabelecimentos de abastecimento local, deixando o mercado 

doméstico incipiente. 

 Durante o período Pombalino 1750-1577 há uma mudança na diretriz do Estado Português, 

dentre as medidas econômicas estavam a criação da companhia de comércio (Grão-Pará e 

Maranhão, Paraíba e Pernambuco), buscando o desenvolvimento do cultivo de novos produtos 

agrícolas; criação da Mesa de Inspeção, buscando melhorar a qualidade dos produtos e controlar o 

contrabando (PESAVENTO e MONTEIRO, 2006). 

 A economia da colônia era limitada. O comércio era a atividade econômica permitida aos 

colonos vassalos, tendo desde o inicio da colonização a figura dos comerciantes miúdos, 

“retalhistas”, ou “homens de vara” como eram conhecidos os pequenos comerciantes coloniais. 
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 Suas oficinas funcionavam nos andares terreis de sobrados ou em edificações térreas de com 

um único pavimento. Esses comerciantes chegavam a um número em torno de 130 pessoas, em 

geral advinham da região norte de Portugal (CAVALCANTE, 2004). 

 Na visão de Fragoso (1992) a base do mercado interno colonial prevalecia o mercado não-

especialista , ou seja, um especulador ou um traficante eventual, com um elevado volume de 

pequenos empreendimentos, o pequeno tropeiro e etc. Inferindo que o mercado colonial era 

composto de uma multidão de pequenos comerciantes. O mercado internacional estava concentrado 

nas mãos de poucos comerciantes, além desses comerciantes também serem traficantes de escravos, 

como em 1812, por exemplo, dos 30 negociantes exportadores 15 eram mercadores de almas. Estes 

eram os principais comerciantes de longos trechos. 

 Havia também os negociantes de grosso trato que atuavam em diversas regiões, emprestando 

dinheiro a juros aos pequenos comerciantes locais. Um dos exemplos é o negociante Brás Carneiro 

Leão, oriundo do Porto, era o maior comerciante, administrava diversos negócios, possuía 

engenhos, navios e imóveis urbanos. Mantinha relações comerciais com Lisboa e Porto, além de 

Angola e Benguela na África, já na colônia seus negócios se distribuíam entre Salvador, Rio de 

Janeiro, Recife, Vila Rica, Sabará e Serro do Frio (CAVALCANTE, 2004). 

 Os homens de negócios, em Lisboa e no Porto, formavam uma rede de abastecimento sólida, 

o que permitia estabelecer os preços das mercadorias no Rio de Janeiro, por tanto, seriam os price 

makers (definidor de preços). Enquanto os pequenos e médios comerciantes não conseguiam 

romper as barreiras impostas por esses comerciantes de grosso trato, estes seriam os price takers 

(tomadores de preços). 

 A demanda da Corte por gêneros de abastecimentos colaborou expressivamente para a 

integração do comercio no eixo Rio-Minas-São Paulo, comercio de extrema importância para o 

estabelecimento de uma elite mercantil (MARIUTTI et al, 2001). 

 Em 6 de dezembro de 1755 foi estabelecido o alvará, que proibia a comercialização 

realizada pelos “comissários volantes” isto é, por pessoas que não possuíam estabelecimentos 

comerciais fixos. O grande objetivo desta normatização era a proteção do comercio Português na 

Colônia. Em 17 de janeiro de 1757, outro alvará estabelecia a redução dos juros anuais, caindo de 

6,4% para 5%, alterando a estrutura do mercado, reduzindo o mercado especulativo financeiro e 

aumentando o mercado produtivo (CAVALCANTE, 2004). 

 O Porto do Rio de Janeiro, por exemplo, durante o século XVIII, consolidou-se como 

principal porto exportador-importador na colônia portuguesa. Entre 1796 e 1811 o porto foi 

responsável por 38% das exportações e 34% das importações. O segundo Porto mais movimentado 

era o de Salvador, com 27% e 26%, exportação e importação, respectivamente (SILVEIRA, 2009). 
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 Em suma, o crescimento do comércio não foi apenas uma resposta ao crescimento 

populacional, mas também o resultante de uma série de alterações institucionais, como a criação de 

companhias de comércio. Neste contexto se desenvolveram dois tipos de comerciantes os retalhistas 

e os de grosso trato, alimentados pelo crescimento da população e a sua demanda cada vez mais 

elevada e exigente. 

 

 Indústria 

 

 Durante o período colonial não havia no Brasil oficinas de grande porte, entretanto Portugal 

passava por um processo de industrialização, iniciado na Inglaterra com a Revolução Industrial. 

 Assim, Ferline (2009) afirma que com a industrialização da metrópole, a relação entre 

colônia e metrópole vai se alterando. A colônia passa a ser consumidora dos produtos 

industrializados produzidos pela metrópole. 

 A colônia era utilizada como fornecedoras de produtos agrícolas e demandante de produtos 

industrializados produzidos na metrópole. Eram permitidas fabricas que produziam açúcar e 

aguardente, fábricas para descascar arroz, descaroçar algodão e produzir anil. Algumas fábricas 

eram restritas a cidade, como curtume, fábrica de cordas e pequenas oficinas que produziam 

utensílios básicos, como pentes e guarda-sóis (CAVALCANTE, 2004). 

 Em 1756 foi instalada a primeira fábrica de descascar arroz do Brasil, localizada no Andaray 

Pequeno no Rio de Janeiro recebeu isenções de taxas de exportações por 10 anos, é um dos 

exemplos de incentivos coordenados pela Coroa Portuguesa no Brasil no período de setecentos 

(PESAVENTO e MONTEIRO, 2006). 

 A primeira fábrica de ferro foi criada em 1811, na cidade de Congonhas do Campo em 

Minas Gerais. Com o passar dos anos foram sendo erguidos moinhos de trigo, fábricas de barcos, 

pólvora, corda e tecidos. Um dos fatores que contribuíram para esse avanço da indústria e do 

crescimento do volume de negócios foi autorização da abertura de novas estradas, assinada por D. 

João ainda em Salvador em 1808 (GOMES, 2011). 

 Segundo Cavalcante (2004) a barreira industrial imposta por Portugal só começou a ser 

rompida após a chegada da Corte em 1808 ao Brasil, com a promulgação do alvará 1º de abril de 

1808, onde afirmava que as manufaturas e a indústria eram peças fundamentais para o crescimento 

da riqueza colonial, retirando, desta forma, o estigma de que na colônia só seria necessário o 

desenvolvimento da agricultura. 

 Em resumo, apesar de ter um mercado agrícola e um mercado interno movimentado, o 

processo de industrialização da América Portuguesa se dá em passos lentos. Principalmente pelo 

interesse da metrópole, que buscava desenvolver a indústria de Portugal. 
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III. A abertura dos Portos (1808) 

 O contexto colonial no período anterior à vinda da família real, 1807 e 1808, era bastante 

conturbado. Com a pressão da Inglaterra em acabar com o tráfico de escravos no Atlântico, as 

guerras Platinas, que absorvia a mão de obra outrora empregada na lavoura do Rio Grande, e a 

variação dos preços internacionais (FRAGOSO, 1992). 

 Na opinião de Silveira (2009, p. 4) a vinda da Família Real, em 1808, pode ser considerada 

um fator conjuntural, que em conjunto com fatores estruturantes, alterando a dinâmica, estrutura e 

organização espacial da economia colonial. Fragoso (1992) chama a atenção para o controle sobre o 

comercio exterior que a Inglaterra passou a ter com a abertura comercial em 1808. Ou seja, apesar 

de possuir grandes comerciantes exportadores, o maior volume das exportações para a Europa não 

portuguesa era relativamente pequeno. Gomes (2011) acrescenta que as vantagens auferidas pela 

Inglaterra eram tão positivas que, a partir de 1810, nem os produtos portugueses, que pagavam 16% 

de impostos, conseguiam concorrer com os produtos ingleses, que pagavam apenas15%. 

 A instalação da Corte portuguesa no Brasil trouxe diversas mudanças na organização social 

e econômica da colônia. Com a transferência da sede da monarquia, além das modificações sociais 

e urbanísticas no curto espaço de tempo houve um aumento representativo de movimentação no 

porto do Rio de Janeiro, após a instalação da corte nesta cidade (CAVALCANTE, 2004). 

 A transferência da Corte Portuguesa para a colônia alterou o sistema colonial. A vinda da 

Família Real gerou uma explosão na demanda interna, não podendo ser reduzida ao aumento 

populacional, pois esta Corte possuía costumes esbanjadores, padrão elevado de consumo que, 

ainda, não eram supridos pelo comercio interno. 

 Nesse contexto, na opinião de Mariutti e outros (2001), a abertura dos Portos não foi apenas 

uma concessão ao governo da Inglaterra, mas uma forma de garantir o abastecimento da Corte. 

Uma resposta comum a este aumento da demanda interna e à abertura dos Portos foi a elevação da 

produção voltada para o mercado interno. 

 Gomes (2010) apresenta alguns dados sobre as importações brasileiras, inicialmente 90% do 

que era consumido na colônia advinha da metrópole portuguesa, entretanto a estrutura do mercado 

internacional foi se modificando na colônia. O Brasil representava uma demanda 25% maior que 

toda a demanda do continente asiático, e metade do que era exportado para os Estados Unidos. Tal 

mudança alterou, também, os produtos comercializados, com elevada participação das manufaturas 

inglesas. Alguns produtos que desembarcavam no porto do Rio de Janeiros, chamam a atenção por 

suas peculiaridades, como o patins para gelo, caixão mortuário, cobertores de lã e fogões de 

calefação de cobre para aquecer a cama. 
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 Desta forma, é possível perceber que a abertura comercial da América Portuguesa não foi 

um ato de benevolência de D. João XVI, foi o cumprimento do trato com a Inglaterra, que se 

beneficiou em grande escala no decorrer dos anos com o aumento do seu comércio e das vantagens 

comerciais adquiridas, além de atender uma necessidade da Corte portuguesa agora residente da 

colônia. Por fim, a instalação da Corte na Colônia Portuguesa na América fez com que o mercado 

interno da colônia se desenvolvesse. 

 

 

IV. Debate sobre a Importância do Mercado Interno 

 MARIUTTI e outros (2001) levanta o questionamento sobre o peso desempenhado pelo 

mercado interno na colônia. O autor faz algumas críticas sobre a importância atribuída ao mercado 

interno pelo Fragoso (1992) no livro Homens de grossa aventura e ao de Fragoso e Manolo 

Florentino (1993) no livro Arcaísmo como projeto. 

 O objeto de análise é a Praça do Rio de Janeiro e seu mercado, assim como as formas de 

produção nelas desenvolvidas, entre os anos de 1792 e 1850. Na visão de Fragoso entre os anos de 

1815 e 1850, fase B da colônia, o mercado interno cresce dissociado do mercado internacional. 

 Os dois produtos com maior representatividade nas exportações eram o açúcar e o café, 

durante a economia colonial. Neste ponto Fragoso (1992, p. 22 e 23) traz algumas variações 

percentuais dos preços, volume e receita. Mariutti e outros (2001) descordam da análise feita por 

Fragoso (1992), inicialmente a crítica diz respeito a descontinuidade da taxas de queda, tendo várias 

inversões de tendência, 1824 a 1829 e 1804 a 1805, são exemplos que não houve apenas queda no 

período de 1799 até 1811. 

 Mariutti e outros (2001) defendem a tese de que a economia brasileira no período colonial 

não apresentava um ritmo independente da economia internacional, sendo baseada nas exportações. 

 Apresentado, para isso, uma matriz de correlação entre os produtos transacionados no porto 

do Rio de Janeiro entre 1799 e 1822. A matriz é confeccionada relaciona a receita do açúcar com 

outros produtos da economia local e apresenta-se da seguinte forma: 

Tabela 01 – Matriz de correlação dos produtos 

 Açúcar Trigo Farinha Charque Escravos 

Açúcar 1     
Trigo 0,1850 1    
Farinha 0,3303 0,6535 1   
Charque 0,6142 0,2099 0,6693 1  
Escravos 0,2142 0,2344 0,4977 0,6729 1 

Fonte: MARIUTTI e outros (2001, p. 379) 

 

 De acordo com a análise dos autores, a receita do açúcar relaciona-se de maneira profunda 

coma receita do charque devido à necessidade dos produtores do primeiro bem necessitar o 
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abastecimento interno do segundo. Devido ao maior nível de correlação entre estes produtos, 

quando havia uma elevação da demanda por açúcar deveria haver um aumento da demanda por 

charque. A baixa correlação do Trigo e dos Escravos poderiam ser explicadas pelo consumo de 

farinha de trigo ser incipiente, direcionada a alguns portugueses na colônia. Já os escravos eram de 

forma crescentes absorvidos pelo setor minerado das Gerais. Já a Farinha pode apresentar um 

movimento de autonomia da sua demanda, já que era um produto tipicamente de consumo interno. 

(MARIUTTI et al, 2001)  

 Com relação a variação dos preços internacionais e os portos da cidade de Pernambuco, da 

Bahia e do Rio de Janeiro, não é possível perceber um deslocamento entre os preços internacionais 

e dos portos, exceto o porto do Rio de Janeiro, objeto de estudo do Fragoso e Florentino, que 

apresentou menor correlação entre os preços internacionais, representando um princípio de 

autonomia da economia local. (MARIUTTI et al, 2001)  

 A crítica que Mariutti e outros (2001) faz é a atribuição de médias constantes à variáveis 

cujos comportamento não condiz. Outro grande problema está nas generalizações da historiografia 

clássica, desta forma não se poderia analisar como um período (1790 – 1830) único e contínuo, pois 

diversos foram os acontecimentos que o fizeram variar, como a vinda da Família Real de Portugal 

(1808) e a Independência (1822). 

 É preciso reconhecer que Fragoso (1992) faz observações importantes sobre a continuidade 

do modo de produção colonial, de base escravista, ao longo do século XIX pela existência da 

utilização desta mão de obra até 1888. (MARIUTTI et al, 2001)  

 Entretanto é preciso destacar que a crítica feita por Mariutti et al (2001) diz respeito a 

generalizações feitas, já que os resultados dos estudos realizados sobre a dinâmica do Porto do Rio 

de Janeiro foram generalizados para a dinâmica de toda a colônia. Deste modo, a perspectiva de 

uma economia interna com ritmo autônomo com relação a economia Europeia, entre 1970 e 1830, 

são falhas face a um estudo estatístico robusto. 

 Desta forma, são necessárias maiores investigações sobre a importância da dinâmica do 

mercado interno colonial. O debate é importante para o estabelecimento das relações econômicas 

que se iniciam durante o período colonial e que se espalha pelo período Imperial, além de ter 

influências no desenvolvimento atual da economia Brasileira. 

 

V. Considerações Finais 

 A agricultura desenvolvida na colônia tinha como objetivo o abastecimento da metrópole 

portuguesa. A demanda interna era incipiente, mas começa a apresenta-se como importante 

internamente. Fazendo surgir uma produção agrícola da subsistência da colônia. Assim como a 

agricultura, a agropecuária faz parte do cenário interno do mercado da América Portuguesa. A 
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criação de gado vai se distribuindo por regiões continentais, permitindo uma comunicação terrestre 

entre as zonas rurais e portuárias, importante para o abastecimento interno da colônia. 

 Já o comércio não foi apenas uma resposta ao crescimento populacional, mas correspondeu 

a uma série de alterações institucionais. A criação de companhias de comércio foi extremamente 

importante para o crescimento do mercado interno colonial. Por ter um mercado agrícola e um 

mercado interno movimentado, o processo de industrialização da América Portuguesa se dá a 

passos lentos. Condicionado ao interesse da metrópole, que buscava desenvolver a indústria de 

Portugal. 

 A abertura comercial da América Portuguesa foi um marco no desenvolvimento do mercado 

interno, este ato não foi uma benevolência de D. João XVI, ao sair de Portugal o Rei havia selado 

um trado com a Inglaterra, que ajudaria no transporte da corte para a colônia, em contrapartida os 

portos seriam abertos. Essa abertura foi, além do cumprimento do trato com a Inglaterra, que se 

beneficiou em grande escala no decorrer dos anos com o aumento do seu comércio e das vantagens 

comerciais adquiridas.  Buscava atender uma necessidade da Corte portuguesa agora residente da 

colônia. Por fim, a instalação da Corte na América Portuguesa na América fez com que o mercado 

interno da colônia se diversificasse. 

 A dinâmica do mercado interno é vasta e bastante rica, porém são necessários maiores 

análises sobre o seu real papel no desenvolvimento da economia do período colonial brasileiro. 

Quais as suas heranças para o império e para os dias atuais. Desta forma, esse trabalho não tem 

como objetivo findar o debate sobre o mercado interno desenvolvido no período colonial, mas 

apenas fazer uma reflexão sobre a sua dinâmica e importância para a formação econômica do 

Brasil. 
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MOEDA PROVINCIAL E PREÇOS DO AÇÚCAR: BAHIA, DÉCADA DE 1690 

Rafael da Silva   

 

Resumo 
No final dos anos oitenta e início dos noventa do século XVII, na Bahia, o açúcar apresentava 
preços baixos e a lavoura encontrava-se em crise. Então, ainda na primeira metade da década de 
1690, houve uma recuperação conjuntural dos preços do produto determinada por conflitos na 
Europa, onde a demanda por açúcar do Brasil aumentou. A dita crise, entretanto, havia 
desencadeado uma campanha pela produção de moedas provinciais na colônia a fim de aumentar a 
liquidez do endividado setor açucareiro, evitando a desativação dos engenhos em meio às 
dificuldades do negócio. Entre 1695 e 1698, mais de 920 contos de réis em moedas provinciais 
foram produzidos na Bahia. Este artigo pretende apresentar e discutir alguns documentos que 
apontam relação entre a maior oferta monetária e os preços do açúcar em ascensão. 
Palavras-chave: moeda provincial, comércio colonial, preços, açúcar, senhores de engenho, 
governo-geral. 
 
Abstract 
In Bahia, the sugar plantations were in crisis, at the late eighties and early nineties of the 
seventeenth century: there was a lack of money and prices were low. So, the prices began to rise 
due to conflicts in Europe, where demand for Brazilian sugar increased at the first half of the 1690s. 
However, that crisis had caused a campaign for the production of provincial coins in the colony in 
order to increase the liquidity of indebted sugar planters, avoiding the breakdown of plantations 
amid difficulties of the business. More than 920 million réis in provincial coins were minted in 
Bahia, between 1695 and 1698. This article aims to present and discuss some documents that show 
the relationship between the money supply and the rise of the sugar prices. 
Keywords: Provincial currency, colonial trade, prices, sugar planters, general government. 
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Introdução 

 Estudar a relação entre preços e oferta monetária no Brasil colonial é uma tarefa que esbarra 

em duras dificuldades, sobretudo, na falta de uma estimativa minimamente precisa do meio 

circulante nas principais praças comerciais da América portuguesa. Acerca dos preços do açúcar, 

tomou-se como referência as análises elaboradas por Stuart Schwartz (1988: 144-176) e Vera Ferlini 

(2003: 98-117). Não há que se confundir o desempenho do setor açucareiro com o desempenho da 

economia colonial, entretanto, o açúcar foi o principal produto de exportação no Brasil colonial e os 

impostos pagos por este setor foi a principal fonte de arrecadação do Estado português na América 

no final do XVII. Da importância econômica desta mercadoria, justifica-se a eleição do açúcar para 

discussão proposta. Em relação à moeda, a maior parte dos dados foi retirada do livro de Cléber 

Baptista Gonçalves (1989: 95-149), cujos dados da produção monetária baiana do final do século 

XVII foram cotejados com as informações apresentadas por I. Accioli e Braz do Amaral (1925: 

146). Há uma pequena discordância entre as duas referências no que diz respeito ao valor à datação 

da cunhagem na Bahia. Preferiu-se os dados do primeiro porque, aparentemente, Gonçalves teve 

acesso aos originais ou cópias de documentos originais registrados no Livro 1º da Casa da Moeda 

do Brasil, documento atualmente perdido ou destruído.  

Dados os estreitos limites ou, até mesmo, a impossibilidade de um tratamento quantitativo 

da relação entre preço do açúcar e oferta monetária, procurou-se neste artigo apresentar uma 

discussão qualitativa do problema. Os documentos estudados, necessariamente, apontam traços da 

relação entre preços do açúcar e oferta monetária e, a partir de sua apresentação, pretendeu-se 

contribuir para o conhecimento do comércio colonial entre Portugal e Brasil. 

O instrumento teórico com o qual se pode iniciar uma aproximação do problema monetário 

é a equação das trocas, também chamada de equação de Fisher, uma expressão matemática fundada 

nos princípios da Teoria Quantitativa da Moeda (TQM): P.T=M.V. P diz respeito aos preços, T à 

quantidade de trocas comerciais, M à oferta monetária e V corresponde à velocidade de circulação 

do dinheiro (VILAR, 1980: 28). O princípio da teoria é que os preços flutuam respondendo às 

variações da oferta de dinheiro (ARRUDA, 1980: 341). Uma vez levantadas algumas hipóteses e 

questões, a dita equação tende a esgotar sua utilidade. A falta de dados precisos não legitima maior 

uso de um artifício matemático, principalmente, quando uma discussão qualitativa, que não esteja 

presa aos princípios da TQM, pode oferecer respostas mais satisfatórias, ainda que não suficientes. 

Eis um exemplo do uso da equação. Na Bahia, a Casa da Moeda, criada pela lei de 8 de 

março de 1694, amoedou 102:070$000 réis em moedas de ouro e 818:952$140 em moedas de prata 
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entre 1695 e 1698 (GONÇALVES, 1989: 148). Estes 921:022$140 réis correspondem a 

2.302.555,35 cruzados. Considerando certa dispersão de moedas, o meio circulante na Bahia em 

1698 não devia estar em nível muito abaixo dos dois milhões de cruzados, pois o comércio com 

outras partes do Brasil tendia a não ser desfavorável a Salvador e o açúcar valorizado resultava em 

boa retenção de dinheiro no Recôncavo.  

Para uma estimativa da variação do meio circulante na década de 1690, pode-se tomar um 

dado da carta de Manuel Carneiro de Sá, chanceler da Relação da Bahia, assinada em 18 de julho de 

1689 (DH, v.89, 1950: 151): estimava o juiz que se havia serrilhado e encordoado 720 mil cruzados 

na Bahia. A evasão monetária para Portugal se agravou nos anos seguintes, possivelmente, levando 

a circulação de dinheiro na Bahia ao nível mais baixo em 1690, pois, a partir de 1691 os preços do 

açúcar começam a subir e, com isso, as moedas tendiam a permanecer na América. Em 1692, o 

governador-geral Câmara Coutinho reivindicou a cunhagem de moedas provinciais para Bahia no 

valor de um milhão de cruzados, quantia que parecia suficiente para as necessidades do Estado, da 

lavoura e do comércio (ABN, v. 57, 1935: 147-153). Na mesma época os oficiais da Câmara de 

Salvador estimavam em um milhão de cruzados o valor do meio circulante necessário para a 

capitania (DH, v.34, 1936: 73). Sendo assim, o valor da variável M para o ano de 1690 deve ter sido 

sensivelmente menor que um milhão de cruzados e, portanto, os 720 mil, relatados por Carneiro de 

Sá, parecem uma boa sugestão. A estimativa mais extrema é de uma variação de 720 mil cruzados 

em 1690 para 2 milhões e trezentos mil em 1698, isto é, 1.580.000 cruzados, um aumento de 220%. 

Mais próximo da realidade deve ter sido um aumento de 100% entre 1689, quando algo menos que 

um milhão de cruzados circulava no Recôncavo, e 1699, quando o valor do dinheiro em circulação 

seria algo menos que dois milhões de cruzados. 

O preço do açúcar aumentou mais de 150% entre 1689 e 1699, de 778 para 1$980 réis a 

arroba (SCHWARTZ, 1988: 401), enquanto o meio circulante deve ter dobrado, isto é, aumentado 

em 100%. Ao que parece, os preços aumentaram em um índice maior do que o meio circulante, e, 

como as transações tendiam a aumentar, a velocidade de circulação monetária deve ter crescido 

bastante e, ainda que as transações permanecessem constantes, a velocidade tinha que apresentar 

aumento. Esta hipótese pode ser uma pista para compreender a atividade financeira que foi 

observada, em parte, pelo viajante inglês Wiliam Dampier em 1699, quando esteve em Salvador 

(RUSSEL-WOOD, 1981: 49-51 e 215). Outras hipóteses podem ser levantadas e outros caminhos 

testados. Entretanto, o objetivo deste artigo é avançar para uma esfera mais ampla, o comércio 

colonial entre Portugal e Brasil. 
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Da conjuntura recessiva para o negócio do açúcar à Casa da Moeda provincial 

 

No início da década de 1690 a conjuntura era de crise na lavoura açucareira (FERLINI: 110-

112; SCHWARTZ, 1988: 165-166). Tal crise apresentava forte aspecto monetário. Os mercadores 

das frotas queriam pagamento em dinheiro de contado, ao mesmo tempo em que diminuíam as 

compras de açúcar (DH, v.39, 1938: 149). O endividamento do setor açucareiro tendia a obrigar os 

senhores de engenho a negociar a produção por preços baixos em troca de crédito. A cada ano, o 

meio circulante parecia mais delgado. Pessoas influentes previam o fim do comércio entre Portugal 

e Brasil (VIEIRA, 1995: 653-654). 

O aspecto monetário da crise tinha como principal característica a escassez monetária por 

conta de da evasão de dinheiro para Portugal. Entretanto, um ingrediente a mais veio aumentar as 

dificuldades: a reforma monetária de 1688 em Portugal, que determinara a circulação de patacas a 

peso, a saber, a cem réis por oitava de prata (LIMA, 2005: 395-399). O meio circulante no Brasil 

era quase todo de patacas cerceadas, a maioria das quais apresentava cerca de quatro oitavas e meia 

e corria a 640 réis (DH, v. 89, 1950: 147-154), ou seja, a prata amoedada corria a 142,2 réis por 

oitava, aproximadamente. Portanto, a reforma monetária na metrópole determinou uma redução de 

quase 30% no valor da grande maioria das moedas que corriam na colônia. Este item da lei de 4 de 

agosto de 1688 na colônia, particularmente, no setor açucareiro e desencadeou manifestações 

contrárias à política monetária da coroa (SOMBRA, 1938: 98 e ss). 

 Em 1690, a reforma monetária ainda não tinha sido aplicada no Brasil. O governador-geral, 

frei Manuel da Ressurreição, não teve interesse, energia ou apoio para tanto. O rei dom Pedro II 

apostou em Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho, que assumiu o governo em outubro de 

1690, contando entre suas principais tarefas a anulação das formas irregulares pelas quais corriam 

as moedas no Brasil e a imposição, com “suavidade”, da lei de 4 de agosto de 1688 aos moradores 

da colônia (DH, v. 33, 1936: 354-356). 

 Alguns meses depois, em meados de 1691, não obstante as antipatias conquistadas 

(HANSEN, 2004: 390), o novo governador-geral já havia conseguido publicar e fazer cumprir a lei 

da moeda, ao menos, em Salvador. Antes de assumir o governo, Câmara Coutinho estava 

governando a capitania de Pernambuco, onde era temido e fizera fama de administrador rígido 

(MELLO, 1995: 56). Tal rigidez, certamente, favoreceu-lhe na Bahia, onde, obrigados a avaliar as 

moedas a peso, na razão de cem réis por oitava, os oficiais da Câmara de Salvador aceitaram uma 

perda de 17,5% do valor do dinheiro no cofre da instituição (ATAS DA CÂMARA, v.6, 1950: 165-

166). 
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 Com menos dinheiro em circulação, a arrecadação tendia a baixar. Câmara Coutinho relatou 

em cartas algumas situações de aperto que estava a sofrer para conseguir pessoas que aceitassem ser 

contratadores do imposto do dízimo1. Em 1692 estava convencido de que era necessário aumentar a 

oferta monetária no Brasil, quer para o bem do comércio, quer para o funcionamento do Estado. 

Então, o governador-geral redigiu uma longa carta ao rei, explicando os “danos” causados pela falta 

de dinheiro à economia colonial, sobretudo, ao setor exportador (ABN, v.57, 1935: 147-153; LIMA, 

2005: 399-401). O documento foi uma peça importante em uma campanha pela instalação de uma 

Casa da Moeda no Brasil (CALMON, 1937: 444). 

 Entre meados de 1692 e início de 1694, intensificaram-se as negociações do governador, 

apoiado por várias autoridades coloniais, com a Coroa a favor da fundação de uma casa da moeda 

no Brasil. A resistência inicial de dom Pedro II em aprovar a dita casa levou o govenador a 

aperfeiçoar os seus argumentos: em carta de 20 de julho de 1693, Câmara Coutinho afirmava que 

anualmente a Bahia recebia até 60 mil cruzados em ouro da Costa da Mina, o qual, sendo 

amoedado, poderia passar ao Reino onde a escassez de numerário, assim como no Brasil, oprimia o 

comércio e as contas do governo (DH. v.38, 1937: 151-153)2. 

 Os senhores de engenho e principais da Bahia, por sua vez, protestaram contra a situação de 

“total ruina” por meio de uma longa e interessante carta, enviada pelo Senado da Câmara de 

Salvador ao rei (CARTAS DO SENADO, v.4, 1952: 3-10). No papel enunciava-se acerca dos 

tributos, como o “um milhão e duzentos e oitenta mil cruzados, que quase têm pago de donativo 

para a Paz de Holanda” ou os “cinquenta mil cruzados, com que paga a infantaria”; a respeito das 

“intemperanças do seu natural clima”, que danifica a produção agrícola; sobre a diminuição dos 

preços do açúcar provocada pela concorrência, “pois que toda a Europa se deu a cultura deste 

gênero”; enfim, parecia que “todas as exaltações do mundo buscam a sua declinação”. Contudo, o 

assunto principal da carta é a moeda.  

Um breve histórico dos últimos anos é apresentado no documento, denunciando a introdução 

no Brasil, por parte da Junta do Comércio, de moedas cerceadas com o intuito de lucrar, pois os 

reales leves de quatro oitavas e meia corriam no Brasil a 640 réis, enquanto em Portugal não 

passavam de 450.  

Então, “por ocultos princípios, que não devemos vassalos perguntar às Majestades! foi 

servido brevemente mandar S. Majestade, que corresse toda a moeda de selos [reales] pelo que 

                                                      
1 Biblioteca da Ajuda. códice 51-V-42, fl. 6. 
2 Ainda sobre este ponto, Câmara Coutinho escreve ao secretário de Estado Mendo Pereira em 30 de julho de 1693: 
Biblioteca da Ajuda. Códice 51-V-42 fl. 42v. Carta de Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho ao secretário de 
Estado Mendo Foios Pereira, Bahia, 30 de julho de 1693. 
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tivessem a respeito de tostão a oitava”, da mesma forma que corriam as moedas espanholas em 

Portugal. Com a lei de tostão por oitava imposta ao Brasil, “se havia de levar toda [a moeda], por 

quanto tinha nisso mais lucro o negócio que em levar o açúcar, gênero em que já então se ganhava 

pouco nas dilações das vendas”. Em caso de resistência à nova lei da moeda, castigava-se “como 

inobediência o que foi mera necessidade, como mostrou o tempo e miséria em que está posto o 

Brasil, porque neste caso perdeu o Brasil quantidade grande de cabedal”. 

 Na sequência do documento, a consciência da posição periférica em relação a Portugal 

aparece clara quando se tratam das relações de comércio entre metrópole e colônia num regime 

monetário que não diferencia as duas partes do sistema. As conveniências da “mercancia”, isto é, os 

interesses mercantis na Europa estavam a drenar o meio circulante da América Portuguesa: 

  
 

“Mas com estas perdas serem uns golpes consideráveis, que se foram dando na 
sustância do Brasil, e Portugal, e pela maior conveniência, que acha a mercancia 
em levar antes dinheiro, que açúcar, de que se seguiu que levando muita parte da 
moeda, se vê arruinado e continuando-se este dano se verá destruído”.  

 
 

Como um texto de pensador mercantilista, a carta da “nobreza” da Bahia sentencia que 

 
  

 “é a moeda instrumento dos contratos, alma do negócio, o meio de se adquirirem 
as riquezas e conservarem os cabedais, mostra-se esta verdade, a experiência de 
todas as cidades do mundo que cresceram , ou diminuíram na opulência, não nos é 
necessário recorrer à memória, aos sucessos dos estranhos quando estão vendo os 
nossos olhos na Bahia: floresceu na riqueza, na abundância, no comércio enquanto 
teve dinheiro, e hoje que o não tem, está pobre, penuriosa e sem negócio”.  

 
 
O comércio seria todo afetado, pois as fazendas que vinham da Europa só poderiam ser 

vendidas a preços baixos ou ficariam “empatadas”, sem compradores. Logo, não haveria dinheiro 

para giro, nem seguro, nem se passariam letras. Os engenhos e lavouras não conseguiriam mais se 

abastecer de 

  
 

“negros, cavalos, bois, jornais, caixões, lenhas, formas, tijolos, carros, consertos de 
barcos e outras inumeráveis miudezas que não se compram sem dinheiro, e como 
este falta na quantia necessária, hoje não se fornecem os engenhos como devem, e 
fazem pouco açúcar, e brevemente nem esse pouco poderão fazer”.  
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 Não deixaria a coroa portuguesa de colher as más consequências da ruína do Brasil, 

sobretudo no sustento do Estado, que depende dos contratos. 

 
 

“Daqui se segue que como vão faltando os frutos, vão faltando os pagamentos, não 
só dos engenhos e fazendas, senão de todo o gênero de contratos, porque todos 
dependem do açúcar; enfadam-se os credores, fervem as demandas, as trapaças, as 
execuções, e brevemente este fantástico corpo composto de cabedais alheios se 
verá despido das aparências e reduzido a cinzas do que foi”. 

  
 

Percebe-se a restrição crescente do crédito. No citado papel de 28 de julho de 1693, 

apresenta-se uma ilustração para melhor entendimento da coroa acerca da ruína do Brasil 

açucareiro. Nas arrematações das fazendas, o “estilo que pratica a justiça” também contribuía muito 

para o agravamento da crise, prejudicando os senhores de engenho e lavradores. Se “um credor 

cobrar dois mil cruzados de seu devedor, demanda o caso sucedido põem lhe na praça uma fazenda, 

que vale vinte mil cruzados”. Não havendo dinheiro suficiente para estimular interessados a lançar 

um preço justo pela propriedade, “lança o credor onze mil cruzados, que bastão para livrar a lesão 

enormíssima, dois em dinheiro que é a sua dívida, e nove a pagamento de duzentos mil réis cada 

ano e fica-se com a fazenda para a pagar ao miserável devedor em dezoito anos”. A introdução deste 

estilo seria uma “larguíssima brecha para por onde entrar a destruição dos moradores do Brasil”. 

Atingindo o Estado, os danos da crise impediriam os pagamentos das folhas secular e 

eclesiástica, fazendo com que “pereça a justiça por falta da assistência dos ministros, o serviço 

divino por falta de párocos, a defensa real, não só no Brasil, se não em Portugal, por falta dos 

efeitos”. O prognóstico era terrível: “finalmente perecerá o Brasil por todas estas consequências 

nascidas da falta de moeda”.  

Das várias soluções ou arbítrios estudados para apresentar à coroa, a fundação de uma casa 

da moeda no Brasil, para produção de dinheiro provincial com valor extrínseco 20% maior do que a 

moeda portuguesa, foi defendida como “o meio conveniente e eficaz para se poderem remediar os 

danos todos”. O levantamento da moeda provincial evitaria que os “prateiros”, ou ourives, desfaçam 

as moedas em objetos de prata lavrada, ao mesmo tempo em que pagaria os trabalhos de cunhagem, 

remuneraria o povo que levasse metal para a fundição e o que sobrasse das braçagens ajudaria nas 

“fortificações que Sua Majestade manda fazer, ou para o que for servido”. A prata seria pouca para 

atender as necessidades do Brasil e ainda sobrar para envio ao reino, mas apostavam, como Câmara 

Coutinho em sua carta ao rei, que abundariam as moedas feitas com ouro da “Costa da Mina e de 

São Paulo”, das quais sobraria quantidade significativa para enviar a Portugal. Propôs-se que o 
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preço do marco de prata fosse elevado a 7$000 réis, valor capaz de estimular os moradores do 

Brasil a alimentar a Casa da Moeda, duzentos réis abaixo do que propora o governador-geral. 

Além de sugestões sobre a forma e valor das moedas, a “nobreza” baiana apresentou um 

critério objetivo para a produção monetária a ser usado para as principais praças do Brasil. Como 

não haveria prata suficiente para seguir a “regra assentada”, que mandava correr quantidade de 

moeda com valor correspondente ao dobro da produção, aceitava-se uma quantidade de dinheiro no 

valor da produção dos frutos da terra, o qual, segundo os senhores de engenho e outros principais, 

era de um milhão e duzentos mil cruzados (480 contos de réis). 

 
 

“a quantidade que nos parece conveniente para sustentar o trato da Bahia, e seu 
dilatado recôncavo, é de um milhão e duzentos mil cruzados, porque ainda que a 
regra assentada é que a terra para se tratar com opulência, há de ter em si dobrada 
moeda do que rende os seus frutos, e para poder conservar trato suficientemente, há 
de igualar ao menos a moeda aos frutos”. 

 
 
 Por fim, reconhece-se o possível dano que uma maior oferta de dinheiro provocaria: o 

aumento dos preços. Porém, seria “tão urgente a necessidade da falta da moeda, que pesando um 

dano com o outro, acham que lhe é menos prejudicial a carestia dos gêneros do que a total ruína por 

falta do negócio”. 

Em 8 de março de 1694, dom Pedro II, convencido sobre os danos causados pela escassez de 

dinheiro no Brasil, questão de que “depende a conservação ou destruição” (CARTAS DO 

SENADO, v.4, 1952: 14) daquele Estado, mandou publicar a lei (GONÇALVES, 1989: 99-100) que 

fundava a Casa da Moeda provincial na Bahia, um marco na História monetária colonial. A fim de 

solucionar os problemas da 

 
 

“falta de moeda, a qual era excessiva, que não tinham os moradores daquele Estado 
com que comprarem os gêneros necessários para o seu sustento e uso; por cuja 
causa haviam baixado tanto as rendas Reais, e todas as contribuições, que nem os 
filhos da folha eclesiástica e secular, nem os presídios, podiam ser pagos”3. 

 
 
 O texto da lei quase reproduz um trecho da carta de 1692, escrita por Câmara Coutinho ao 

rei (ABN, v.57, 1935: 148), mostrando a força da argumentação do governador-geral, que oferecia 

soluções práticas, ancorando-se no pensamento econômico predominante na época (HECKSCHER, 

                                                      
3 Carta de lei de março de 1694. Criação de Casa da Moeda na Bahia, levantamento do marco de ouro e prata. 
Disponível em http://iuslusitaniae.fcsh.unl.pt. Ius Lusitaniae: Fontes Históricas do Direito Português: Collecção 
Chronologica da Legislação Portugueza -1683-1700.   
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1983, 644-659). Apesar da enumeração de várias razões para a cunhagem de moeda provincial, a 

queda da arrecadação dos contratos da Coroa no Brasil parece ter sido o motivo de maior peso. 

 Mandou-se pela lei lavrar moeda provincial com levantamento do valor extrínseco, isto é, 

com uma desvalorização do real em relação ao metal precioso tendo como referência o valor da 

prata em réis na metrópole. Assim, a moeda provincial contribuiria para evitar a evasão monetária, 

estimulando os negociantes a deixarem a moeda em troca de mercadorias coloniais, já que, no 

Brasil, sua prata valeria mais réis. O tamanho do levantamento oficial foi de 10% para a moeda 

provincial sobre a moeda metropolitana. 

 Assim como em Portugal, o perfil da amoedação na colônia privilegiou as grandes 

transações (SOUSA, 206: 132-140). A produção monetária baiana em 1698, último ano de 

cunhagem da primeira Casa da Moeda na Bahia, concentrou-se nas “moedas” de ouro no valor de 

4$000 réis, abandonando-se as “meias moedas” e os “quartos”, que já não se fabricavam desde 

1696. No que diz respeito à produção em prata, naqueles derradeiros meses da Casa em Salvador, 

produziram-se apenas as moedas de “duas patacas” e “uma pataca”, no valor de 640 e 320 réis, 

respectivamente.  

 Em meados de 1694, chegou à Bahia, como novo governador-geral, dom João de Lancastro, 

com a missão de abrir a Casa da Moeda. Este fato foi celebrado por muitos, dos quais se tome por 

representante, mais uma vez, o padre António Vieira: 

  
 

“Chegou o Sr. D. João Lencastre, e entrou nesta Baía com todo o troço da frota 
com que saiu de Lisboa. No mesmo dia, com sua vinda, se trocou a fome em 
fartura, a desconsolação em alegria, e até a morte ordinária nestes meses, em saúde, 
pagando Deus aos lavradores a esterilidade do ano em tão melhorada moeda. A 
casa dela fica já em muito boa altura, com que o trato civil desta república, que até 
agora parecia de bárbaros, começará a ser político” (VIEIRA, 195: 676-677). 

 
 

 Com a mesma satisfação percebida nas palavras do padre Vieira, a Câmara de Salvador, em 

carta datada de 30 de julho de 1694, louvou ao rei pela generosidade de mandar fundar uma casa da 

moeda na Bahia, pela qual “todo o Brasil deve reconhecer humildemente agradecido a Vossa 

Majestade” (GONÇALVES, 1989: 144-146). 

 

A recuperação conjuntural do negócio açucareiro e a maior oferta monetária no Brasil 

 

Desde o início da década de 1690, a Europa mergulhara em uma guerra, abrindo mercados 

de consumo para o açúcar do Brasil. Os preços do produto dos engenhos subiram a partir de 1691. 
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Na Bahia, a arroba do açúcar branco salta de 1$080 réis para 1$440. Nos anos seguintes, a arroba 

passa a ser vendida a 1$350. Em 1698, registrou-se uma queda significativa para 1$138 réis. Porém, 

em 1699, houve quem vendesse uma arroba de açúcar branco por mais de 2 mil réis (SCHWARTZ, 

1988: 401). 

Com o açúcar valorizado e a Casa da Moeda produzindo dinheiro com levantamento acima 

das moedas portuguesas, mercadores resolveram mandar moedas espanholas de Portugal para o 

Brasil com o objetivo de adquirir açúcar ou recunhá-las em dinheiro provincial na Casa da Moeda 

para, então, com mais réis, comprar açúcar com vantagem (LIMA, 2005: 402). Tal fato alarmou a 

coroa, que, em carta endereçada ao governador-geral, assinada em 12 de janeiro de 1698, expressou 

a desconfiança de tal fluxo e o temor de “em breves anos” ficar o reino “sem pataca alguma” 

(GONÇALVES, 1989: 149). Entretanto, a principal matéria-prima da amoedação na Bahia foi as 

moedas espanholas que circulavam na colônia, inclusive, as melhores patacas, que foram 

desentesouradas, e peças decorativas ou utensílios de prata e ouro das casas de famílias abastadas 

(PITA, 1976: 211).   

A possível evasão de moedas de Portugal para o Brasil com o intuito de recunhá-las em 

provinciais, aproveitando o levantamento permitido às cunhagens na América, seria um negócio 

limitado. Analise-se o seguinte exemplo: dezessete boas moedas espanholas, correndo a 800 réis e 

com peso de pouco mais de 7,5 oitavas, apresentavam uma massa de dois marcos de prata, 

perfazendo o valor de 13$600 réis. Entregando estas dezessete peças na Casa da Moeda na Bahia, o 

particular sacaria 14$080 réis em moedas provinciais, porém, perderia 8% da prata que entregara, 

os quais seriam retidos para despesas da fabricação. A operação só poderia ter o objetivo de adquirir 

produtos coloniais porque o ganho de 480 réis em moeda de conta não significava nada no mercado 

internacional, onde o importante é o valor intrínseco e, portanto, a perda de 8% da prata redundaria 

em prejuízo.  

   O negócio só seria lucrativo em caso de alta na Europa de preços de produtos coloniais. 

Tal valorização deveria ter uma magnitude capaz de compensar os 8% de perda em metal precioso 

devido à operação de recunhagem, mais os impostos e fretes cobrados sobre o comércio. Em 

Londres, uma arroba de açúcar refinado equivalia a 8,69 gramas de ouro na virada dos anos oitenta 

para os noventa do XVII, passando a 11,70 gramas na virada para o século XVIII (SIMONSEN, 

2005: 150-151). Eis uma valorização de 34,64%. Em Amsterdam, o preço médio do açúcar branco 

do Brasil subiu 30,8% entre 1691 e 1694; e 41,1% entre 1694 e 1703 (POSTAMUS, 1946: 123) Na 

Bahia, no mesmo período, a arroba do açúcar branco subiu 155,5%. 
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Pelas atas da Câmara de Salvador, nota-se a tendência de alta dos preços recebidos dos 

açúcares: em 24 de maio de 1698, quando não houve acordo sobre os preços entre os homens de 

negócio e os senhores de engenho e lavradores de cana, pois os primeiros defendiam o valor de 

1$000 réis para a arroba do açúcar branco, 600 para o branco batido, 300 para o mascavado e 200 

para o mascavado batido; por sua vez, os representantes da produção açucareira pediam 1$500 réis 

para a arroba do branco macho, 1$100 para o branco batido, 1$000 na arroba do mascavado macho 

e 700 no mascavado batido (ATAS DA CÂMARA, v.6, 1950: 357-358). Um ano depois, os preços 

mudaram um pouco, perfazendo uma curva ascendente. Em 6 de abril de 1698, a “junta dos 

louvados” se reuniu para “determinar o preço aos açúcares na forma das ordens de Sua Majestade”, 

quando os maiores preços citados foram: 1$640 réis a arroba de açúcar branco, 1$200 para o branco 

batido, 840 no mascavado macho e 600 réis para a arroba do mascavado batido; os senhores e 

lavradores alegavam “que eram os preços porquanto de um mês a esta parte pouco mais ou menos 

compravam voluntariamente as pessoas de negócio e carregadores desta praça as maiores partidas e 

porque tinham já de presente recebido caixas de pagamento pelo referido preço” (ATAS DA 

CÂMARA, v.6, 1950: 371-372). 

Destaque-se que a valorização na colônia atenuava os ganhos percebidos na Europa e em 

Lisboa a reexportação de açúcar em declínio (FERLINI, 2003: 115). Como consequência, a 

metrópole tentou operar um ajuste. Em meados de 1697 (CARTAS DO SENADO, v.4, 1952: 77-

78), em carta ao rei, relataram os oficiais da Câmara que no passado os preços dos açúcares e de 

mercadorias importadas eram avaliados e taxados, mas “Vossa Majestade sendo melhor informado 

atendeu e mandou revogar a provisão mandando que se vendessem os açúcares e os fornecimentos 

por avença das partes sem taxa alguma e assim se venderam até agora”. Entretanto, 

  
 

“nesta safra se usou o contrário porque por ordem que Vossa Majestade mandou ao 
governador dom João de Lencastre se fez avalição dos açúcares somente e ficaram 
os gêneros de negócio mercantil livres para se venderem pelo preço que aos 
moradores lhe parecer e desta maneira se dá uma notória desigualdade entre o 
negócio e a lavoura sendo que por serem correlativas deve ter a mesma disposição, 
principalmente que as fazendas e os escravos que com eles necessariamente se 
cultiva o açúcar tem saído a tão alto preço que se vendem por dobrado preço do 
que até agora se compravam”. 

 
 
Os danos à “lavoura” foram ainda piores porque a frota partiu “mais tarde do que a do ano 

passado” e a avaliação dos preços foram feitas com “muita brevidade”. Pede-se ao rei que “de hoje 

em diante não haja avaliação e provisões dos açúcares e que se vendam livremente por avença das 
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partes com a mesma liberdade que tem o negócio mercantil para vender suas drogas sem taxa 

alguma”. No ano seguinte, os oficiais da Câmara ainda reclamavam por liberdade de negociação 

sobre os preços do açúcar (CARTAS DO SENADO, v.4, 1952: 89-90). 

Tais ganhos seriam capazes de reverter o fluxo monetário existente há décadas (GODINHO, 

1990: 483)? Não se pode esquecer que boa parte deste movimento altista ocorreu na primeira 

metade da década de 1690 e, portanto, durante o período de cunhagem das moedas provinciais aqui 

tratadas, parte da alta dos preços já havia acontecido. Mesmo assim, em um ano ou outro, quando o 

açúcar ou outros produtos da colônia apresentassem valorização mais significativa na Europa, era 

possível ocorrer certo envio de moedas de Portugal para o Brasil com o intuito de ampliar as 

compras de produtos coloniais e aproveitar os bons preços europeus para lucrar no Velho Mundo. 

Havia esperanças em Salvador acerca da possibilidade de uma parte das moedas que foram 

para Portugal de lá retornassem em busca de lucros com o açúcar ou tabaco. Em ata da Câmara, os 

oficiais registraram, em 30 de janeiro de 1693, o seguinte: 

  
 

“pode todavia, a moeda que tem ido, ou a maior parte dela voltar facilmente ao 
Brasil para se interessar maior lucro, como agora se espera pelas notícias que há, 
no valor dos tabacos e ainda dos açúcares. E a mesma razão que a levou para 
Portugal a pode restituir ao Brasil e basta a esperança desta contingência incerta 
para fazer de algum modo tolerável a impaciência da miséria atual em que se vê 
este povo na falta da moeda” (ATAS DA CÂMARA, v.6, 1950: 203). 

 
 
Por outro lado, a suspeita de evasão monetária de Portugal para o Brasil pode ter se baseado 

apenas no volume da cunhagem baiana, a qual ultrapassou o montante que Câmara Coutinho 

projetara como suficiente para os negócios das principais praças e funcionamento do Estado do 

Brasil. O tamanho da produção monetária provincial pode ser mais bem avaliado quando 

comparada à produção monetária da metrópole na mesma época.  

Na Casa da Moeda de Lisboa, entre 1688 e 1699, foram cunhados 37.908,57 marcos de 

ouro, média anual de 3.159 marcos (SOUSA, 2006: 95); naqueles mesmos anos foram cunhados 

236.994,71 marcos de prata, média anual de 19.749,56 marcos (SOUSA, 2006: 112). 

 No Brasil, entre 1695 e 1702, foram cunhados 6.417,1 marcos de ouro (16,93% da produção 

metropolitana), média anual de 802,14 marcos (25,39% da produção metropolitana), e 197.767,15 

marcos de prata (83,45% da produção metropolitana), perfazendo uma média anual de 24.720,89 

marcos (125,17% da produção média anual da Casa da Moeda de Lisboa entre 1688 e 1699!!!). A 

cunhagem de moedas provinciais de prata foi parecida com a produção monetária do Reino. Este 
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fato deve ter chamado muito atenção, sobretudo, quando se tem em vista os muitos documentos que 

murmuravam sobre a escassez de dinheiro no Brasil.  

O contraste entre o volume da produção monetária e o quadro de desalento que se desenhava 

no início da década de 1690 seria uma boa explicação para a suspeita de evasão de patacas de 

Portugal para suas conquistas na América. Em moeda de conta, a comparação ainda é mais 

interessante: na metrópole, foram cunhados 3.895:000$000 réis (SOUSA, 2006: 263) em ouro e na 

colônia 722:822$640, 18,56% do valor da produção metropolitana; em prata, foram cunhados 

1.468:000$000 (SOUSA, 2006: 271) réis em Portugal e 1.503:030$340 no Brasil, 102,39% da 

produção metropolitana – em oito anos, cunhou-se mais réis em prata na Bahia, no Rio de Janeiro e 

no Recife do que em Lisboa em onze. 

Somando a produção monetária entre 1695 e 1702, obtém-se o valor de pouco mais de 

5.564.632 cruzados. Se excluirmos a produção em ouro do Rio de Janeiro, por tratar-se de uma 

contingência própria do período posterior ao XVII, chega-se ao número mínimo aproximado de 

4.033.020 cruzados ou 1.613,21 contos de réis, resultado muito distante dos 2.040.000 cruzados, ou 

816 contos, reclamados por Câmara Coutinho. A discrepância é significativa e pode reforçar a 

hipótese de que havia grande entesouramento de metal precioso não amoedado no Brasil e que este 

metal foi entregue para fabricação de moedas provinciais.  

Como desdobramento desta hipótese, infere-se que além de atender as necessidades mais 

imediatas de arrecadação da coroa na colônia, a Casa da Moeda provincial cumpriu a função de 

desentesourar ouro e prata nas conquistas da América num momento de dificuldades na metrópole. 

Ainda sem notícias concretas acerca das minas, os metais preciosos deveriam sair dos baús e 

prateleiras das casas de senhores e mercadores para reforçar o funcionamento do Estado 

metropolitano na colônia e, ao mesmo tempo, possibilitar a valorização do capital mercantil e a 

continuidade do comércio colonial, quando este estava a se encolher. 

 A dita “saca” de moedas provinciais era proibida e tal limitação deve ter contribuído para 

atenuar sua evasão. Em Portugal, uma circulação significativa de provinciais de prata do Brasil não 

passaria despercebida devido aos seus valores diferenciados, 640 e 320 réis, e à relação entre o peso 

e a moeda de conta, mais leve que nas moedas portuguesas, o que dificultaria sua aceitação.  

A drenagem para o mercado internacional foi bastante atenuada devido ao levantamento 

concedido às cunhagens no Brasil no final do XVII. Um real de 7,5 oitavas seria aceito, na melhor 

das hipóteses, por 800 réis, cada oitava valendo 106,7; a moeda de duas patacas pesava 5,4 oitavas, 

cada oitava valendo 118,5 réis. Como o que importava no comércio internacional era o valor 

intrínseco das moedas, a oitava de prata amoedada em provincial tinha um valor alto no Brasil, o 



 

14 
 

que dificultava sua saída, pois, neste caso, não escaparia à, no máximo, uma equiparação aos reales, 

perdendo, no mínimo, 11% de seu valor. Ou seja, não compensava, ao menos em curto prazo, 

utilizar moedas provinciais no comércio com a Europa, pois, importando o peso, as provinciais 

valeriam 11,8 réis a menos por oitava, com perda significativa em seu poder de compra fora do 

Brasil. 

Tomando as dívidas do setor açucareiro e o aumento dos preços de escravos e mercadorias 

europeias, parece que os ascendentes preços do açúcar na última década do século XVII, nos 

momentos de maior alta, puderam atrair moedas de Portugal, porém, em quantidade limitada. A 

retenção de prata contrabandeada da região platina deve ter sido mais significativa que a entrada de 

moedas oriundas da metrópole.  

  Como as moedas provinciais tendiam a permanecer nas principais praças da colônia, o seu 

volume na circulação cresceu ano a ano entre 1695 e 1702. Contudo, não houve uma expansão da 

monetarização e a escassez de moeda continuou pelo século XVIII (FERNILI, 2003: 120-121). Pelo 

perfil da amoedação, “siempre de tipo ‘aristocrático’, es decir, preferencialmente de piezas de alto 

valor unitário” (ROMANO, 2004: 345), infere-se que não houve modificação estrutural na 

distribuição do numerário, ocorrendo maior acumulação de dinheiro nas mãos dos mesmos agentes, 

isto é, setores proprietários e mercadores continuaram a controlar a maior parte do stock monetário. 

Portanto, os mesmos interesses e negócios tenderam a ganhar mais fôlego com a maior oferta de 

dinheiro e a valorização do açúcar na segunda metade da década de 1690. Em 1699, William 

Dampier, um viajante inglês, encontrou em Salvador muita atividade comercial e financeira, 

inclusive, muitas grandes construções, entre as quais se destaca a reconstrução do hospital da 

Misericórdia (RUSSEL-WOOD, 1981, 49-51,215), a qual possivelmente se beneficiou da maior 

circulação de dinheiro pelas bolsas dos principais irmãos da Santa Casa. 

 Num papel de 1693, apresentado acima, a açucarocracia baiana, ao solicitar uma casa da 

moeda no Brasil, declarava estar consciente de que os preços poderiam aumentar com uma maior 

oferta monetária (CARTAS, v.4, 1952: 3-10). Foi justamente o que aconteceu após o início das 

cunhagens de provinciais. No primeiro semestre de 1696 era sensível a inflação numa época em que 

as descobertas auríferas nos sertões de Taubaté pouco impactavam os preços na Bahia. Em carta ao 

rei, os oficiais da Câmara de Salvador relataram que os senhores e lavradores 

 
 

“estão hoje comprando um escravo por oitenta e noventa mil réis o que em outro 
tempo lhe custava quarenta e cinquenta mil réis e o cobre, ferro, breu e trem com 
cinquenta, ou sessenta por cento mais do que nos anos atrás e as mais fazendas a 
este respeito que custando então um côvado de seda dez e onze tostões o vendem 
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hoje por cinco e seis patacas e os mais gêneros”(CARTAS DO SENADO, v.4, 
1952: 64-66). 

 
 
 Outra carta remetida ao rei pela Câmara de Salvador, datada de 6 de julho de 1696, 

apresenta a insatisfação dos autores com a proibição de vir dinheiro de Portugal para o Brasil depois 

que a colônia recebeu a Casa da Moeda. A moeda “que se tem feito não é bastante ao comércio 

desta cidade, e de todo o distrito, nem pode ainda avultar para a satisfação da quantidade de 

dinheiro, que se tirou deste Estado no tempo que tinha conta a manda-lo por negócio para fora 

dele”. Um tópico do pensamento mercantilista, a crítica ao entesouramento, no caso, de moedas 

provinciais na Bahia é denunciado como prejudicial por drenar dinheiro da circulação: “esse [o 

dinheiro] não avulta em outro, que algumas pessoas ajuntam para cômodo das suas famílias, e este 

também não satisfaz o trato e assim fica grande diminuição”. O preço dos açúcares estaria 

estagnado não por falta de demanda, mas por falta de dinheiro: “este ano mostra a experiência que 

não vindo dinheiro nem por isso se refutaram menos, antes se venderam pelos mesmos preços que o 

ano passado, e com grande prejuízo dos lavradores por não haver dinheiro com que se lhes pague 

por aos compradores lhes faltar”. Por fim, defendia-se o cancelamento da proibição para ressarcir o 

Brasil de anos e anos de evasão monetária para Portugal, beneficiando o comércio e o bom 

cumprimento dos pagamentos dos servidores e de trabalhadores livres (CARTAS DO SENADO, 

v.4, 1952: 68-69). 

 Do porto para dentro, na esfera do pequeno comércio, não se sabe se as moedas miúdas de 

prata chegaram a provocar alguma alteração nos preços. Possivelmente os efeitos foram pequenos 

ou mesmo nulos. Moedas pequenas, necessárias na circulação daquele comércio, eram 

frequentemente derretidas e sua prata lavrada em peças para entesouramento e ostentação na casa 

dos mais ricos. Muitos documentos versam sobre o controle e os malefícios da atividade dos 

ourives, cuja principal matéria-prima era o metal das moedas (DH, v.92, 1951:265-266; ATAS DA 

CÂMARA, v.6, 1950: 203-204; CARTAS DO SENADO, v.4, 1952: 3-10). 

Indícios apontam que as cunhagens de moedas provinciais de vintém, de dois vinténs (ou 

quarenta réis) e de quatro vinténs (ou oitenta réis) não foram tão volumosas quanto as de moedas 

maiores. Como já foi exposto, o que mais interessava no Brasil, como em Portugal, era atender as 

necessidades de circulação e valorização do grande capital mercantil, que demandava as moedas 

maiores (SOUSA, 2006: 206). A amoedação, apesar da imprecisão dos dados, priorizou as moedas 

de maior valor – o “tipo aristocrático” como classificou R. Romano.  
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As datas das moedas são o principal indício. Na Bahia, as peças de 4$000 réis, as ditas 

“moedas”, foram produzidas por todo o período em que a Casa trabalhou em Salvador; as peças de 

2$000, ditas “meias moedas”, foram produzidas entre 1695 até 1697, e as peças de 1$000 réis, os 

“quartos de moeda”, foram produzidos apenas em 1695 e 1696. As moedas de prata de um e dois 

vinténs não tinham datas, os quatro vinténs (80 réis) e meias patacas (160 réis) foram cunhadas 

entre 1695 e 1697, já nas patacas (320 réis) e nas moedas de duas patacas (640 réis) encontram-se 

datas de 1695 até 1698 (GONÇALVES, 1989, 148). 

 Pouco antes da aprovação da Casa da Moeda no Brasil, possivelmente em 1693, o juiz do 

povo Francisco Ribeiro Velho, em carta ao Senado da Bahia (CARTAS DO SENADO, v.4, 1952: 

10-12), defendeu uma injeção de dinheiro de cobre no Brasil para atender as necessidades dos mais 

pobres e, portanto, do pequeno comércio. 

 
 

“Também somos de parecer que Sua Majestade mande a esta praça trinta mil 
cruzados em cobre para alívio dos pobres, assim nas esmolas que comumente lhe 
falta por não haver trocos; como na compra das miudezas com que pela mesma 
razão de a não haver se padece grande detrimento, a qual moeda por se não 
desfazer pode ter mais valor que peso assim poderá cessar toda esta ruína”. 

  
 
 Este tema foi assunto recorrente no século XVII. Em uma representação de 1626, Manuel do 

Rego Siqueira, procurador da Câmara de Salvador, pediu ao rei que “conceda licença para que neste 

Estado se batam até cinquenta mil cruzados de moeda de cobre e outros tantos de vinténs e dois 

vinténs, porque são mui necessários para o comércio e uso da terra” (ALMEIDA, 1913: 2). A 

amoedação em cobre era restrita em Portugal (SOUSA, 2006: 116-117) e a demanda por cobre para 

produção de armas e equipamentos diversos, como caldeiras para engenho, não deixava sobrar 

metal para produção de dinheiro. A representação, nesse ponto, certamente não foi atendida e o 

argumento, necessidade do “comércio e uso da terra”, não chamava a atenção ou causava interesse 

na Metrópole, não obstante o crescimento do pequeno comércio em função do aumento 

demográfico (ROMANO, 2004: 320). 

 Veja-se um outro ponto da representação de Manuel Rego Siqueira, de 1626. “Que se dê V. 

M. licença para se acrescentar dois vinténs em casa pataca para que assim senão leve deste Estado o 

dinheiro, que é causa de abater muito os preços dos frutos da terra”. A justificativa para o 

levantamento de 40 réis nas patacas mostra, de modo muito claro, a consciência do impacto da 

menor ou maior oferta monetária sobre os preços dos produtos coloniais. Menos dinheiro circulando 
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na 

colônia significava preços baixos para o açúcar. Este fato remete à ideia mercantilista de que um 

país com menos dinheiro compra caro e vende barato (HECKSCHER, 1983: 680 e ss).  

Durante as décadas de 1670 e 1680 (HANSON, 1986: 162-168), com a queda dos preços do 

açúcar e do tabaco, a evasão monetária cresceu e chegou ao ponto dos mercadores da frota 

preferirem levar moedas a açúcar ou tabaco. E, naqueles anos, a produção para exportação 

apresentava-se em processo de atrofia, provocando manifestações pessimistas em relação ao futuro 

do Brasil (CARTAS DO SENADO, v.4, 1952: 14; VIEIRA, 1995: 647). A retórica do padre 

Antônio Vieira é bastante adequada para relembrar a gravidade daquela conjuntura: 

 
 

“Passando da terra, quanto mais alta mais estéril, aos que aram o mar: já pequeno 
dano dos lavradores do Brasil, em lhe sobejarem os frutos por falta de quem os 
navegue, como V. Exª pondera. Fecharam-se este ano os mercadores em não querer 
comprar, e os mestres dos navios em não querer carregar, para levarem de graça o 
que se não pode cultivar sem tão custosos instrumentos, como os das fábricas dos 
engenhos; e, havendo leis e forcas para os outros ladrões e homicidas, só para estes 
que roubam e matam um Estado tão benemérito não há castigo. Ao princípio as 
frotas eram companhias de negociantes, que vêm a saquear e destruir, porque 
acharam mais conta em levar o dinheiro, que não paga fretes nem direitos. Com 
esta contínua extração está acabada e exausta de todo a moeda, e se pede a S. M. o 
único e último remédio de a haver provincial no Brasil” (VIEIRA, 1995: 659-660). 

 
 

Em última instância, quando as minas de ouro ainda não eram uma realidade concreta, pode-

se dizer que a Casa da Moeda provincial tinha como objetivo a conservação da colônia. 

Promover maior oferta monetária na colônia, para atender as necessidades do comércio e de 

conservação do Estado metropolitano na América, tendia a fortalecer a posição dos proprietários da 

produção colonial na negociação de preços com os mercadores oligopolistas que atuavam nos 

canais do sistema colonial. Mais uma vez, cabe uma carta do padre Vieira, na qual previa a 

oposição, no reino, de pessoas ligadas ao comércio colonial, à proposta de moeda provincial 

levantada para o Brasil: 

  
 

“Os homens porém acabaram de concluir este ano o que há muitos começaram; 
porque, não contentes de levar as drogas quase de graça, deram em levar o 
dinheiro, achando nele mais conta, porque não pagam fretes nem direitos, nem 
esperam por descargas, vendas e pagas; e com estas sangrias, ao princípio quase 
insensíveis, tem chegado uma praça tão opulenta a estar totalmente exausta de 
moeda, com que, tendo muito que comprar e vender, não há quem compre nem 
venda. [...] O remédio que se tem por único e se representa e pede 
instantissimamente a S. M. é o da moeda provincial com tal valor extrínseco que 
ninguém tenha utilidade de a tirar deste Estado, e se a meter seja com aumento 
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dele. Bem conheço que acharão neste arbítrio inconvenientes, principalmente os 
que têm conveniências no comércio; [...] Ou no tribunal ou fora dele não se deixará 
de pedir a V. Mcê o seu voto em matéria tão importante, e eu, por parte da pobreza, 
não deixarei de requerer os miúdos do cobre, de que ela se sustenta e de que o Céu 
paga as usuras” (VIEIRA, 1995: 671-672) 

 
 
 Entrando um pouco no século XVIII, encontram-se documentos que pretendiam influenciar 

decisões em Portugal acerca da existência de casas da moeda no Brasil. Mesmo sendo escritos em 

outra conjuntura, estes papéis oferecem elementos para avançar na compreensão do papel da moeda 

no comércio colonial. Em 19 de fevereiro de 1711, o provedor da Casa da Moeda de Lisboa, por 

meio de uma longa carta4, exprimiu opinião contrária à abertura de uma casa da moeda na Bahia. 

Alertou o provedor, em nome do bem comum, que havia inconvenientes nesse plano e, logo, 

apontou o grave dano que a produção de moedas na colônia poderia causar: 

  
 

“todos os políticos assentam em que as conquistas andem a vender muito e possuir 
pouco tirando-se lhe a sua riqueza para que não vendo-se opulentas não entrem no 
intento de negarem a sujeição, e ninguém duvidará que com esta casa da moeda 
ficará a América riquíssima com seu ouro em dinheiro corrente e que será em dano 
do comércio e bem do reino”. 

  
 

A sujeição da colônia e o benefício comercial da metrópole passavam, necessariamente, por 

um stock monetário relativamente limitado e restrito na colônia. Tal ideia. expressa do documento, 

está em comunhão com os princípios mercantilistas. O provedor explicou que, com dinheiro, os 

moradores das colônias podem “pagar os gêneros que lhe são necessários” e “pactar com os 

mercadores e venderem lhes os do Brasil por preços excessivos e ainda capitularem que darão tanto 

nos seus a tal preço ou tanto em dinheiro de contado como lhe for mais útil”.  

Lembra-se o provedor de que as cunhagens de provincial na Bahia atraíram muitas patacas 

que circulavam em Portugal, acrescentando que “os daquele Estado vendo-se com dinheiro para 

fazerem suas compras logo começaram a subir de preço os seus gêneros: isto mostrou a experiência 

e contra ela não tem argumentos”. Com tanta “opulência” no Brasil, os preços dos gêneros coloniais 

aumentaram, ao que não se queria dar novo impulso. Independentemente das motivações por trás da 

carta, a existência do argumento mostra o fato é que, com mais reservas em dinheiro, os moradores 

da colônia poderiam negociar melhores preços na compra de produtos europeus. A diminuição dos 

preços de muitos produtos causaria prejuízo à arrecadação nas alfândegas: 

                                                      
4 “Informe do provedor da Casa da Moeda”. Lisboa, 19 de fevereiro de 1711. Biblioteca Nacional de Lisboa. Códice 
9860, doc. 28. 
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“Vendo-se os lavradores das minas e mais moradores da América engrossado 
assim em moeda e riqueza e querendo e podendo como está mostrado subir de 
preço os seus gêneros também se pode recear que por caros os não comprem os 
reinóis, de que nascerá grande confusão e prejuízo assim nos direitos das 
alfândegas do reino”. 

 
 

 Por outro lado, o controle sobre a produção monetária não seria suficiente nas casas da 

moeda na América. No reino, a qualidade da moeda estaria garantida e o cerceio mais controlado. O 

rei saberia 

  
 

“de pronto o que rendem, mas se ela se faz com a pureza que convém mais que 
tudo o que não pode ser estando no Brasil donde até o presente não veio conta 
alguma da fábrica do dinheiro provincial, nem ainda do nacional que se lavra no 
Rio de Janeiro, nem o Conselho Ultramarino as fez vir”. 

 
 
 Explicou o provedor que potências como a Inglaterra têm apenas uma Casa da Moeda, único 

local em que se ensaiam os metais preciosos. Tal política “nasceu da consideração de que em uma 

parte só na corte se deve lavrar a moeda em que vai empenhado o crédito do reino e a segurança do 

cabedal e comércio dos vassalos”. As moedas feitas fora do reino não seriam ajustadas corretamente 

nos “quilates da lei” e no peso, no que, se excedem, prejudica-se a Fazenda Real, se têm menos lei 

ou peso, tornam-se “desabono do monarca”. Além dos direitos, quinto e senhoriagem, que se 

extraviam com maior facilidade mais longe do trono. 

 Outro papel tão longo quanto interessante é um parecer5, escrito em 1716, por dois irmãos, 

João e Paulo Martins Catalaenses. O parecer fora encomendado pelo marquês da Fronteira, o qual 

lhes pediu opinião acerca da existência das casas da moeda no Brasil, “se devem existir, ou tirar-

se”. Segundo os autores, os moradores do Brasil retém o dinheiro produzido nas casas da moeda da 

colônia. Tal fato permitiria aos negociantes na colônia elevar seus preços e forçar para baixo o valor 

dos produtos europeus. Tendo atravessado o oceano, as mercadorias oriundas da Europa seriam 

forçadas a ficar no Brasil por preços baixos, pois seu retorno significaria enorme prejuízo para os 

mercadores que as enviaram, configurando-se, portanto, uma sujeição do comércio da metrópole 

aos interesses da colônia.  

Fechar as casas da moeda na América era a medida capaz de reverter a situação e 

restabelecer “o direito adquirido dos vassalos do reino sobre o comércio do Brasil”. Os moradores 

                                                      
5 “Parecer de João e Paulo Martins Catalaenses sobre as casas da moeda no Brasil. Lisboa”. Março de 1716. Biblioteca 
Nacional de Lisboa. Códice 9860, doc. 24.  
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da 

colônia ficariam obrigados a negociar o ouro como qualquer outra mercadoria, pois estaria sujeito 

aos “altibaixos do comércio”, contingências que não atingem as moedas devido ao seu valor 

nominal fixado e chancelado em moeda de conta pelas armas reais impressas nas faces do dinheiro 

metálico. 

 A suposta “sujeição” do comércio do reino à sua colônia americana estaria a ameaçar o 

domínio de Portugal sobre o Brasil. A própria riqueza dos homens da colônia tenderia a 

comprometer sua fidelidade “natural”, que poderia ser corrompida pela astúcia e poder dos 

estrangeiros. Era necessário 

 
 

“Prevenir estes casos com política própria para o remédio será prudência e 
seguridade da monarquia. E como o Brasil dá continua riqueza a forma deve ser 
um contínuo uso de recolher a substância das forças para o centro, que a respeito da 
monarquia é o reino, e a respeito do reino é a corte, o modo, sem violência, há de 
ser pelo comércio: bastando ele para equilibrar a substância do Brasil, com a 
vontade Del rei, nutrindo-se a um tempo o reino da mesma substância”. 

   
 

Este texto seria inimaginável vinte anos antes. Seu conteúdo contribui para reflexão acerca 

da influência da produção de moedas provinciais na segunda metade da década de 1690. O dinheiro 

produzido no Brasil deve ter participado do movimento de valorização de produtos coloniais, 

sobretudo, o açúcar. No século XVIII, a maior oferta monetária no Brasil teria permitido os seus 

moradores “guardar e entesourar”. Os irmãos Martins afirmaram que “na conveniência das casas da 

moeda ficaram os homens do Brasil senhores de si e os comerciantes do reino a mercê deles”.  

Com base apenas neste papel, não se pode dizer que tal situação tenha ocorrido no XVIII, 

entretanto, o documento dos irmãos Martins, o informe do provedor da Casada Moeda de Lisboa e 

os documentos acerca das disputas sobre o preço do açúcar deixam mais do que uma suspeita sobre 

o impacto da maior disponibilidade de moedas sobre os preços do grande comércio colonial no final 

do século XVII. 

Cabe ainda ressaltar, por fim, que por trás da circulação monetária destes circuitos 

comerciais escondia-se a substância da riqueza mobilizada pelo capital mercantil, o trabalho, 

sobretudo, o escravo, no caso da América Portuguesa. O bom funcionamento desse complexo 

conjunto mercantil era condição sine qua non para que a toda exploração dos produtores diretos se 

transformasse em valor, significado no dinheiro, elemento que, portanto, parecia ao senso comum 

mercantilista mais rudimentar a própria riqueza em si. 
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Considerações finais  

 

As colônias eram áreas onde se poderia aplicar ao máximo as práticas mercantilistas. No 

século XVII, entre Portugal e Brasil, ocorria uma evasão monetária no sentido da América para a 

Europa devido, principalmente, às vantagens comerciais fundadas no Antigo Sistema Colonial. Esta 

evasão foi agravada pela lei de 4 de agosto de 1688, que anulou os levantamentos monetários 

praticados na colônia, extinguindo o recurso por meio do qual as câmaras municipais conseguiam 

manter algum meio circulante nos seus termos. O momento era crítico para a produção de açúcar, 

acentuando ainda mais as dificuldades dos senhores de engenho e lavradores. Portanto, a posição do 

Brasil, no comércio com Portugal, aproximava-se do extremo da condição de “vender barato e 

comprar caro”. 

Os fluxos monetários e os baixos preços dos gêneros coloniais na Europa constituíram uma 

situação em que o capital mercantil se valorizava pura e simplesmente pela “saca” das moedas que 

corriam na América Portuguesa. Os principais produtos de exportação não serviam mais à 

valorização do capital mercantil, cujos agentes voltaram-se contra o meio circulante no Brasil, 

drenando-o cronicamente para Portugal, outros lugares da Europa e, ainda, uma parte para o 

Oriente. Com menos dinheiro, os proprietários da produção tinham menos poder na negociação com 

os mercadores e, consequentemente, mais dívidas, mais execuções judiciais de seus bens, 

“desfabricação de engenhos”...  

A continuidade das relações entre colônia e metrópole passava também pela manutenção de 

certo stock monetário na colônia, tanto para manter os tratos comerciais como para sustentar 

financeiramente o Estado português na América. Convencido de que a “conservação do Brasil” 

dependia do aumento da oferta de dinheiro na conquista, o rei dom Pedro II, naqueles anos de crise 

monetária na colônia, aprovou a fundação da Casa da Moeda provincial. A “fábrica” seria instalada 

na Bahia e funcionaria por tempo limitado. A quantidade de moedas provinciais a ser cunhada 

deveria ter um valor máximo próximo ao que fora projetado por Câmara Coutinho em 1692, isto é, 

dois milhões e quarenta mil cruzados, aos quais se restringiria a circulação monetária no Brasil.  

Procurando manter sua participação nos ganhos do sistema colonial mercantilista, a coroa 

portuguesa procedeu a amoedação, desentesourando significativa quantidade de metais preciosos, 

transformando-os em moedas provinciais.  O sentido adquirido por todo este processo foi a 

conservação do Estado português na América ao mesmo tempo em que possibilitava, por mais 

algum tempo, a valorização do capital mercantil. 
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Tendo-se em vista a conjuntura difícil da virada dos anos 1680 para a década seguinte, a 

Casa da Moeda provincial aparece como um elemento de desenvolvimento e conservação da 

colônia, e o foi concretamente. Porém, sua existência não poderia descaracterizar os laços coloniais 

que ligavam o Brasil a Portugal. Logo, suspeitou-se, no final do XVII, que o levantamento das 

cunhagens provinciais estava atraindo as patacas que circulavam em Portugal, enquanto o maior 

stock monetário em poder das elites coloniais fortalecia o dos senhores e lavradores na negociação 

do açúcar, cujos preços na Europa estavam a aumentar.  

A possível afluência de moedas espanholas do reino para o Brasil deveria ser interrompida e 

o poder de negociação das elites sobre os preços do açúcar atenuado. Era urgente encerrar as 

cunhagens de moedas provinciais na Bahia, enviando pessoal e equipamento para o Rio de Janeiro e 

depois Pernambuco, locais em que a Casa da Moeda funcionou por poucos meses. Ao mesmo 

tempo, proibia-se no Brasil a circulação de outro tipo de moeda que não as provinciais e as patacas 

espanholas. Paralelamente, o valor das patacas espanholas seria fixado ao máximo de 750 réis, valor 

comum daquelas moedas no reino, para onde tendiam a ser atraídas caso seu valor extrínseco não 

fosse levantado na América portuguesa. Por fim, caso não houvesse acordo sobre os preços dos 

açúcares em negociações promovidas pela Câmara de Salvador, o governador-geral estabeleceria os 

preços do açúcar, fixando-os e deixando os preços de produtos europeus livres. 

 Restringir a circulação do Brasil às provinciais, que não deveriam sair de seu território, e 

usar suas principais praças como canal para atração de reales, que cedo ou tarde desembarcariam 

nos portos do reino, foi a política monetária metropolitana que se configurou no final do XVII. A 

que ponto a articulação dessas medidas era consciente é uma questão ainda nebulosa, mas seu 

sentido é compreensível: manter o Brasil próximo à situação de “vender barato e comprar caro” em 

suas relações com Portugal, evitando desajustes do sistema colonial num momento em que a 

continuidade do comércio com a América portuguesa exigia maior oferta monetária naquelas 

conquistas. 
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O COMÉRCIO PORTUGUÊS EM ÁFRICA:  

O CASO DE BISSAU E CABO VERDE (1796-1808) 

Diego de Cambraia Martins1 

 

Resumo: O presente artigo apresenta alguns elementos quantitativos relacionados ao comércio 
português com o arquipélago de Cabo Verde e os rios da Guiné, mais especificamente com a 
feitoria de Bissau. Foram usados os dados das Balanças de Comércio de Portugal com seus 
domínios em África. O intuito foi de tentar estabelecer os padrões do comércio lusitano com suas 
possessões africanas, destacando os principais produtos que eram demandados tanto no arquipélago, 
quanto na Costa. Sendo assim, pode-se compreender o funcionamento desse outro ramal do 
mercado atlântico português não apenas no que diz respeito às mercadorias, mas ao volume 
financeiro movimentado nesta rota comercial. 
Palavras-chave: Comércio; Mercado Atlântico; Circulação de Mercadorias; Império Português; 
África. 
 
Abstract: This paper presents some quantitative elements related to trade with the Portuguese 
archipelago of Cape Verde and the rivers of Guinea, more specifically with the factory in Bissau. 
Data Balance of Trade in Portugal with his dominions in Africa were used. The intention was to try 
to establish the patterns of the Portuguese trade with their African possessions, highlighting key 
products that were both defendants in the archipelago, as in Costa. Thus, one can understand the 
operation of another extension of the Portuguese Atlantic market not only with respect to goods, but 
the financial volume traded in this trading route.  
Keywords: Trade; Atlantic market; Movement of Products; Portuguese Empire; Africa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Bacharel e Licenciado em História pela EFLCH-UNIFESP. Aluno do Programa de Pós-graduação em História 
Econômica, nível mestrado, da USP. 
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As balanças de comércio foram introduzidas no início do reinado de D. José I, sob a 

direção do Marquês de Pombal. O intuito era ter um maior controle do comércio do Reino com suas 

possessões e outras metrópoles, tentando combater os descaminhos que resultavam em prejuízos ao 

Erário Régio. Entretanto, só iriam se consolidar enquanto instrumento contábil, ao final do século 

XVIII. 1796 é o ano que se inicia uma série documental de fato, contendo um detalhamento sobre 

produtos e seus preços que são fundamentais para estudar o comércio português. Cabe ressaltar que 

as balanças não são uma criação portuguesa e já nos finais do século XVII e início do XVIII já 

havia registro deste tipo de documento contábil na Inglaterra e na França.2 

Grosso modo, as balanças de comércio funcionam como o que conhecemos como conta-

corrente. As páginas à esquerda contêm os dados referentes às importações portuguesas, enquanto 

as da direita suas exportações. Ao final, subtraem-se as importações das exportações, e assim era 

concluído se o comércio de Portugal teve avanços credores ou devedores em cada uma das praças 

comerciais com as quais mantém relação mercantil. 

 

1- Bissau 

  

Para Bissau só há disponível os dados referente aos anos de 1796-97 e 99. A partir de 1800 o 

contabilista real junta os dados comerciais com Cacheu e Benguela, o que acaba modificando os 

resultados finais sobre o comércio com Portugal. Apesar de não ser uma série significativa, serve ao 

propósito de indicar os principais produtos negociados na região e a situação comercial favorável ao 

Reino, mesmo tendo um avanço devedor no ano de 1796. O gráfico abaixo ilustra o fato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 ARRUDA, José Jobson de A. O Brasil no comércio colonial. São Paulo: Ática, 1980. 
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Gráfico 1. Flutuação da Balança de Comércio de Lisboa com Bissau. (em réis) 

 
 

 

Vê-se que Portugal salta de um déficit de 402$607 para um superávit de 38:794$840: um 

avanço mais do que significativo. Dentre os produtos exportados pelo Reino, temos aqueles que 

entram na categoria de mantimentos, têxteis, manufaturas do Reino e da Ásia e metais; há também 

uma quantidade razoável de quinquilharias como avelórios, corais e frasqueiras. A seguir tratar-se-á 

de cada uma dessas categorias citadas, destacando a importância de cada uma delas, bem como dos 

principais produtos importados pelo mercado de Bissau.  

 

1.1 – Mantimentos  

 

Os mantimentos eram a principal categoria de exportação para Bissau. Era enviada uma 

carga bem variada de comestíveis e bebidas alcoólicas: de farinha à bacalhau; de vinho à 

aguardente. Esta última era o carro-chefe das cargas reinóis, não só no que diz respeito aos 

mantimentos, mas nas exportações no geral. Vejamos a tabela abaixo:  

 

Tabela 1. Exportação Portuguesa de Mantimentos para Bissau (em réis) 
 Aguardente Mantimentos Total das Importação 

1796 2.678.400 3.191.932 8.477.393 
1797 2.636.000 3.113.484 14.529.918 
1799 7.142.000 12.121.990 42.186.040 

TOTAL 12.456.400 18.427.406 65.193.351 

 

Temos que a aguardente representa 67,6% do valor das exportações de mantimentos para os 

três anos, e 19,1% das exportações portuguesas totais para Bissau. Tal relevância se deve ao fato de 
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que a aguardente também é um produto importante para o tráfico, pois junto dos têxteis, sobretudo 

caboverdianos, compunham o banzo.3Nenhum outro produto chega a mais de um milhão de réis nos 

três anos analisados e só não é principal produto de exportação no ano de 1799, perdendo o posto 

para a carga de pólvora. Ademais, temos que os mantimentos refletem 28,2% das exportações 

portuguesas, ou pouco menos de um terço.  

 

1.2 – Têxteis  

 

Os têxteis também compõem parte das cargas importadas por Bissau. São divididos em 

Lanifícios, Linifícios e Sedas, em uma gama variada de cortes, estampas e qualidades. Os tecidos de 

linho são os mais importantes, em matéria de preços, dos três tipos de tecido destacados.  

 

 

 

Tabela 2. Exportação Portuguesa de Têxteis para Bissau (em réis) 

 Lanifícios Linifícios Sedas Total 

1796 190.400 705.069 30.186 925.655 

1797 1.054.418 1.303.301 114.920 2.472.639 

1799 934.240 1.443.300 - 2.377.540 

TOTAL 2.179.058 3.451.670 145.106 5.775.834 

 

Sendo assim, temos que os Linifícios representam 59,7% das exportações portuguesas de têxteis 

para Bissau e 5,3% das totais; enquanto os Lanifícios ficam na casa de 37,7 % dos têxteis; as Sedas 

têm participação muito pequena no mercado africano, por volta de apenas 2,6% do total de tecidos 

exportados nos três anos supracitados. Levando em consideração o valor de 65:193$3514 para o 

total de exportações portuguesas para Bissau, temos que os têxteis vindos do Reino demonstram 

8,9% de toda a exportação portuguesa do período em questão. Levando em conta os dados de 

Angola, onde os têxteis manufaturados na Europa ou na Ásia são da maior importância para o 

tráfico de escravos, temos que representam 19,6% das exportações portuguesas para Angola, mais 

do que o dobro se comparados a Bissau.5 

 

1.3 – Manufaturas  

                                                             
3 Cesto de produtos variados utilizados na compra de escravos. 
4 Ver Tabela 2, p. 3. 
5 MENZ, Maximiliano Mac. As Geometrias do Tráfico: o comércio metropolitano e o tráfico de escravos em Angola 
(1796-1807). Revista de História, São Paulo, n. 166, p. 185-222, jan./jun. 2012. 
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As manufaturas se dividem em produções do Reino e da Ásia. Da primeira categoria é 

importada uma quantidade variada de produtos, desde tecidos e chapéus à pólvora. Da Ásia a 

mercadoria é pouco diversificada, restringindo-se a alguns tipos de tecidos como canga e cobertas e 

também aos comestíveis, como o chá. Inclusive, as manufaturas reinóis é a única categoria a 

ultrapassar a dos mantimentos em importância, no ano de 1799, alavancada pela grande remessa de 

pólvora enviada à Bissau.  

 

Tabela 3. Exportação Portuguesa de Manufaturas para Bissau (em réis) 

 Pólvora Reino6 Ásia Total Reino + Ásia 

1796 992.000 1.495.240 70.336 1.565.576 

1797 587.400 1.913.760 374.000 2.287.760 

1799 11.044.000 13.944.040 928.300 14.872.340 

TOTAL 12.623.400 17.353.040 1.372.636 18.725.676 

 

É notável a diferença do padrão das exportações portuguesas de manufaturas para Bissau e 

Angola, particularmente quando observamos os têxteis asiáticos, enquanto que em Bissau 

representam apenas 2,2%, em Angola são cerca de 56,1% das exportações totais.7 

1.4 – Metais   

 

Metais preciosos são remetidos apenas em 1796: 62$000 em ouro e prata em barras. Já em 

1797, o ouro e a prata formam uma categoria a parte na balança; no entanto, não são importadas em 

barra, mas em peças de adorno no valor 650$000, quase dez vezes mais do que foi exportado no ano 

anterior. O principal metal importado em Bissau é o ferro em barra, sendo um produto importante 

no quadro comercial da região.  

 

 

Tabela 4. Exportação Portuguesa de Metais para Bissau (em réis) 

 Ferro Total - Metais 

1796 799.080 1.625.698 

1797 1.182.411 3.218.452** 

1799 4.810.750 6.582.460 

TOTAL 6.792.241 11.426.610 

 

                                                             
6 Nas exportações do Reino, está incluído o valor da pólvora. 
7 MENZ, Maximiliano Mac. Op. Cit. 
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Essas exportações agregavam todo tipo de quinquilharias enviadas à costa da África: 

avelórios, miçangas, corais, papel, frasqueiras e até mesmo breu e alcatrão. Não existe maneira de 

especificar quais desses gêneros representam o grosso da importação, haja vista que muitas vezes 

aparecem aglutinados no mesmo item, sem especificar a quantidade de cada material. No entanto, 

parece que os avelórios e miçangas são os principais. Já em relação as drogas, existe a importação 

de 76$800, apenas para o ano de 1797 sendo estas não especificadas pela contadoria em Portugal.  

 

Tabela 5. Exportação Portuguesa de Drogas de Botica e Gêneros Variados para Bissau (em réis) 

 Drogas de Botica Variados Total 

1796 - 1.168.132 1.168.132 

1797 76.800 3.270.683 3.347.483 

1799 - 6.231.710 6.231.710 

TOTAL 76.800 10.670.525 10.747.325 

 

O que é possível aferir então é que somando as drogas de botica com esses gêneros variados, 

se chega a uma porcentagem de 16,6% do mercado Lisboa-Bissau, nos anos de 1796-97 e 99.  

 

1.6 - Balanço das Exportações em Bissau  

 

A partir dos dados apresentados até aqui, pode-se estabelecer um parâmetro, a título de 

comparação, buscando compreender quais são as categorias de produtos em ordem de importância 

nas exportações lisboetas para Bissau. Para tal, vejamos o seguinte gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Balanço das Exportações Portuguesas por Categoria – Bissau 



 

7 
 

 

 

Desse modo, temos que as manufaturas do Reino e da Ásia, bem como os mantimentos 

possuem quase que a mesma participação no que concerne às categorias de produtos exportados 

para Bissau; juntos representam quase dois terços das exportações portuguesas. Em contrapartida os 

têxteis é a categoria com menor participação na balança de comércio entre Portugal e Bissau, 

inclusive quando levamos em consideração os têxteis europeus (lanifícios, linifícios e sedas) e os 

asiáticos. Como vimos anteriormente, este padrão contrasta totalmente com os padrões angolanos e 

corroboram a importância dos têxteis caboverdianos: a explicação da baixa demanda por tecidos em 

Bissau, diferentemente de Angola, se explica pela grande oferta de têxteis produzidos no 

arquipélago. Quando parte-se para os produtos específicos, deve-se atentar ao fato de que o 

linifícios representa apenas 5,3% das exportações totais, enquanto os outros têxteis têm participação 

ínfima – para não dizer insignificante. A situação se ilustra conforme o gráfico abaixo, comparando 

com outros produtos de maior relevância:  
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Gráfico 3. Principais produtos portugueses exportados para Bissau 

 

 

Observa-se um volume financeiro nas exportações bem próximas entre a pólvora e a 

aguardente, sempre ressaltando a enorme carregação de pólvora no ano de 1799, como foi visto 

anteriormente. Também há de ser destacada a importância do ferro, e em menor escala os linifícios. 

Logo, podemos sugerir um padrão de exportação em que as manufaturas – personificadas pela 

pólvora – e os mantimentos – pela aguardente – são as categorias mais importantes no que diz 

respeito a esse braço do comércio atlântico português. 

 

1.7 -  As Importações Portuguesas de Bissau 

 

No que diz respeito às importações de Bissau para Lisboa, não há um produto que mereça 

destaque; nestes três anos os únicos produtos que foram importados pelo Reino foram os couros em 

cabelo, a cera e a urzela, produto responsável pelo superávit de Bissau diante de Portugal no ano de 

1796.8 Entretanto, analisando as balanças dos anos seguintes – inclusive pós-1800 – o produto não 

surge mais na balança. Muito provavelmente fosse uma reexportação do produto vindo de Cabo 

Verde, já que o fungo é mais comum nas ilhas atlânticas como o próprio arquipélago, nas Canárias 

e na Madeira. Neste sentido, durante esses três anos, o superávit metropolitano bateu na casa de dos 

52:864$351. A tabela abaixo é um quadro de importações portuguesas de Bissau e pode-se observar 

que esse mercado africano oferece pouca variedade e seu volume financeiro não é muito 

representativo no mercado atlântico. 

                                                             
8 Destaca-se que essas mercadorias não eram enviadas diretamente a Lisboa, ou caso fossem, era bem raro. 
Normalmente essas mercadorias eram encaminhadas para América e seguiam para o Reino com os gêneros coloniais. 

19,30% 19,10%

10,40%

5,30%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Pólvora Aguardente Ferro Linifícios



 

9 
 

 

Tabela 6. Importações Portuguesas de Bissau (em réis) 
 Couro Urzela Cera Total 

1796 40.000 8.840.000 - 8.880.000 
1797 58.000 - - 58.000 
1799 - - 3.391.200 3.391.200 

TOTAL 98.000 8.840.000 3.391.200 12.329.200 

 

2 – Cabo Verde  

 

Diferentemente do caso de Bissau, o comércio de Cabo Verde com Lisboa é mais regular no 

que diz respeito aos produtos caboverdianos. Apesar do Reino não importar uma grande variedade 

de produtos, o arquipélago mantinha carregações regulares de mantimentos e drogas, sobretudo a 

urzela. Em relação às exportações portuguesas, temos uma maior variabilidade de produtos, assim 

como em Bissau, também divididos em categorias, a saber: mantimentos, têxteis, produções do 

Reino e da Ásia, metais, drogas e gêneros variados. Outra diferença é que as balanças de Cabo 

Verde estão disponíveis até o ano de 1806, sendo possível uma aferição mais pontual das flutuações 

do comércio com o Reino; já a partir de 1807, o contabilista reúne os dados relativos a Cabo Verde 

com os de Bissau, Cacheu e Benguela. O gráfico a seguir ilustra a flutuação da balança entre os 

anos de 1796 e 1806:  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Flutuação da Balança de Comércio de Lisboa com Cabo Verde (em réis) 
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O que se percebe é um comércio flutuante, com significativo avanço positivo da praça 

metropolitana a partir de 1804, alavancado pelas manufaturas do Reino e em menor medida da 

Ásia, apesar de a balança já pender favoravelmente a Lisboa já em 1803. Outro fato importante, é 

que o comércio lusitano vem em alta nos últimos anos da década de 1790, para sofrer uma retração 

e conseqüente negatividade nos avanços entre os anos de 1800 e 1802; saindo em 1796 de zero 

exportação, Cabo Verde alcança considerável volume de exportações a Lisboa com alguns produtos 

do segmento de mantimentos (milho) e de drogas locais (urzela), e mesmo nos períodos em que 

possui déficit em relação à metrópole, a produção continua sendo um elemento importante da 

economia do arquipélago. 

 

2.1 Mantimentos  

 

Os mantimentos compunham importante segmento nas exportações de Lisboa para Cabo Verde. 

Assim como para Bissau, eram enviadas carregações com uma boa variedade de comestíveis e 

bebidas alcoólicas, como aguardente e vinho. Estes representavam os principais comestíveis 

exportados por Portugal ao arquipélago, como mostra a tabela abaixo. 

 

Tabela 7. Exportação Portuguesa de Mantimentos para Cabo Verde (em réis) 

 Aguardente Vinho Mantimentos Importações 

1796 1.382.400 88.000 1.760.060 8.505.203 

1797 2.000.000 480.000 2.753.242 7.009.187 

1799 917.800 50.000 1.435.050 13.060.515 

1800 84.000 120.000 543.750 10.183.910 

1801 172.000 0 384.200 10.237.205 

1802 0 864.000 1.335.460 10.341.795 

1803 1.590.000 576.000 2.541.600 7.041.930 

1804 1.196.800 1.435.000 3.649.200 30.817.690 

1805 406.700 0 2.723.035 34.867.411 

1806 2.556.400 1.339.500 6.388.180 27.906.910 

TOTAL 10.306.100 4.952.500 23.513.787 159.971.756 

 

A aguardente representou 43,8% das exportações de mantimentos, enquanto os vinhos 

foram 21%; ou seja, as bebidas alcoólicas eram 64,8% das exportações lisboetas de mantimentos 

para Cabo Verde e 9,5% das exportações totais entre 1796 e 1806. Mesmo que não tenham sido 

enviado aguardente no ano de 1802 e vinho nos anos de 1801 e 1805, temos que as bebidas 

alcoólicas, no geral, são remetidas todos os anos em valores que devem ser considerados. 



 

11 
 

 

2.2 Têxteis  

 

Assim como em Bissau, os têxteis exportados para Cabo Verde também se dividiam em 

Lanifícios, Linifícios e Sedas. Aqui também se destacam os tecidos de linho como os que movem 

um maior volume financeiro, sendo os de seda os menos importantes e os de lã os intermediários – 

mas também importante – conforme a tabela a seguir.  

 

Tabela 8. Exportação Portuguesa de Têxteis para Cabo Verde (em réis) 

 Lanifícios Linifícios Sedas Total 

1796 506.741 3.834.314 326.331 4.667.386 

1797 216.937 1.124.129 52.800 1.393.866 

1799 824.000 598.080 0 1.422.080 

1800 4.681.630 2.571.780 0 7.253.410 

1801 330.330 3.026.815 199.200 3.556.345 

1802 797.610 944.825 234.640 1.977.075 

1803 991.700 168.010 147.240 1.306.950 

1804 2.708.700 3.070.400 971.200 6.750.300 

1805 3.160.780 4.308.446 1.450.560 8.919.786 

1806 2.339.510 1.813.640 809.300 4.962.450 

TOTAL 16.557.938 21.460.439 4.191.271 42.209.648 

 

Tem-se que os tecidos de linho somam 50,8% das exportações portuguesas de têxteis no 

período analisado, seguido pelos de lã com 39,2%, enquanto as sedas representam apenas 10% 

delas. Tomando o valor de 159:971$7569 como o total de todas as exportações portuguesas para 

Cabo Verde para o período que compreende 1796 e 1806, os têxteis, como um todo, são relevantes 

26,4% das exportações, enquanto que apenas os linifícios remontam a 13,4% de todas as 

exportações do período. 

 

2.3 Manufaturas  

 

Dividem-se em manufaturas do Reino e da Ásia, assim como em Bissau. Também são 

diversificadas àquelas vindas de Portugal, enquanto que as de Ásia são pouco menos. Juntas passam 

a ter grande importância no quadro geral das exportações para Cabo Verde, a partir de 1804, sendo 

responsáveis pelo alto déficit do arquipélago a partir de então. Vejamos tal movimento:  

 

                                                             
9 Ver tabela 7, p. 8-9. 
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Tabela 9. Exportação Portuguesa de Manufaturas para Cabo Verde (em réis) 

 Reino Ásia Total 

1796 627.680 374.057 1.001.737 

1797 841.879 433.544 1.275.423 

1799 7.052.000 929.500 7.981.500 

1800 871.360 326.400 1.197.760 

1801 2.694.720 1.398.800 4.093.520 

1802 3.100.655 863.880 3.964.535 

1803 296.360 256.600 552.960 

1804 6.540.620 6.021.320 12.561.940 

1805 3.213.920 5.411.200 8.625.120 

1806 3.105.660 3.837.080 6.942.740 

TOTAL 28.344.854 19.852.381 48.197.235 

 

O total das manufaturas representa 30,1% das exportações totais, ou seja, quase um terço 

do total. Aquelas com origem nas fábricas do Reino somavam 59% das exportações de manufaturas, 

em oposição aos 41% daquelas vindas da Ásia. Observa-se ainda o ápice das exportações 

manufatureiras no ano de1804, que marca a expansão do comércio lisboeta sobre o caboverdiano; 

mesmo nos anos de déficit da balança, os produtos manufaturados apresentam um relevante volume 

de importação no arquipélago. 

 

 

2.4 Metais  

 

Boa parte dos metais não preciosos se resume à ferragens variadas e de pequeno porte, não 

representando um grande volume financeiro nas importações de Cabo Verde. No que diz respeito 

aos metais preciosos, as remessas de ouro e prata – em forma de objetos de adorno ou patacas só 

surgem a partir de 1802 até 1806, com exceção do ano de 1803, marcado por uma retração no 

comércio da metrópole com o arquipélago.  

Tabela 10. Exportação Portuguesa de Metais para Cabo Verde (em réis) 

 Ferragens Ouro e Prata Total 

1796 158.160 - 158.160 

1797 379.616 - 379.616 

1799 614.200 - 614.200 

1800 555.930 - 555.930 

1801 1.049.910 - 1.049.910 

1802 1.069.795 115.890 1.185.685 

1803 1.880.530 - 1.880.530 

1804 750.130 4.822.000 5.572.130 

1805 1.837.845 8.456.000 10.293.845 
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1806 3.664.660 1.040.000 4.704.660 

TOTAL 11.960.776 14.433.890 26.394.666 

 

Vê-se que as remessas de ouro e prata contribuem bastante para o aumento das exportações 

de metais no geral; somam 55% das cargas de metais enviadas à Cabo Verde, contra 45% das 

ferragens em geral. Os totais das exportações de metais representam 16,5% das exportações totais. 

Observa-se que o ouro e a prata remetidos, principalmente a partir de 1804, são elementos 

importantes – mas não principais – para o aumento do superávit português a partir do referido ano. 

 

2.5 Drogas de Botica e Vários Gêneros  

 

Aqui se concentram todo tipo de miudezas e produtos que não se encaixam em nenhuma 

das categorias de produtos atribuídos pelo contabilista real. Contarias e miçangas são as variedades 

mais importantes até 1800; a partir de tal data, os produtos deixam de ser classificados 

separadamente, sendo aglutinados em apenas um item denominado “variados”. Diferentemente de 

Bissau, as remessas de drogas de botica são mais freqüentes, mas também não podem ser 

consideradas como regulares. Vejamos a tabela a seguir:  

 

 

 

 

 

Tabela 11. Exportação Portuguesa de Drogas de Botica e Gêneros Variados para Cabo 

Verde (em réis) 

 Drogas Vários Gêneros Total 

1796 136.680 781.180 917.860 

1797 8.480 1.198.560 1.207.040 

1799 0 1.607.685 1.607.685 

1800 127.810 505.240 633.050 

1801 0 1.153.230 1.153.230 

1802 92.240 1.786.800 1.879.040 

1803 0 759.890 759.890 

1804 14.710 2.269.410 2.284.120 

1805 42.880 4.262.745 4.305.625 

1806 56.760 4.852.120 4.908.880 

TOTAL 479.560 19.176.860 19.656.420 
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Verifica-se que as estes vários gêneros, somados às drogas de botica, são uma participação 

razoável nas exportações para Cabo Verde: são responsáveis por 12,3% das remessas enviadas no 

período analisado. São produtos exportados com relativa estabilidade entre 1796 e 1803, se 

expandido – como as exportações portuguesas como um todo – a partir de 1804 até 1806. 

 

2.6 Balanço das Exportações Portuguesas para Cabo Verde. 

  

Pretende-se aqui, a partir dos dados apresentados, verificar quais as categorias em ordem 

de importância nas exportações portuguesas para Cabo Verde. O gráfico a seguir ilustra tal fato, a 

partir do momento que demonstra a participação de cada categoria de produtos do Reino 

comercializado no arquipélago:  

 

Gráfico 5. Balanço das Exportações Portuguesas por Categoria – Cabo Verde 

 

 

Conforme o gráfico acima tem-se que as manufaturas do Reino e da Ásia é a principal 

categoria de gêneros exportados para Cabo Verde, com participação significativa dos têxteis, em 

que juntos são responsáveis por mais da metade (56,5%) das exportações para o período. De resto, 

as outras categorias em ordem de importância são os metais, os mantimentos e os gêneros variados, 

em que cada um desses itens giram em torno da metade do volume financeiro dos manufaturados. 

Quando se especifica os principais produtos de cada categoria, temos que: 
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Gráfico 6. Principais Produtos Portugueses Exportados para Cabo Verde 

 

 

Vê-se que os tecidos de linho é o gênero mais importado em Cabo Verde, seguido pelas 

remessas de bebidas alcoólicas (aguardente e vinho) e de metais preciosos (ouro e prata). Ressalto 

que não há possibilidades de eleger um produto principal dentre os manufaturados do Reino e da 

Ásia, pois é remetida uma grande variedade de produtos que não seguem um padrão anual de 

remessas, como no caso das bebidas alcoólicas e/ou têxteis de linho. No que concerne aos gêneros 

variados, como dito anteriormente, não há como especificar um gênero principal, pois os produtos 

são descritos separadamente apenas até o ano de 1800. Logo, a predominância dos manufaturados 

está relacionada com o conjunto de mercadorias como um todo e não há uma suposta preeminência 

de um único produto.  

 

 

 

 

2.7 Importações Portuguesas de Cabo Verde  

 

O mercado caboverdiano não oferecia mercadorias muito diversificadas para Portugal. No 

entanto, as carregações de produtos locais para Lisboa são regulares – com exceção de 1796, 

quando não houve importações – e importantes, sobretudo, no que diz respeito às remessas de 

milho. Como ressaltado nos capítulos anteriores, o abastecimento de cereais sempre foi um dos 

grandes problemas português e uma remessa quase que anual de milho não era nada desprezível. 

Contudo, o produto de principal relevância exportado por Cabo Verde, é sem dúvidas, a urzela 

responsável pelo avanço positivo sobre Lisboa nos anos de 1800-01 e 02. 
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Tabela 12. Importações Portuguesas de Cabo Verde (em réis) 

 Urzela Milho Cera Tamarindo Outros Total 

1796 - - - - - - 

1797 4.923.200 - - - - 4.923.200 

1799 7.126.400 1.710.800 72.000 128.000 - 9.037.200 

1800 14.582.400 7.728.000 - 24.000 2.400 14.608.800 

1801 8.131.250 3.865.120 - 2.316.600 75.300 14.388.270 

1802 4.579.000 11.276.529 671.600 22.800 - 16.549.929 

1803 4.600.000 - 98.000 - - 4.698.000 

1804 3.873.000 5.088.240 - - - 8.961.240 

1805 6.354.500 - 75.000 5.120 - 6.434.620 

1806 6.490.800 360.000 720.00 - - 7.570.800 

TOTAL 60.660.550 30.028.689 916.600 2.496.520 77.700 87.172.059 

 

Sendo assim, a participação de cada gênero caboverdiano nas importações lisboeta se 

reflete no gráfico abaixo:  

 

                            Gráfico 11. Participação de cada Gênero nas Importações Portuguesas 

 

 

 

 

 

3.Semelhanças e Diferenças nos comércios de Bissau e Cabo Verde.  

 

A partir dos dados apresentados, podem-se traçar alguns parâmetros de comparação entre 

os mercados de Bissau e de Cabo Verde. Apesar de possuir registro da balança de comércio de 

Portugal com a primeira praça, somente para três anos – enquanto para o arquipélago possuo dez 

anos – tem-se como discutir os padrões de importação e exportação de ambas as localidades. A 

intenção aqui é sugerir algumas semelhanças e diferenças, apontando as especificidades de produtos 
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ofertados e demandados em cada um desses mercados e como se comportam mediante à metrópole 

européia.  

O que percebo é que os produtos exportados para as duas regiões possuem bastante 

semelhança, pois ambas importam mantimentos, têxteis, manufaturas européias e asiáticas, metais, 

entre outros. Os números mostram uma predominância dos manufaturados tanto em Bissau, quanto 

em Cabo Verde; entretanto, enquanto na Costa o valor dos mantimentos praticamente se igualava ao 

das manufaturas, para o arquipélago há uma grande predominância de têxteis. E aqui reside a 

primeira diferença: os tecidos de lã, linho e seda são importante porção das exportações portuguesas 

para Cabo Verde, enquanto que em Bissau eram os produtos insignificantes: muito provavelmente 

se deveu ao fato do mercado da costa ser abastecido pelos têxteis caboverdianos, com os quais os 

europeus não conseguiam competir.  

Também as bebidas alcoólicas, principalmente a aguardente, são importantes produtos na 

composição das exportações para Bissau e para ilhas. Em termos absolutos, no entanto, o que se 

exporta para a Costa em três anos é 20% a mais do que o que foi exportado para Cabo Verde em 

dez anos. Se deve levar em conta, todavia, que a aguardente era um produto importante utilizado na 

compra de escravos e que compunha o banzo, como dito anteriormente. Como no arquipélago não 

havia um mercado de escravos estabelecido, pode-se supor que as bebidas importadas eram para 

consumo dos próprios colonos.10  

Os metais – preciosos ou não – também era parte razoável das remessas enviadas para a 

África. Desde o ferro para utensílios, até mesmo ouro e prata em objetos 58 de adorno ou patacas, 

compunham parte das exportações. Sabe-se que o ferro era metal fundamental na feitura de 

ferramentas e utensílios essenciais ao desenvolvimento da agricultura, pecuária e coleta em Cabo 

Verde e também na construção civil em ambas as localidades. No entanto, no que diz respeito aos 

metais preciosos, não há como ser preciso na análise: é bem provável que os enviados à Bissau 

deveriam servir para o tráfico. Já as remessas de metais preciosos para Cabo Verde podem ser 

explicadas como forma de pagamento pelos têxteis utilizados no tráfico de escravos, já que o 

movimento geral é aparentemente de déficits caboverdiano com Portugal.  

Essas pequenas diferenças evidenciam as particularidades de cada espaço geográfico na 

dinâmica comercial atlântica: Bissau se estabeleceu como feitoria para Portugal, um entreposto para 

o negócio de escravos. Logo, os produtos importados pela região tinham por objetivo, compor o 

                                                             
10 Os escravos que tinham como local de origem em Cabo Verde eram produtos de revenda. Os escravos eram trazidos 
da Costa para o trabalho agropecuário e nas manufaturas têxteis e, eventualmente, poderiam ser remetidos para a 
América. 
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banzo para a compra de mão de obra escrava; fora isso, outros produtos com pouca demanda, como 

é o caso dos têxteis e parte dos comestíveis (com exceção da aguardente) serviam para abastecer os 

mercadores metropolitanos e funcionários da administração real estabelecidos na região. Outro 

fator, que aponta para essa especificidade, é a importância da pólvora utilizada não apenas para a 

defesa da feitoria, como também para o banzo.  

Em relação a Cabo Verde, é fundamental destacar que não era apenas uma feitoria lusitana 

no Atlântico. Houve uma colonização do arquipélago, assim como nas demais ilhas Atlânticas. O 

padrão das exportações portuguesas para a ilha revela justamente isso: estavam ligadas às 

necessidades básicas de vestuário, alimentação e de ferramentas úteis ao cotidiano de pequenos 

proprietários. A importância relativa dos mantimentos, por exemplo, demonstra o desenvolvimento 

de uma agricultura local que se revela, sobretudo, nas exportações de milho para o Reino. Pode-se 

questionar a necessidade de tantos tecidos, tendo em vista o desenvolvimento de uma protoindústria 

têxtil nas ilhas e que inundava a Costa com seus tecidos; no entanto, cabe ressaltar que sendo os 

colonos de origem européia, estes não eram muito adeptos da panaria local tida como de qualidade 

inferior aos manufaturados da Europa. 

Ademais, a relação colonial também fica evidente a partir das exportações caboverdianas 

para Lisboa, em detrimento às de Bissau. Nota-se em Cabo Verde um comércio mais regular com a 

metrópole, em relação à feitoria na Costa mesmo não 59 oferecendo muita diversificação de 

gêneros. Essa regularidade é notada, isolando apenas o principal produto de exportação do 

arquipélago: a urzela foi exportada em todos os anos aqui analisados, com exceção de 1796, sempre 

em quantidades superiores à 3:500$000; além disso, as exportações de urzela relativa ao ano de 

1800 é 15% superior ao total das exportações de Bissau. Somem-se a isso, as remessas de milho, 

haja vista que Portugal sempre foi deficitário em cereais e encontrava em Cabo Verde um potencial 

produtor de alimentos.  

O que fica evidente é que a ocupação de ambos os territórios se deu de forma diferenciada: 

em Bissau, nos antigos sistemas de feitorias que já haviam sido utilizados na Índia e posteriormente 

em Angola e na Mina; em Cabo Verde uma colonização aos moldes das ilhas atlânticas. Com isso a 

ocupação do arquipélago, Portugal garantia um ponto estratégico para o comércio de escravos, além 

de garantir mais diversificação nos produtos tropicais, principalmente a urzela, utilizada na 

coloração de tecidos em um período onde ainda não existiam corantes para tecidos sintéticos, em 

um contexto de expansão da indústria têxtil na Europa. Além disso, ainda garantia uma praça 
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mercante para a aquisição de cativos, com o intuito de abastecer suas possessões na América, 

fomentando assim a reprodução e manutenção do sistema colonial.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 MAGALHÃES, J. R. O açúcar nas ilhas portuguesas do Atlântico. Varia História, vol. 25, n 41, (151-175), 2009;  
BETHENCOURT, F. Political Configurations and Local Powers. In: BETHENCOURT, F. e CURTO, D. Portuguese 
Oceanic Expansion, 1400-1800. (88-108) Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 
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Resumo: O presente trabalho analisa o mercado de crédito da cidade do Rio de Janeiro na primeira 
década oitocentista. Inserido em pesquisa com recorte mais amplo, este artigo apresenta alguns 
apontamentos sobre as condições socioeconômicas pré-existentes na cidade para a recepção da corte 
portuguesa em 1808. Para tal, as fontes de sustentação empírica são as escrituras de ratificação de 
contrato e dívida, venda com crédito, dívida e obrigação, desistência de dívida e quitação existentes 
no primeiro cartório do Rio de Janeiro. 
Palavras - chave: credores, mutuários, vendas, dívidas, quitações.  
 
Abstract: The present work analyzes the socioeconomic conditions of the city of Rio de Janeiro in 
the beginnings of the 19th century. Inserted into research with cut wider, this article presents some 
notes on the pre-existing conditions in the city for the reception of the Portuguese court in 1808. 
For such, the sources of empirical support are the scriptures of ratification of contract and debt, sale 
with credit, debt and obligation, debt cessation and existent quittance in the first registry office of 
Rio de Janeiro. 
Keywords: lenders, borrowers, sales, debts, repayments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

O nosso passado colonial pesa sobre a formação social brasileira 
como um fardo, do qual só conseguiremos desembaraçar-nos, se 
resolvermos esse tempo remoto com o sentido de interpretá-lo, 
colocando-o a serviço de nossa compreensão do Brasil 
contemporâneo. (LAPA, 1982: 88) 
 

 Em princípio da década de 1980, a preocupação de José Roberto do Amaral Lapa parece 

revelar que o motor da produção do conhecimento histórico não distinguia-se, em totalidade, 

daquele encontrado nas ações dos primeiros cronistas, memorialistas e academias especializadas no 

uso da retórica enquanto construção de memória. Distante de ser validada como uma coleção de 

exemplos e ações, o respaldo da produção de caráter histórico persiste em ser a função que o 

conhecimento do tempo remoto apresenta ao revelar a configuração que implicou na formação 

contemporânea de uma sociedade. Com uma crítica à historiografia positivista1, Marc Bloch 

também irá ressaltar que “a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado” 

(BLOCH, 2001: 65). Para além de ser considerada, de modo simplificado, como a ciência do 

passado, a operação histórica encontra-se numa dialética que busca o entrelaço entre o presente e o 

passado, e vice-versa.  

 Isto posto, notamos que a atenção da historiografia clássica direcionada para o passado 

colonial das sociedades americanas encontra-se associada à demanda política e social decorrentes 

do interesse por entender a realidade marcada pela desigualdade socioeconômica e o baixo 

desenvolvimento no âmbito tecnológico, científico, educacional, econômico, etc, em comparação 

aos países da Europa ocidental e, principalmente, em relação aos Estados Unidos – que em outrora 

foram colônias, mas que no decorrer do século XX teve uma ascensão econômica e política 

reconhecida mundialmente2.  

 Imbuídos desta responsabilidade, diferentes pesquisadores passaram a elaborar modelos que 

supunham um conhecimento sobre as sociedades coloniais. Como evidencia Virgínea Fontes 

(1997), os modelos são formados a partir de operações conceituais/teóricas capazes de instituírem 

uma relação entre dessemelhantes partes, são instrumentos de trabalho que permitem ordenar um 

                                                
1 Na concepção positivista, a história era a narrativa dos fatos em ordem cronológica. Esta teoria afirmava que o uso de 
metodologia adequada daria cientificidade à história, do mesmo modo como ocorria no campo das ciências exatas. 
Dessa forma, a objetividade do conhecimento histórico seria alcançada através do reflexo da objetividade dos fatos. 
2 Segundo Aloísio Teixeira (1999), esta hegemonia estadunidense sobre a nova ordem mundial, configurada no século 
passado, deve-se a uma trajetória marcada pela violência, como a Guerra Civil, a I e II Guerra Mundial. Em relação às 
posturas econômicas e políticas que permitiram os EUA avançarem como grande potência mundial, sobressaindo-se 
perante os países europeus, veja os debates presentes nos seguintes trabalhos: ROUQUIÉ, Alain. O Estado militar na 
América Latina. São Paulo: Alfa-Omega, 1984; FIORI, José Luís. O Poder americano. Petrópolis. RJ: Vozes, 2007 e 
BETHELL, Leslie. História da América Latina. São Paulo: Edusp, 1997.  



 

sistema. No campo das ciências exatas, os modelos, que pretendem à objetividade científica, 

equivalem à realidade do dado empírico. Enquanto que, nas ciências humanas e sociais, além de não 

serem retratos verídicos do real, os modelos são vistos como ferramentas de análise que 

oportunizam indagar a correspondência entre as teorias e os dados concretos. Destarte, sem o 

intento de estagnar a imagem de uma sociedade no tempo e no espaço, os modelos são 

recorrentemente colocados à prova.  

 Historiadores, economistas, cientistas sociais e políticos delegaram à serventia colonial dos 

países latino-americanos a gênese dos malefícios encontrados na contemporaneidade. Postura 

presente desde o limiar do século XX, como aponta a publicação do intelectual Manoel Bomfim em 

1905, trabalho de título “A América Latina: Males de Origem”, no qual esboça as consequências 

devastadoras para a região após a implantação do “parasitismo metropolitano”. Desse modo, pode-

se aferir que os estudiosos explicitados como maiores expoentes da historiografia tradicional sobre 

o Brasil colônia (cito Fernando Novais, Celso Furtado e Caio Prado Júnior) estão em consonância 

com parte do arcabouço da geração intelectual de 18703. O estudo sobre este tempo remoto 

acarretou na constituição de modelos, a partir da proposta desses autores, sobre o funcionamento do 

Antigo Sistema Colonial  – conceito designado para nomear a complexa interação econômica entre 

várias unidades políticas nos séculos de XV a XVIII. 

 Como vimos, a constituição de modelos fomenta questionamentos. Por tal razão, as 

interpretações sobre o passado colonial foram de modo frequente, ao longo do século XX, 

interrogadas e reformuladas mediante novos suportes teóricos e perspectivas. É preciso assinalar 

que, com a supremacia da história econômica, os historiadores voltados para este campo foram os 

primeiros a elaborarem prerrogativas sobre o Brasil daquela época. Desde a década de 1930, a 

história econômica do Brasil passou a ser estudada, permitindo consolidar pensamentos e teorias 

que tardiamente foram questionados. 

 Em consenso com Jean Baptista Nardi (2002), os autores Roberto C. Simonsen (1978), Caio 

Prado Júnior (1987) e Celso Furtado (1984) podem ser considerados os verdadeiros “barões” da 

história econômica do país porque são pioneiros em inferências que constituíram-se como dogmas, 

influenciando uma geração de pesquisadores e tendo resistência na interpelação de seus paradigmas. 

Contudo, incluímos Fernando Novais (1986) também no grupo dos “barões” por acreditar que, 

apesar de ter produção recente em relação aos demais4, salvo suas especificidades, este tem muitos 

                                                
3 Leia ALONSO, Ângela. Idéias em movimento, a geração de 1870 na crise do Brasil Império. São Paulo: Paz e 
Terra, 2002. 
4  Tendo como referência os trabalhos sobre o Brasil colonial, Roberto Simonsen tem publicação sobre este tema na 
década de 1930, a de Caio Prado Jr. é datada de 1942 e a de Celso Furtado aparece na década de 1950. Somente em 



 

pontos convergentes com os primeiros autores. Integrando-se à mesma linha de pensamento, 

Fernando Novais igualmente formulou um modelo explicativo sobre o Brasil colônia que imperou 

como verdade inquestionável para aquela época. 

 Em síntese, sem desmerecer o esforço intelectual dos “barões” da história econômica do 

Brasil, tendo como referência os seus objetivos de trabalho e os limites de uma época para o 

exercício da pesquisa, identificamos que o grupo constitui uma linha de pensamento com poucos 

avanços na pesquisa histórica devido projetar as sociedades coloniais à lógica agroexportadora, 

embora esta vertente tenha realizado valiosos apontamentos. Mesmo indicando a existência de um 

mercado interno, esses estudiosos alegaram a impossibilidade da acumulação endógena, já que este 

mercado deveria atender às demandas de subsistência. Com uma leitura mecanicista, o sistema 

colonial era marcado pela relação predominante entre colônia-metrópole e seu inverso entre 

metrópole-colônia. Através da ótica da circulação de mercadorias embasava-se a interpretação dos 

espaços coloniais. Compreendemos ser esta uma postura para respaldar o presente de 

subdesenvolvimento do Brasil, era viável demarcar um passado de submissão e dependência que 

impetraram prejuízos ao avanço da colônia que no futuro viria a ser nação. Entretanto, salientamos 

que, Fernando Novais apresentava maior preocupação com a produção histórica, e não com a 

responsabilidade política de interpretar sua contemporaneidade, embora tivesse contribuído para 

isto. 

 Esta historiografia clássica projeta o Brasil colônia como apêndice da economia de Portugal, 

que tinha por meta aumentar a produção dos artigos para ter rentabilidade no comércio 

internacional. A integração desse espaço do Novo Mundo ao Antigo Sistema Colonial dava-se 

através da economia, pois a serventia da colônia era oferecer segurança para as crises financeiras da 

metrópole, geradas pela política colonial das próprias nações europeias. Mediante esta perspectiva, 

a cidade do Rio de Janeiro no início do século XIX era uma área colonial em declínio econômico, 

pois estava em compasso com os acontecimentos do Estado português.  

 Todavia, podemos verificar que as abordagens realizadas por historiadores como Ciro 

Flamarion Cardoso (1984), Jacob Gorender (1980), João Fragoso (1992), Manolo Florentino (1995) 

e outros sobre o mundo colonial representam um avanço na historiografia, pois reduziram a escala 

de observação na medida em que impeliram à análise a partir das dinâmicas sociais da própria 

colônia. Isto possibilitou uma interpretação além da visão unilateral, que fora com evidência 

apresentada por Roberto Simonsen, Caio Prado Jr., Celso Furtado e Fernando Novais. Novas 

                                                                                                                                                            
1973, Fernando Novais tem trabalho consagrado na área, com a tese “Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema 
Colonial (1777 -1808)”. 



 

posturas metodológicas abriram caminho para o desenvolvimento de recentes pesquisas históricas, 

que problematizam diversas especificidades da malha colonial. 

 Por esta razão, é possível compreender um Rio de Janeiro que destoa do cenário de crise 

existente em Portugal na virada do século XVIII para o XIX. O terremoto que destruiu a cidade de 

Lisboa em 1755, os gastos excessivos para a defesa das fronteiras frente à Espanha, a crise do setor 

minerador, as dificuldades para o setor de exportação, a circulação de ideias de independência e 

outros foram as condições que tornaram viável a depressão econômica generalizada em Portugal. 

 No entanto, apesar dos contratempos que atingiram o Brasil colônia, este reagiu de maneira 

eficaz devido um mercado interno que mantinha-se aquecido e em expansão. Dessa forma, 

promissora, portuária e geograficamente estratégica eram algumas das representações sobre a 

cidade do Rio de Janeiro no início do Oitocentos – qualidades suficientes para tornar-se sede da 

família real em 1808.  

 Certamente, a instalação do rei d. João VI e a comitiva portuguesa fomentaram novos ares, 

hábitos e costumes que passaram a remodelar a cidade carioca, instigando o aumento do dinamismo 

no modo de vida dos indivíduos que circulavam pela urbe fluminense. Como ressalta Andréa 

Slemian (2006), o funcionamento da corte no espaço do Rio de Janeiro sobrepôs-se sobre os 

significados dos usos sociais na colônia, inserindo modificações não somente na parte física, mas na 

esfera sociocultural. Indubitavelmente, a presença da família real estimulou distintas esferas da 

sociedade, contudo, a atenção sobre o mercado de crédito faz-se necessária. Resta-nos uma questão, 

qual foi o impacto da família real para o mercado de crédito fluminense? 

 Tendo a finalidade de tecer inferências a respeito desse assunto, analisaremos as escrituras 

de ratificação de contrato e dívida, venda com crédito, dívida e obrigação, convenção de destrate, 

desistência de dívida e quitação existentes no Primeiro Ofício de Notas5 sob guarda do Arquivo 

Nacional. No tocante ao período de 1802 a 1807, 381 escrituras foram coletadas com base nos 

livros 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 e 197.  Entretanto, algumas ressalvas devem ser 

efetuadas, pois a interdição dos livros 187 e 198 impediram o exame para o ano de 1801 e parte de 

1807, bem como a incompletabilidade do livro 197 que pôs obstáculo para catalogar alguns meses 

do ano precedente a 1808. 

 Decorrente das ameaças de invasão das tropas napoleônicas ou da tentativa de preservar os 

domínios americanos portugueses, que estavam imersos em uma conjuntura de questionamento 

sobre a submissão colonial, o fato é que a transferência da corte para a América portuguesa permitiu 

reforçar o vínculo entre Portugal e o Brasil colonial e ampliar as experiências culturais, econômicas, 

                                                
5 Doravante PONRJ. 



 

políticas, etc. Mudanças e melhorias na cidade do Rio de Janeiro eram realizadas para proporcionar 

agradável estadia para d. João VI e sua comitiva real. Sabemos que a presença da corte portuguesa 

acarretou uma série de transformações na cidade e nos hábitos de vida da população fluminense. 

Melhoramento de calçadas, ruas, fachadas de residências, abastecimento de água, setor de 

transporte e outros foram providências custeadas para dar-se início ao processo de europeização da 

cidade.  

 Todavia, como bem ressalta Andréa Slemian e João Paulo Pimenta (2008), mesmo antes de 

1808, a cidade do Rio de Janeiro passava por uma série de reformas e transformações decorrentes 

da crescente importância deste espaço ao longo do século XVIII. Assim sendo, o processo de 

modificação na cidade não começou em 1808, mas foi tão somente intensificado. Informações sobre 

a dinâmica da vida fluminense a partir do final da primeira década do XIX podem ser vistas, como 

bem sistematizou Maria Beatriz Nizza da Silva (2007), no periódico “A Gazeta do Rio de Janeiro”, 

circulado desde o final de 1808 a 1822. As páginas do periódico permitem identificar ecos do 

cotidiano fluminense. 

 Decerto, a circulação de maior contingente de pessoas na cidade impulsionou novos 

remodelamentos na infraestrutura local, torna-se comum, por exemplo, a ampliação dos setores de 

serviço e da malha urbana. Sem dúvida, a precisão do número de integrantes da comitiva da corte 

portuguesa não altera o fato do período joanino ser reconhecido como promissor para o povoamento 

do território, criando-se novas vilas e novas obras públicas para aumentar a comunicação entre as 

partes do “novo império lusitano”. Em 1808, inaugura-se um processo de remodelamento da 

população do Brasil colônia para propiciar condições para o fomento da agricultura, manufaturas, 

serviços e outros. Dessa forma, incentivos para a instalação de novos imigrantes são divulgados por 

estarem associados com benefícios para a nova configuração do império (SILVA, 2008).  

 Em suma, os novos integrantes da sociedade que chegaram com a comitiva, trouxeram 

modos de vida que careciam de estruturas adequadas para sua manutenção. Por certo, essa dinâmica 

interferiu nas transações creditícias da cidade, a qualidade do crédito e os motivos que impeliam 

buscar credores para sanar necessidades essenciais e supérfluas refletem este novo momento. Pode-

se supor o aumento dos registros de dívidas no PONRJ, a extensão da malha de credores e 

mutuários, novas razões para a busca por concessão de crédito, inovações na forma de investimento, 

alterações nas regras e costumes do trâmite de pedir e emprestar, etc. Contudo, para identificar essas 

modificações e as permanências é preciso conhecer o antes de 1808, realizar apontamentos sobre 

esse cenário é o objetivo de norteia o presente trabalho. 



 

 Em relação especificamente ao Rio de Janeiro,“[...] a chegada da corte portuguesa serviu 

para reforçar o papel econômico dessa área, que se afirma progressivamente como eixo econômico 

da antiga colônia” (BOTELHO; CASTRO; PAIVA, 2008: 83). O estudo do mercado de crédito 

através das escrituras permite apreender parte desse dinamismo dado na sociedade. Os mutuários e 

credores refletem a composição social dos indivíduos, sua importância no contexto econômico e as 

práticas de sociabilidades. As condições do crédito oferecido permitem traçar sínteses sobre a 

conjuntura econômica. Os endereços de moradia dos agentes do crédito possibilitam compreender a 

integração entre os espaços do império lusitano e fora dele. Os bens negociados vinculam-se às 

formas de produção e às formas de acumulação de riquezas. Evidentemente, alguns aspectos da vida 

social não apresentam-se na formalização de contratos entre os indivíduos. Contudo, fragmentos 

desse cenário são descortinados a partir da análise pormenorizada das escrituras públicas. 

 No entanto, por ora, pretende-se elaborar algumas observações gerais sobre o mercado de 

crédito anterior à chegada da família real, para futuramente, com o encaminhar da pesquisa, refletir-

se sobre as possíveis alterações que a corte portuguesa atribuiu à configuração do mercado de 

crédito urbano fluminense. Deste modo, em primeiro lugar, cabe-se destacar a demanda para o 

registro de escrituras de vendas com crédito, dívidas e destrates de obrigação ao longo dos anos de 

1802 a 1814. 

 

Gráfico 1: Perfil do Mercado de Crédito
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 O gráfico de número 1 demonstra o comportamento do mercado de crédito ao longo de 13 

anos do início do Oitocentos. Direcionavam-se ao primeiro cartório da cidade os indivíduos que 

tinham a intenção de formalizar os acordos instituídos em negócios de compra de bens de raiz ou 

móveis, de pagamento de dívida anterior, de aquisição de dinheiro emprestado para a resolução de 

causas pessoais, de quitação dos direitos de heranças e outros. Neste gráfico 1, vemos as variações 

dos negócios que saíram do âmbito privado para o público mediante o registro da escrituração 

pública. Todavia, as curvas ilustradas pelo gráfico requerem cuidados específicos para a análise, 

Fonte: Livros 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210 e 211 do Primeiro Ofícios de Notas do Rio de Janeiro. 



 

pois exibem as dificuldades da coleta documental. Neste caso, ressalvas são destacadas para os anos 

de 1802, 1807, 1808, 1809 e 1810 em função do baixo número de registros para os períodos, pois a 

interdição de alguns livros e a não localização de outros impediram o levantamento de todas as 

movimentações dos anos elencados. Veja abaixo as lacunas existentes sobre os respectivos 

períodos: 

 

Tabela 1: Lacunas da catalogação das escrituras 

 Período não catalogado Quantidade em meses 

1802 Janeiro – Junho 6 

1807 Junho – Dezembro 7 

1808 Janeiro – Agosto 8 

1809 Novembro - Dezembro 2 

1810 Janeiro – Maio 5 

Total ### 28 

 

 

 Os intervalos enumerados na tabela 1 auxiliam na interpretação das quedas aparentes no 

gráfico 1. Infelizmente, não foi possível catalogar a série completa das escrituras registradas entre 

1802 a 1814 por causa dos obstáculos dados com a preservação dos livros de notas. No entanto, 

aferimos que as 772 escrituras, que constam no banco de dados referente ao período, são suficientes 

para aclarar os indícios que propomos neste artigo. 

 De imediato, deve-se ressaltar a preponderância da quitação de dívida na primeira fase 

esboçada no gráfico 1 (referente aos anos anteriores a 1808). Diferentemente do segundo momento 

representado no gráfico, que apresenta uma crescente participação das escrituras de dívida na 

dinâmica cartorial da cidade. O cruzamento de fontes e informações permitem apontar para o 

relativo crescimento econômico que ocorreu nos primeiros anos do Oitocentos, oferecendo 

possibilidades para que diferentes indivíduos quitassem as dívidas anteriormente adquiridas. Para 

Fábio Pesavento (2009), na análise da economia do Rio de Janeiro, o final da década de 1790 retrata 

o novo comportamento da economia fluminense, pois inicia-se uma tendência positiva para o 

crescimento, que precede as recessões sentidas na arrecadação de contratos régios. Segundo o autor, 

o sistema de crédito passava por falta de moedas de boa qualidade na capitania, o que dificultava a 

realização de pagamentos em negócios e a arrecadação de impostos pela Fazenda Real. Esse cenário 

de falta de liquidez teria perdurado até pouco antes da transferência da família real para o Brasil. 

Em suma, para Pesavento, a crise econômica da segunda metade do século XVIII foi substituída por 

Fonte: Esses intervalos referem-se aos livros 186, 187, 198, 199, 202 e parte do 197, Primeiro 
Ofício de Notas do Rio de Janeiro. 



 

melhorias conjunturais, concretizadas com as transformações advindas com a chegada de d. João VI 

e a comitiva real.  

 Ao aferir o gráfico 1, mesmo com as debilidades da exposição dos dados, nota-se a relativa 

recuperação do sistema de crédito iniciada ao longo da década de 1790. Isto é, a superioridade do 

registro de quitação em relação ao número de escrituras de dívida elucida a posse de unidades 

monetárias pelos devedores, que honraram a confiança depositada em seus nomes mediante a 

quitação da dívida. Desconsidera-se, aqui, o crédito obtido através da aquisição de bens, nas 

transações nas quais ocorrem o financiamento de um valor, pois a dívida contraída nestas relações 

possui natureza diferenciada das registradas nas escrituras de dívida. 

 Entre 1802 a 1807, 154 escrituras de quitação foram coletadas em contrapartida do número 

de 124 de dívida. Evidentemente, os valores negociados nesses acordos têm muito a revelar sobre a 

qualidade das transações desse mercado de crédito, principalmente porque o quantitativo dos 

diferentes contratos públicos não possui alta discrepância. Todavia, os elementos apresentados são 

suficientes para elaborar apontamentos preliminares sobre a vida econômica fluminense. Desse 

modo, seja com atraso ou não, mais pessoas entravam com solicitações no cartório para quitar 

dívidas do que para adquiri-las, finalizando com as transações de crédito em andamento na praça. 

 Sabe-se que, se as escrituras de venda com crédito forem somadas ao número de escrituras 

de dívida, o total tornar-se-ia em destaque em relação ao número das quitações registradas no 

cartório. Porém, a natureza dessas escrituras deve ser levada em questão, pois as escrituras de dívida 

retratam o crédito a partir do fornecimento de moedas, enquanto que as escrituras de venda com 

financiamento apresentam o crédito por meio da concessão de prazos para a quitação da compra do 

bem adquirido. Por esta razão, opta-se por trabalhar com as escrituras de dívida e quitação, pois no 

caso das escrituras arroladas, relacionam-se diretamente à circulação de moedas. Esta afirmação é 

permitida mediante a verificação da forma de pagamento e do tipo da dívida, categorias que 

constam no banco de dados da pesquisa.  

 Em fevereiro de 1804, o capitão Francisco Ferreira da Cunha recebeu a quitação total da 

dívida de 2:200$000 (dois contos e duzentos mil réis)  que adquiriu com Marcos Antônio Falcão no 

final do século XVIII. Com o falecimento do credor, a dívida ativa foi herdada pela filha Ana 

Eufrazia (solteira e maior de 25 anos), que tratou de responder pelas atividades creditícias do 

falecido pai6. Naturalmente, Francisco da Cunha não foi o único que pediu dinheiro emprestado 

para aplicar nos arranjos pessoais, tendo condições de quitar a dívida no início do Oitocentos. 

Instituições, homens, mulheres desquitadas, mulheres solteiras ou viúvas atuavam nas transações de 

                                                
6 PONRJ, escritura de quitação, livro 190, fl 108 v. 



 

crédito como credores ou mutuários. A diversificação do perfil dos agentes fazia-se presente no 

início do século XIX, como constata-se na seguinte tabela: 

 

Tabela 2: Perfil dos agentes do mercado de crédito (1802 – 1807) 

Perfil NEC % NED % 

Homens 276 72,4 326 85,6 

Homens e Mulheres 45 11,8 17 4,6 

Mulheres viúvas 28 7,4 12 3,1 

Mulheres solteiras 13 3,4 7 1,8 

Mulheres casadas 2 0,5 3 0,8 

Mulheres sem identificação do estado civil 7 1,8 7 1,8 

Mulheres divorciadas 0 0 1 0,3 

Instituição 1 0,3 0 0 

Ilegível 9 2,4 8 2 

TOTAL 381 100 381 100 

 

 

 

 Inicialmente, a redução do número de instituições como credoras e devedoras em potenciais 

destaca-se diante do mercado fluminense, onde o crédito pessoal controla maciçamente as ofertas. 

O único registro que envolveu a participação de instituição ocorreu em janeiro de 1804, quando 

Manoel José Pereira de Araújo adquiriu o crédito de 500$000 (quinhentos mil réis) com a 

Irmandade de São Crispim7. Esta tendência para redução da importância das instituições coloniais 

na economia fluminense fora diagnosticada por pesquisas anteriores. O trabalho de Antônio Carlos 

Jucá de Sampaio (2003), intitulado “Na encruzilhada do Império”, dentre inúmeros apontamentos, 

identifica a retração das instituições coloniais como credores já para a primeira metade do século 

XVIII. 

 De acordo com o autor, “esta perda de importância está ligada ao acelerado processo de 

desenvolvimento mercantil por que passa a economia fluminense no século, levando ao surgimento 

de novas fontes de recursos para aqueles que demandavam empréstimos” (SAMPAIO, 2003: 194). 

Esta dinâmica também encontra respaldo nos dados notificados por Fábio Pesavento, que ao estudar 

a economia do Rio de Janeiro na segunda metade do século XVIII verificou a predominância dos 

homens de negócios no mercado em detrimento das instituições. Embora tenha encontrado registro 

de irmandade, Juízo dos Órfãos e outros, Pesavento afirma que por trás dessas instituições, a figura  

 

                                                
7 PONRJ, escritura de dívida, livro 190, fl 86. 

Fonte: Livros 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 e 197 do Primeiro Ofícios de Notas 
do Rio de Janeiro. NEC corresponde ao número de escrituras de credores e NED 
corresponde ao número de escritura de devedores. 



 

 

dos homens de negócio fazia-se presente. Isto significa que, apesar do crédito institucional aparecer 

no mercado, era o financiamento do capital mercantil que instigava sua participação. 

 Para além do fator institucional, o papel feminino no mercado de crédito carece de atenção 

devido seu percentual de 13,1% enquanto credoras e 7,8% enquanto devedoras. Considerando o 

arcabouço cultural da época, uma sociedade marcada pelo patriarcalismo, a qualidade da inserção 

feminina neste mercado ressalta questionamentos. De forma independente, ao lado dos cônjuges ou 

como herdeiras, a tabela de número 2 demonstra que o mercado de crédito fluminense não era 

totalmente “masculinizado”, como tendencialmente apontam as pesquisas que não realizam a 

discriminação por gênero dos agentes participativos. 

  Ao longo dos anos de 1802 a 1807, as mulheres foram responsáveis por emprestar a quantia 

de 10:205$110 (dez contos, duzentos e cinco mil e cento e dez réis), financiar 10:454$400 (dez 

contos, quatrocentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos réis) e receber a quantia de 

16:923$053 (dezesseis contos, novecentos e vinte três mil e cinquenta e três réis) através das 

quitações efetuadas. Torna-se indispensável destacar que, nem toda participação monetária das 

mulheres foi contabilizada, pois algumas escrituras não continham os valores negociados nas 

transações. Evidentemente, esses valores quando comparados com os montantes movimentados 

pelos homens perdem prestígio, mas sua significância torna-se celebrada quando refletimos sobre os 

traços socioculturais desta sociedade de antigo regime nos trópicos. Sendo assim, verificar as 

condições do mercado para essas ilustres credoras e tomadoras de empréstimos encontra-se como 

campo aberto para pesquisa.  

 Indiscutivelmente, preponderante é a atuação masculina no mercado fluminense, exercendo 

supremacia tanto como credor quanto como devedor. Neste caso, a abordagem sócioprofissional 

desses agentes permite conhecer os ramos de atividades que vinculavam-se às práticas do crédito 

pessoal. 

 

Tabela 3: Perfil sócioprofissional dos agentes do mercado 

 NEC % NED % 

Funcionários Públicos 10 2,6 19 5 

Instituição 1 0,3 0 0 

Ilegível 9 2,4 16 4,2 

Militares 37 9,8 48 12,6 

Militares com hábitos das Ordens Militares 6 1,6 6 1,6 

Militares com negócio na Praça 24 6,2 13 3,4 

Mulheres solteiras, viúvas, divorciadas e casadas 50 13,1 30 7,9 

Negociante da Praça 11 2,9 5 1,3 

Pretos forros/livres 0 0 3 0,8 



 

Profissionais Liberais e mestre de ofício 24 6,3 14 3,7 

Religiosos 15 4 12 3,1 

Testamenteiro 1 0,3 1 0,3 

Titulados com hábitos das Ordens Militares 1 0,3 0 0 

Vivem de lavoura 12 3,1 23 6 

Vivem de negócio 56 14,6 73 19,2 

Vivem de seus bens 7 1,8 4 1 

Não Mencionado 117 30,7 114 29,9 

TOTAL 381 100 381 100 

 

 

 

 No tocante à tabela 3, nota-se as variadas referências ocupacionais indicadas pelos 

indivíduos que obtiveram sucesso nas negociações pretendidas. Isto porque, somente os agentes que 

manejaram as ferramentas corretas tiveram a formalização das transações, visto que algumas 

escrituras públicas ficaram sem efeito devido os desacordos entre as partes. Sem dúvida, muitas 

transações creditícias alcançaram sucesso mesmo sem o registro legal, sendo resguardadas no 

âmbito do privado. Dessa forma, torna-se inviável apetecer inferências sobre todas as práticas de 

crédito existentes no Rio de Janeiro colonial. No entanto, a série documental dos livros de notas 

exibe, amplamente, o êxito entre o credor e devedor - a aquisição de financiamento para a compra 

de bens, obtenção de dinheiro para uso pessoal, bem como a liquidação de dívidas - e os embaraços, 

como as retificações de escrituras, etc. Todavia, nenhuma das transações estava isenta dos riscos 

tanto para o devedor quanto para o credor. 

 
 

A prática do crédito engloba sérios riscos para ambos os envolvidos, os credores, 
apesar do registro legal a partir das escrituras, precisavam depositar confiança nos 
mutuários de que seriam, posteriormente, ressarcidos. Por sua vez, os tomadores de 
empréstimos careciam zelar por sua fama pública, para que o cultivo da boa 
imagem permitisse adquirir o crédito sob seus diferentes instrumentos. (SOUZA, 
2013: 5) 

 
  
 Dentre as transações formalizadas no primeiro cartório da cidade, com base na tabela 3, 

averigua-se que não só de negociante se faz o mercado de crédito fluminense no início do século 

XIX. Se analisar este cenário entre os anos de 1808 a 1820, veremos que essa afirmativa também 

mantém sua veracidade (SOUZA, 2013). Embora, a voga seja salientar a atuação desse grupo social 

na qualidade de fomentador da dinâmica econômica colonial.  

Fonte: Livros 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 e 197 do Primeiro Ofícios 
de Notas do Rio de Janeiro. NEC corresponde ao número de escrituras de credores 
e NED corresponde ao número de escritura de devedores. 

 



 

 Distintas nomenclaturas usualmente aplicadas aos indivíduos (negociante da Praça; vive de 

negócio; dono de negócio, fazendas, boticas e outros) apontam para a amplitude do vocabulário 

social que assinalava os mercadores. Isto é, uma linha tênue separava os diversos agentes do 

comércio na América portuguesa. Por este motivo, de modo a padronizar a aplicação dos termos e 

minimizar os entraves das pesquisas, a historiografia sobre o tema tem optado por instituir três 

tipologias, tendo as seguintes referências: grosso trato ou varejo; fixo ou volante; permanente ou 

eventual (RODRIGUES, 2009). 

 “Militares com negócio na Praça”, “negociante da Praça” e “vivem de negócio” são termos 

que aparecem na tabela 3 designando a relação direta dos credores e devedores com as atividades 

comerciais. Conquanto, é possível apreender a atividade do capital mercantil entre os que “vivem de 

lavoura” e “vivem de seus bens”, bem como nas demais ocupações. Tendo a economia carioca 

passado pelo movimento de adoção de novas formas de acumulação de capital através da prática 

mercantil ao longo do século XVIII, tornou-se corriqueiro o envolvimento de variados indivíduos 

com as atividades comerciais. Todavia, a predominância dessa prática não deve sobrepujar a 

atuação dos demais agentes. O perfil sócioprofissional dos que atuavam no sistema de crédito 

fluminense era amplo, o crédito encontrava-se pulverizado entre várias categorias sociais, 

participavam mulheres solteiras, viúvas ou divorciadas, militares com alta ou baixa patente, 

nobilitados da Ordem de Cristo, negociantes, professores, doutores, cirurgiões, padres, forros, etc. A 

estirpe do mutuário e do concessor de crédito seguia um padrão vertical, englobando os ricos e os 

desprovidos de recursos financeiros, sendo as relações instituídas entre seus pares e entre as 

distintas categorias sociais. 

 Precisando da quantia de 400$000 (quatrocentos mil réis), o presbítero da Ordem de São 

Pedro, Ignacio dos Santos conseguiu o empréstimo com outro presbítero secular, de nome José Luis 

Oliveira. Podemos dizer, que a dívida registrada em 24 de novembro de 1802 continha boas 

condições de pagamento para o devedor, pois referia-se ao prazo de um ano, sem a correção de 

juros para o total reembolso do crédito8. Neste caso, verifica-se a busca de Ignacio dos Santos para 

vincular-se ao credor do seu segmento social, e isto, de certo, contribuiu para facilitar as 

negociações e obter boa qualidade no crédito adquirido. 

 Entretanto, as transações creditícias fluminenses também permitem notar vínculos como o 

de Luis Siqueira com Maria Figueira. Em novembro de 1804, sendo moça solteira e maior de 25 

anos, Maria Eufrazia de Moura Figueira registrou a dívida do preto livre Luis Angola Antonio de 

Siqueira, que encontrava-se devendo o valor de 4 doblas decorrente da compra de sua liberdade. 

                                                
8 PONRJ, escritura de dívida, livro 188, fl. 136. 



 

Vendida por 10 doblas no dia 02 de junho de 1804, após quatro meses, o recente preto forro já 

conseguira liquidar mais da metade da dívida9. Obviamente, este vínculo entre credora e devedor 

manifestava-se através do laço de subordinação, instituído entre a senhora e o seu antigo escravo. 

Todavia, para além dessa condição sociopolítica, diferentes vínculos foram tecidos entre credor e 

mutuário que não estavam na mesma categoria social.  

 Por derradeiro, retomamos a pergunta inicial deste artigo, qual foi o impacto da presença da 

família real para o mercado de crédito fluminense? Sem dúvida, os exames realizados ao longo 

deste artigo não respondem essa questão, mas contribuem para conhecer o dinamismo e 

peculiaridade que embasavam o mercado entre os anos de 1802 a 1807. Diferentemente de uma 

conjuntura de crise, o Rio de Janeiro encontrado por d. João VI e a corte portuguesa tinha um 

potencial econômico demonstrado a partir do perfil dos agentes que circulavam no mercado de 

crédito. Embora preliminar, pode-se concluir que o mercado de crédito após 1808 exibirá o retrato 

da configuração existente no início do Oitocentos. A chegada da família real ao Rio de Janeiro 

permitiu expandir e consolidar mecanismos há muito tempo inserido no mercado, seja por lei 

jurídica ou costumeira. Posturas adotadas por d. João VI para equiparar a boa oferta de serviços na 

cidade e a demanda do novo perfil populacional interferiu na prática do crédito, mas tais atitudes 

não provocaram alterações agudas no tocante as agentes do mercado e as formas de relacionamento 

entre credor e devedor. Tudo isso contribui para reafirmar o descompasso entre a economia 

portuguesa e a fluminense, visto que a última apresentava condições socioeconômicas favoráveis 

para o Rio de Janeiro tornar-se sede do “novo império lusitano”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 PONRJ, escritura de dívida, livro 192, fl. 25 v. 
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AS COLÔNIAS FORMADAS NA PROVÍNCIA DO PARANÁ NA SEGUNDA METADE DO 

SÉCULO XIX. 

Reinaldo Benedito Nishikawa 

 

Resumo: No presente trabalho, resultado das pesquisas parciais do doutoramento, visa analisar as colônias 
de povoamento constituídas na Província do Paraná no século XIX. Essas colônias, formadas principalmente 
por europeus, buscavam suprir a mão-de-obra escrava, proteger e delimitar as fronteiras e ajudar a formação 
de uma economia de subsistência para a província. Nesses termos, minha pesquisa buscou realizar um 
levantamento das colônias constituídas após a sua emancipação política (1853) até o fim do império (1889). 
Nossa análise tomou um mote de 68 colônias e 14.155 imigrantes. Nessa fala, iremos abordar algumas 
características gerais dessas colônias. 
Palavras-chaves: colonização, imigração, Europa; Província do Paraná, século XIX. 
 
Abstract: In this paper, results of partial doctoral research aims to analyze the settler colonies incorporated 
in the Province of Paraná in the nineteenth century. These colonies, formed mainly by Europeans, seeking to 
supply the labor, slave labor, protect and demarcate the borders and assist the formation of a subsistence 
economy for the province. In these terms, my research sought to survey the colonies formed after its political 
emancipation (1853) until the end of empire (1889). Our analysis took a total of 68 colonies and 14,155 
immigrants. In this talk, we discuss some general features of these colonies. 
Keywords: colonization, immigration, Europe; Province of Parana, nineteenth century 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  

 Os estudos referentes à demografia histórica permitiram, nos últimos anos, um 

aprofundamento nos temas sobre a imigração. A estrutura demográfica dos imigrantes merece 

atenção, principalmente na região sul do Brasil, onde uma grande quantidade de imigrantes 

europeus se fixou em diversas colônias espalhadas pelas províncias. Ao visualizar a demografia do 

Paraná, no que tange aos imigrantes e suas colônias, destacamos dois estudos que se 

complementam. A primeira diz respeito à constituição populacional dos imigrantes estabelecidos 

nas cidades, vilas e paroquias do Paraná, realizadas pelo recenseamento de 1872 e o estudo da 

demografia realizada pela nossa pesquisa referente exclusivamente aos núcleos coloniais 

paranaense na segunda metade do século XIX. 

 A segunda questão é compreender os impactos referentes ao recebimento desse 

importante e visada mão-de-obra em um momento em que a escravidão não havia acabado, mas que 

serviria como medida a médio e longo prazo para seu fim iminente devido ao fim do tráfico em 

1850. Ao observar, de modo geral, as características dos colonos estabelecidos em núcleos colônias 

e dos imigrantes que se estabeleceram no Paraná urbano, é possível compreender algumas 

características relacionadas aos grupos étnicos, às idades, as profissões, ao estado conjugal e a 

religião. 

 Nesse capítulo, iremos apontar algumas características gerais da população 

paranaense, procurando dar uma visão de conjunto entre as cidades e as colônias. As sessenta e oito 

colônias estudadas fazem parte do Acervo do Arquivo Público do Paraná e estavam separadas nas 

Matrículas das Colônias entre os anos de 1872 a 1896. A primeira colônia fundada após a 

emancipação do Paraná foi Assunguy, sendo dessa forma, excluídas colônias importantes no 

Paraná, mas que tem sua fundação antes de 1853. 

 

Tabela 1 – colônias no Paraná, 1854-1889 

Ano Colônia  
1860 Assunguy 
1868 Argelina 
1870 Pilarzinho 
1871 São Venâncio 
1873 Abranches 
1875 Orleans 
1875 Pereira 
1875 Santa Cândida 
1876 D. Augusto 
1876 D. Pedro 
1876 Lamenha 
1876 Santo Inácio 
1876 Tomas Coelho 
1878 América 
1877 Presidente Farias 
1877 Reviér 



 

1877 Rio do Pinto 
1877 Rio Sagrado 
1877 Sesmaria 
1878 
1878 

Antonio Rebouças 
Cabrestante 

1878 Cari 
1878 D. Luiza 
1878 
1878 

D. Mariana 
Entre Rios 

1878 Guarauna 
1878 
1878 
1878 

Ispector Carvalho 
Ipiranga 
Graciosa 

1878 Johanisdorf 
1878 Lago 
1878 
1878 

Marienthal 
Marques 

1878 Moema 
1878 Muricy 
1878 Novo Tyrol 
1878 Papagaios Novos 
1878 Pugas 
1878 Quero Quero 
1878 Santa Leopoldina 
1878 
1878 

Santa Quitéria 
Sítio Grande 

1878 Tavares Bastos 
1878 Tybagi 
1878 Visconde de Nacar 
1878 Wilmond 
1878 
1878 
1878 

Zacarias 
Zulmira 
Turvo 

1879 Euridice 
1879 Maria Luiza 
1879 Santa Bárbara 
1880 Marques de Abrantes 
1880 Santa Felicidade 
1880 Tayó 
1882 Alfredo Chaves 
1885 Alice 
1885 Mendes de Sá 
1886 Antonio Prado 
1886 Santa Christina 
1886 Santa Gabriela 
1887 Maria José 
1887 São Lourenço 
1888 Euphasio Correia 
1888 Santa Cruz 
1888 Santa Rita 
1889 Balbino Cunha 
1889 Prainhas 

Fonte: Matrículas de colonos. Arquivo Público do Paraná, 1854-1889. 

 

 Entre os anos de 1853 e 1889, a província do Paraná recebeu um grande número de 

imigrantes atraídos pela possibilidade de tornarem-se donos de suas propriedades. Os 68 núcleos 

coloniais estudados para esse trabalho representam um importante mecanismo para se compreender 

o processo de imigração e fixação dos imigrantes europeus e as tentativas do governo para torna-los 

colonos responsáveis pelo abastecimento de gêneros de subsistência na província. 

 Os diversos estudos sobre colônias e colonização no Paraná afirmam que a década 

de 70 do século XIX foi o grande boom da imigração europeia, devido ao incentivo realizado por 

empresários de colonização, governos provincial e imperial e também dos governos europeus.  



 

 

Tabela 2 – Colônias no Paraná por período, 1854-1889. 

Década Colônias em % 

1855-1860 1,47 

1861-1865 - 

1866-1870 2,94 

1871-1875 8,82 

1876-1880 67,65 

1881-1885 4,41 

1886-1889 14,71 

Total 100,00% 

Fonte: Matrículas de Colonos. Arquivo Público do Paraná, 1854-1889. 

 

 Europeus: de imigrantes a colonos 

 

 Para o decênio de 1854-1863, os portugueses representam 55,41% dos imigrantes 

que chegaram ao Brasil, seguido pelos alemães, 15,65%. Italianos e espanhóis nesse período eram 

relativamente poucos, 0,31% e 0,02%, respectivamente. Na década seguinte, os valores começam a 

se alterar, havendo uma redução do número de portugueses e um crescimento dos italianos, 

representando 37,13% e 32,96%. Esse número também representa as políticas públicas somadas 

com o estimulo para a imigração para o Brasil de outras localidades da Europa. Os italianos se 

tornam o principal grupo que chega ao Brasil e seu número tendeu a aumentar com o passar do 

tempo, chegando a equipararem-se com o número de portugueses para as duas décadas seguintes 

(ver tabela 2). 

 Mas se olharmos alguns anos antes de 1854, o número de europeus tem um número 

muito ínfimo. Entre 1834-183, soma-se apenas 4.508 europeus, na década seguinte, 23.062 ao todo. 

Mas a partir da segunda metade do século XIX o crescimento acelerado, saltando para 138.593 

europeus que chegaram ao Brasil, com impressionantes 500% de aumento. Esses números, 

impulsionados pela grande leva de europeus que deixavam seus países pelos mais variados motivos 

continuou em alta, quando no final do século XIX e início do século XX, ocorre o grande boom da 

imigração estrangeira, registrando a entrada de 1.802.730 europeus para os anos de 1894-1903. 

 

Tabela 3 - Imigração Estrangeira para o Brasil, 1834-1903. 

Ano Portugueses Italianos Espanhóis Alemães Outros Total 
1834-1843 554 180 10 793 2.971 4.508 
1844-1853 8.869 27 139 6.031 7.996 23.062 
1854–1863 76.807 431 37 21.700 39.618 138.593 
1864-1873 56.009 49.720 1.908 8.638 34.542 150.817 
1874-1883 79.174 79.174 13.238 20.528 47.491 239.605 
1884-1893 170.624 170.621 103.116 22.778 76.620 543.759 
1894-1903 157.542 1.478.404 93.770 6.698 66.316 1.802.730 
Total 549.579 1.778.577 212.218 87.166 275.554 2.903.074 
% 18,9 61,2 7,3 3,0 9,5 100,0 



 

Fonte: A partir de: KLEIN, Herbert. A Imigração Espanhola no Brasil. São Paulo: Ed. Sumaré: FAPESP, 1994, p.104-105. 

 

 Nota-se que a chegada de imigrantes ao Brasil entre a segunda metade do século 

XIX (1854) e o início da República (1903), temos assim, italianos (61,2%), portugueses (18,9%), 

espanhóis (7,3%) e alemães (3,0%) como as principais etnias registradas no período. Nota-se que 

apenas no início da República que os italianos ultrapassam o número de portugueses, pois na década 

de 1884-1893 havia um equilíbrio entre portugueses com 170.624 e italianos com 170.621, 

entretanto, na década seguinte, o número de portugueses que entraram no Brasil caiu para 154.542 

(-9,4%) e os italianos saltaram para 1.478.404 (+766,5%).  

 Essas mudanças nos fluxos de imigrantes acontecem, sobretudo, por uma política 

de estimulo a entrada de novos contingentes populacionais, principalmente italianos, alemães, 

espanhóis e ingleses, dentre outros. Isso significa que a chegada de muitos imigrantes de origem 

italiana reflete uma política na Itália que acabava por expulsar essa mão-de-obra por muitos 

motivos. 

 Ao mesmo tempo, a necessidade por essa mão-de-obra disponível fez com que o 

Brasil torna-se um aglutinador desses imigrantes, principalmente, nas lavouras de café, os italianos. 

Mas para o Paraná, como se deu o processo de absorção desses imigrantes? Por não ser uma região 

de economia de exportação, a província do Paraná atraiu imigrantes com outro objetivo: o 

abastecimento do mercado interno com a produção de gêneros de primeira necessidade. 

 Apesar das muitas intervenções experimentadas na segunda metade do século XIX, 

o setor agrário no Paraná sofre com um problema comum a outras regiões. Por um lado, uma grande 

quantidade de terras com pouca produção, de outro lado, um número crescente de trabalhadores que 

chegam principalmente nos finais do XIX. Durante o século XIX, os fracassos na instalação de 

colônias foi uma constante.  

 Muitos colonos recém-chegados eram recebidos em Paranaguá e depois levados 

aos barracões para imigrantes em Morretes. A reclamação pela falta de conforto e as condições 

precárias de higiene eram constantes. A Colônia Itália, por exemplo, inaugurada em 22 de abril de 

1877, foi formada dessa maneira. Com uma duração curta, como a maioria das colônias, sofreu 

inúmeros percalços na sua pequena e atribulada existência. Apesar da grande preocupação do 

governo em atrair essa mão-de-obra, as promessas raramente eram cumpridas. A morosidade nas 

ações era uma constante e a falta de organização dizimaram várias colônias no Paraná. Segundo 

relatos, em Janeiro de 1878, havia em Morretes 800 famílias de italianos esperando para serem 

alocados em seus lotes de terra, e três meses depois, o número subia para 3000 pessoas. O Jornal 

Dezenove de Dezembro nesse mesmo ano destacou: 



 

 
 

(...) existem mais de trezentos lotes já demarcados, cento e poucos estão ocupados e os restantes 
tem casas construídas já há seis meses mas, ainda sem teto, quase todas danificadas por estarem 
expostas ao tempo, por terem sido construídas com péssimo material adquirido a preço esorbitante. 
Não existe uma estrada para os lotes e os colonos os recusam pois são invadidos pelas águas 
durante as cheias dos rios ou localizados em terreno muito montanhoso. Os colonos estão quase na 
miséria, sem roupas, sem casas habitáveis, sem sementes para as suas primeiras plantações. Está 
completamente desencorajados, ainda mais que muitos terrenos distribuídos são ruins e 
pantanosos. (O Dezenove de Dezembro, 1878: 5) 

 
 
 Esse problema persistiu durante muito tempo e pode ajudar a explicar muitos 

problemas relatados pela imprensa e também pelos colonos. Em fevereiro desse ano não havia nada 

de melhora e o presidente da Província, em comunicado com o Ministério afirmava: “Situada em 

uma localidade pouco salubre, circundada por terrenos pantanosos e baixos, sujeitos à inundação do 

Rio Nhundiaquara, muito frequentes naquela zona, acarretando, como está acontecendo atualmente, 

febre tifoide, malária e outras enfermidades graves” (O Dezenove de Dezembro, 1878: 5) 

 As ondas de doenças se espalharam. Em março de 1879 a cidade de Antonina foi 

atingida pela epidemia de febre amarela que chegou até Morretes e Paranaguá. A busca constante 

por formar colônias na Província do Paraná, apesar das muitas dificuldades enfrentadas, buscou 

firmar suas convicções se intitulando como “Paraná – terra de todas as gentes”. Nesse capítulo 

iremos abordar algumas características das colônias paranaenses na segunda metade do século XIX. 

 Desde antes da emancipação em 19 de dezembro de 1853, quando a Província do 

Paraná era ainda a ex-Comarca de São Paulo, encontramos em suas terras algumas colônias, como 

foi o caso da Colônia Rio Negro, a Colônia Tereza e a Colônia Superagui. Para as primeiras 

décadas de 1850, o Paraná ainda ensaiava seus primeiros núcleos coloniais, pois a economia da 

Comarca estava centrada nos interesses de São Paulo. Nessa região, conforme mostram os estudos 

de Horacio Gutiérrez, as grandes propriedades de gado eram uma realidade. Ao estudar as áreas de 

criação de Castro e Ponta Grossa, o trabalho mostra que o tamanho médio dessas propriedades 

variava entre 7.026 ha. até 21.780 ha.  

 Dessa monta, a primeira metade do século XIX, a terra tinha como uma de suas 

principais funções, a criação de gado. 

 
 

Castro, que era o principal centro da pecuária nesta época, detinha também o maior número de 
fazendas e as com maiores extensões de terras. Os grandes latifúndios ficavam nesta região, e da 
superfície total de terras ocupadas no Paraná em 1818 segundo o Inventário de bens rústicos desse 
ano, 57% dessas terras pertenciam a esta vila e suas freguesias. Os principais responsáveis pela 
apropriação das terras eram os fazendeiros do gado. (GUTIÉRREZ, 2004: 108) 

  
 



 

 Tal estrutura permite compreender as implicações das políticas em São Paulo e a concentração de terras que prejudicavam o aba

invernagem e a criação. A ligação comercial entre São Paulo e o Rio Grande do Sul permitiu que o 

Paraná se tornasse um ponto de passagem nessa rota comercial, e o surgimento de fazendas foi uma 

consequência da necessidade para o aluguel de pastos e a criação e venda de animais. 

 A riqueza gerada pela criação de animais foi muito importante para a economia 

paranaense, aliada, na segunda metade do século XIX com a erva-mate. Ainda no final da primeira 

metade do XIX era possível observar nos Campos Gerais os costumes e a diversidade dos homens 

destinados à criação e ao transporte dos animais. João José Bigarella (BIGARELLA, 1968) 

observava que a população dos Campos Gerais, devido a intensas atividades comerciais nessa 

região haviam adquirido os hábitos e costumes dos paulistas e dos gaúchos. O presidente da 

Província do Paraná, Zacarias de Góes, baiano de nascimento e primeiro presidente da emancipada 

província, também estranhava esses hábitos da população local: 

 
 

O vasto poncho de que serve-se a maioria dos habitantes, e as largas e estrepitosas chilenas não 
eram artigos mais essenciais ao trajar dum homem do povo, do que a inseparável cartucheira, a 
faca e as pistolas, já não digo em viajem pelas estradas ou em seus trabalhos de campo, mas em 
passeio à cidade e (parece incrível) até nos templos do Senhor. (Relatório do Presidente da 
Província do Paraná Zacarias Góes e Vasconcellos, 1854: 9) 

 
 
 A estranheza de Zacarias Góes se explica pela importância do gado para a 

economia paranaense, ao menos durante a primeira metade do XIX. Na década de 1850 ainda era 

muito comum essa paisagem que ao longo do século XIX vai se misturando com a presença de 

colonos europeus. A observação do Tenente Pitanga em 1857, relatado por Altiva Balhana e Brasil 

Pinheiro Machado são bem contundentes quanto à presença e importância para a economia 

paranaense desses personagens. 

 
 

Entra pelo “pequeno arraial de São Luis”, composto de nove casas de palha e telha, com um 
pequeno armazém de secos e molhados; tendo quarenta pessoas de todos os sexos e idades; 
pequenos núcleos de criação de gado vacum e cavalar que não excedem a setentas cabeças; 
plantação de milho e feijão. (BALHANA, 1968: 41) 

 
 

 A partir da Lei de Terras de 1850 e da busca por mão-de-obra para o Brasil, a 

província procura mudar sua estrutura. Segundo Altiva Balhana, “As autoridades alimentavam 

esperança de que o sistema agrícola dissociado da criação, que caracterizava a estrutura agrária 

paranaense, fosse modificado pelos imigrantes europeus portadores de outra tradição rural.” 

(BALHANA, 1963: 63). 

 Esse período foi crucial para a mudança na própria estrutura econômica 



 

paranaense. A vinda de colonos significava diversificar a produção agrícola, estimular uma 

economia para o mercado interno de gêneros alimentícios e, como pano de fundo, o branqueamento 

da população brasileira. Nessa linha, eram considerados colonos laboriosos e morigerados os 

oriundos da Europa. 

 
 

A instalação desses colonos nos Campos Gerais representava, por um dos seus aspectos, um 
episódio da desagregação da velha estrutura, que se tornara tradicional: os donos das fazendas se 
esforçavam, aproveitando a oportunidade, por vender seus campos ao Governo, para a 
colonização. As terras compradas pelo Governo a fim de instalar os novos colonos foram, via de 
regra, antigas fazendas, e não constituíram um bloco único. Assim, cada uma das colônias 
estabelecidas nos três municípios [Ponta Grossa, Palmeira e Lapa], era composta por vários 
núcleos coloniais dispersos e, por vezes, bastante distantes um do outro. (BALHANA, 1963: 41). 

 
 
 O interesse do governo era montar núcleos coloniais ao longo das cidades, como 

Curitiba, Castro, Paranaguá, Morretes e Ponta Grossa e estimular o desenvolvimento dessas 

colônias para um dia tornar-se uma cidade e concluir o projeto de colonização paranaense. Ao 

observar a quantidade de europeus que chegaram as colônias paranaenses até o início da República, 

nota-se a predominância de portugueses, alemães, italianos, dentre outros. 

 Mas na Província do Paraná, como foi a vinda desses europeus? Quais os grupos 

mais importantes? Segundo o recenseamento realizado no ano de 1872, podemos observar um 

panorama geral dos habitantes dessa região. O recenseamento detalhado apresenta as características 

como sexo, religião, idade, procedência, profissão, estado conjugal. No que tange a população livre, 

a Província contava com um total de 116.162 pessoas, sendo 59.304 homens e 56.858 mulheres, 

assim distribuídos. 

 

Tabela 4 – Distribuição da população paranaense, por nacionalidade, religião, cor, 1872. 

 

 Homem Mulher Total % 
        Nacionalidade     
Brasileira 56.745 55.788 112.533 96,9 
Estrangeira 2.557 1.070 3.627 3,1 
Total 59.302 56.858 116.160 100,0 
     
        Religião     
Católicos 58.755 56.594 115.349 99,3 
Não católicos 547 264 811 0,7 
Total 59.302 56.858 116.160 100,0 
     
        Cor     
Branca 35.936 33.762 69.698 60,0 
Parda 15.356 15.278 30.634 26,4 
Preta 3.292 3.449 6.741 5,8 
Cabocla 4.718 4.369 9.087 7,8 
Total 59.302 56.858 116.160 100,0 

Fonte: Recenseamento da Província do Paraná, 1872. 

 



 

 Segundo o recenseamento, em 1872, o número de estrangeiros representa, para a Província, apenas 3,1% da população. Esse númer

passa boa parte da Europa. Em plena revolução industrial, uma parte significativa de trabalhadores 

europeus não conseguia trabalho, tornando-se exército de reserva, ao mesmo tempo em que o 

crescimento populacional crescia. A América como um todo estava em busca dessa mão-de-obra e 

buscou atrai-los, cada um com estratégias diferentes, como podemos ver no trabalho de Boris 

Fausto (2000). 

 
 

Esse crescimento da população pressionou enormemente o setor agrícola de cada país. Para 
atender às crescentes demandas alimentares, começaram a mudar os métodos tradicionais de 
arrendamento, cultivo e produção. Os enclousures (cercados), a supressão dos tradicionais direitos 
de acesso à terra e outros instrumentos foram usados para a criação de unidades econômicas 
viáveis. Isso implicou na perda por muitos camponeses de seus direitos à terra, os quais foram 
forçados a trabalhar para outros. O aumento de produtividade e a crescente mecanização da 
agricultura europeia significaram menor necessidade de mão-de-obra, exatamente num momento 
em que surgia um excedente de força de trabalho. Em virtude da falta de apoio governamental, a 
fome passou a ser uma série ameaça às populações sem terra ou que possuíam terras limitadas. 
(FAUSTO, 2000: 14-15) 

  
 
 Se compararmos o ano de 1872 no Brasil e no Paraná com as quatro principais 

etnias podemos levantar algumas suposições. No Brasil, nesse ano, o maior grupo foi o de 

portugueses com 12.918, seguido por italianos, 1.808, alemães, 1103 e espanhóis, 727. Na 

Província do Paraná, o recenseamento demonstrou que havia, 534 portugueses, 86 italianos, 1670 

alemães e 18 espanhóis. As pesquisas de Herbert Klein apontam os europeus que chegaram ao 

Brasil, de maioria portuguesa, mas no Paraná, os alemães constituíam-se, maioria absoluta (tabela 

4) 

 No Paraná, o recenseamento dividiu os 2.654 estrangeiros da seguinte forma: por 

sexo e por estado conjugal: 

 

Tabela 5 – Estrangeiros divididos por nacionalidade, estado conjugal e religião, Paraná, 1872. 

 Estado Conjugal 
        Nacionalidade Solteiros % Casados % Viúvos % 
Européia 1.309 98,3 1.137 97,8 159 98,8 
Americana 13 1,0 20 1,7 2 1,2 
Asiática 9 0,7 5 0,5 0 - 
       
        Religião       
Católicos 850 63,8 875 75,3 117 72,7 
A-católicos 481 36,2 287 24,7 44 27,3 
Total 1.331 100,0 1.162 100,0 161 100,0 

Fonte: Rescenseamento da Província do Paraná, 1872. 

 

 Para o recenseamento de 1872, os estrangeiros somam 2,29% da população da 

província. Composta por maioria de homens (72,98%) contra 27,02% de mulheres, esse 

desequilíbrio explica-se pela imigração geralmente feita por homens, em busca de riquezas e novas 



 

oportunidades. Como Herbert Klein salienta um dos principais motivos para a imigração é o fator 

econômico, portanto, jovens solteiros desapropriados dos meios-de-produção na Europa e chefes de 

família compõem a maioria dos migrantes para o Paraná. Esperados e desejados, os europeus 

representavam uma divisão do trabalho escravo para o livre, ao mesmo tempo, chegavam com um 

estereótipo de trabalhadores frente à ociosidade atribuída ao indígena e ao negro. 

 
 

[...] as diversas ondas migratórias européias do século passado, que atingiram o apogeu na 
passagem do século XIX para o XX, acompanharam o avanço do capitalismo e/ou da transição 
demográfica. [...] Portanto, somente numa visão multilateral é possível o entendimento do 
processo de transferência populacional do século XIX, incluindo ainda o fato de que, aos 
mecanismos de repulsão processados na Europa corresponderam processos de atração de 
imigrantes nos Países Novos. Não como uma coincidência fortuita, mas no quadro da divisão 
internacional do trabalho. Isto porque, do lado de cá, construía‐se uma nova sociedade‐ onde o 
imigrante era extremamente necessário‐ com argumentos deduzidos da ideologia liberal do século 
XIX e dos construtores da nacionalidade. (NADALIN, 2000: 63) 

  
 
 Dos grupos étnicos, os alemães foram o maior grupo com 62,92% de todos os 

imigrantes, seguido dos portugueses com 20,12%.  

 
 

Os governos provinciais, pela propaganda que os agentes faziam na Europa, estariam preocupados 
em fixar os imigrantes em terras de melhor qualidade, em prestar‐ lhes assistência nos primeiros 
tempos e em garantir o escoamento, para centros urbanos, do excedente de alimentos produzidos, 
nos núcleos coloniais. Na prática, a pequena propriedade imigrante foi estabelecida em zonas 
recobertas por florestas, em torno de cidades do litoral e do primeiro planalto. (NADALIN, 2000: 
70) 

 
 
 Nas paróquias e vilas onde foi feito o recenseamento, também é importante frisar o 

número de católicos com 69,40% e os não católicos, provavelmente de origem protestantes com 

30,60%. Os alemães compunham o maior grupo de protestantes, representando 93,35% de todos os 

que estavam na província, por outro lado, os católicos estavam distribuídos de maneira mais 

equilibrada. A distribuição percentual dos imigrantes permite observar a predominância de alemães, 

tanto católicos quanto protestantes e diferentemente do restante do Brasil, os portugueses não era a 

maioria.  

 

Tabela 6 – Composição étnica dos estrangeiros no Paraná, 1872. 

Nacionalidade Porcentagem 
Alemães 53,54 
Portugueses 31,36 
Franceses 5,75 
Italianos 5,05 
Ingleses 4,29 
Total 100,00% 

Fonte: Recenseamento da Província do Paraná, 1872. 



 

 

As colônias e seus colonos 

  

 Entre os anos de 1853 e 1889, a província do Paraná recebeu um grande número de 

imigrantes atraídos pela possibilidade de tornarem-se donos de suas propriedades. Os 68 núcleos 

coloniais estudados nesse trabalho (ver tabela 1) representam um importante mecanismo para se 

compreender o processo de imigração e fixação dos imigrantes europeus e as tentativas do governo 

para torná-los colonos responsáveis pelo abastecimento de gêneros de subsistência na província. 

 Os diversos estudos sobre colônias e colonização no Paraná afirmam que a década 

de 70 do século XIX foi o grande boom da imigração europeia, devido ao incentivo realizado por 

empresários de colonização, governos provincial e imperial e também dos governos europeus.  

 

Tabela 7 – Colônias no Paraná por período, 1854-1889. 

Década Nº de colônias Colônias em % 
1855-1860 1 1,5 
1861-1865 0 - 
1866-1870 2 2,9 
1871-1875 5 7,3 
1876-1880 47 69,2 
1881-1885 3 4,4 
1886-1889 10 14,7 
Total 68 100,0% 

Fonte: Matrículas de Colonos. Arquivo Público do Paraná, 1854-1889. 

 

 Logo após a emancipação (19/12/1853), apenas Assunguy foi formada, sendo a 

única colônia entre 1854-1865. Nos anos seguintes, o número de colônias aumentará discretamente. 

Na década de 1870 as colônias instaladas chegaram a 76,57% do total.  

 Havia um plano do governo paranaense para estimular a vinda de imigrantes 

baseadas em algumas características: 

 
a) O Paraná era uma província que tinha recebido a sua emancipação política havia pouco 
tempo e via na ocupação do território uma forma de garantir seu espaço político; 
b) Havia precariedade em métodos e insuficiência em quantidade da lavoura de 
subsistência; 
c) Existia a necessidade de ativar meios de transporte e comunicação, como também de 
efetuar obras públicas urbanas; 
d) Era preciso resolver o impasse constituído pela ameaça de extinção do sistema 
escravista. (ANDREAZZA, 1999: 44) 

 
 O imigrante europeu também seria a solução para um problema ligado ao trabalho 

no campo, considerado indigno, uma vez que tal atividade era desempenhada por negros e atrelado 

à escravidão; o europeu não teria esse vício e seria o projeto perfeito para desenvolver a província. 

 



 

 
A Província contava por volta de 1860, com 80.000 habitantes, a solução seria trazer o imigrante 
colono para trabalhar no campo, especificamente na agricultura, já que os nacionais não estavam 
dispostos a tal atividade, que era recusada porque não dava o status social. Foi o imigrante quem 
recuperou a dignidade social do trabalho braçal tanto no campo como na região urbana. (STECA, 
2002: 35) 

 
 
 Nas últimas décadas do XIX houve uma intensa preocupação entre os governos 

europeus e brasileiros em relação à imigração. Essas primeiras colônias eram formadas por 

imigrantes alemães1, italianos, russos, ingleses, franceses, dentre outros. Apesar das dificuldades 

iniciais, a partir da década de 1870, com a chegada dos polacos, o processo de imigração começa a 

gerar alguns frutos. O presidente da Província do Paraná ofereceu a esse grupo de imigrantes alguns 

benefícios. 

 
 

Medidos e demarcados os lotes de terras de cultura nos arredores da cidade, traçadas as 
estradas, entrega-se um lote a cada família, com uma casa provisória, regularmente 
construída. Ao colono maior de dez anos, dá-se como auxílio de estabelecimento vinte 
mil réis. Cada família recebe mais vinte mil réis para a compra de utensílios e sementes. 
Logo que o colono se estabelece é empregado na construção de estradas do núcleo, 
recebendo ferramenta necessária e cessa então a alimentação por conta do governo. Em 
cada núcleo, funda-se uma escola e edifica-se uma capela, com exceção daqueles que por 
muito próximo da cidade dispensam esta construção. (Relatório do Presidente da 
Província Adolfo Lamenha Lins. Curitiba, 1876: 79) 

 
 
 O plano do governo para os imigrantes era claro. Além do trabalho nas estradas dos 

núcleos coloniais, o colono encontraria trabalho nas diversas obras públicas existentes na província. 

Estabelecidos por esta forma, ficam os colonos entregues à sua própria iniciativa e somente 

obrigados a pagar do regulamento de 1867, a sua dívida ao governo.  

 
 

Esta dívida, pelo que respeita aos gastos feitos desde a chegada do colono a esta Província, ainda 
não excedeu a 500 mil réis para casa família de 5 pessoas, termo médio, incluído preço das terras e 
está garantido pelo valor real do lote, casa e acessórios. Achando na cidade pronto mercado para o 
produto de sua lavoura e fácil consumo de lenha, hortaliças e pequenas indústrias, o colono pode 
em tempo breve libertar-se dessa dívida para com o Estado e habilitar-se a desenvolver a sua 
lavoura. (Relatório do Presidente da Província Adolfo Lamenha Lins. Curitiba, 1876, p. 79) 

  

                                                             
1 Para este período (final do século XIX), os indivíduos denominado “alemães”  tinham várias origens e é 
nesta acepção que utilizarei o termo ao longo deste trabalho. A palavra reúne prussianos, posnanianos, 
silesianos, pomeranos, hanoverianos, hamburgueses, renanos, suíços, alguns eram naturais de Schleswig-
Holstein, Saxônia, Turíngia, Westfália, Alsácia e Lorena. Havia ainda alguns bávaros e austríacos. 
NADALIN, Sérgio Odilon. A origem dos noivos nos registros de casamentos da Comunidade Evangélica 
Luterana de Curitiba; 1870-1969. Dissertação de Mestrado, Curitiba, Universidade Federal do Paraná, 1975. 
p.122. 



 

 
 O objetivo do governo era formar um cinturão verde na Província a fim de 

abastecer a população com alimentos. A questão do mercado interno estava presente na 

preocupação dos presidentes. Mas um problema enfrentado pelas colônias era a formação da mão-

de-obra dos colonos.  

  Os imigrantes russos chegaram em grande quantidade na Província do Paraná devido, 

além dos fatores econômicos, como os alemães e italianos, à guerra Russo-Turca. O Times, 

importante veículo inglês, noticiava que cerca de 200 mil colonos alemães do sul da Rússia haviam 

resolvido ir ao Brasil e as demais regiões da América, principalmente por medo de serem alistados 

no exército russo. 

 
 

Comentando aquela notícia do Times, o correspondente do Jornal do Commercio, em Londres, 
escrevia: "Suppondo que a noticia seja exacta, no que respeita ao Brasil, o que até certo ponto é 
confirmado pela recente visita que a esse paiz fez uma deputação destes colonos, e, que nem o 
governo russo, nem a guerra com a Turquia ha de impedir a proposta emigração, devemos esperar 
que os emigrantes não cheguem às nossas plagas em partidas demasiadamente grandes, antes de 
estarem feitos ahi os preparativos para recebê-los e mantê-los até chegarem ao seu  destino, para o 
seu prompto estabelecimento nas terras que lhes forem distribuidas e para o seu sustento e abrigo 
na colonia enquanto o seu próprio trabalho não lhes fornecer casa e alimento. Pois, de outro modo, 
a sua emigração pode ser causa de mais uma censura ao Brasil". (Jornal do Commercio, Rio de 
Janeiro. 18 de maio de 1877: 12) 

 
 
  Além das notícias vindas da Europa, o Jornal O Dezenove de Dezembro, em 10 de 

abril de 1878, público uma notícia referente a imigração noticiadas pela Rússia: 

 
 

A imprensa de S. Petersburgo reclama contra a triste condição em que se diz estarem 400 
emigrantes russos que vieram para o Brasil, levados pelas sugestões dos agentes brasileiros a 
emigrar para a provincia do Paraná, onde não somente encontraram um clima inconviniente, mas 
também terra imprópria para cultura, e, por consequencia, estão na mais funda miséria. (Dezenove 
de Dezembro, Curitiba. Anno XXV, 10/04/1878) 

 
 
  No fim da mesma notícia, o jornal tece seu comentário, contrariando as notícias 

europeias e reafirmando as benesses dessa terra (Paraná) para acolher esse contingente com terra 

fértil e clima ameno, em detrimento da situação dos russos na Sibéria, do serviço militar obrigatório 

e da proibição dos cultos religiosos, sendo a liberdade um dos responsáveis por levar esses europeus 

à província. 

 
 

A imprensa russa propõe que se mande um navio e que sejam transportados para a Sibéria. Uma 
imperatriz da Rússia chamou seus antepassados alemães à Rússia, garantindo-lhes e a seus 
descendentes perpétua isenção do serviço militar que as suas crenças religiosas vedavam. Um 
imperador da Rússia acabou com esta garantia imperial e como única compensação permitiu-lhes 



 

que emigrassem dentro de um certo prazo. Por uma questão de consciência este povo emigra em 
massa, sacrificando patria e comodidade, afim de livrar-se do odioso jugo da Rússia, e não 
obstante, a veridica imprensa de S. Petersburgo parece acreditar que os emigrantes para a 
provincia do Paraná estão desejando vivamente outra vez a lei russa e as· delícias da Sibéria. Antes 
de emigrarem, esses russos mandaram delegados, que examinaram a provincia, verificaram o 
delicioso clima daquellas paragens e nellas escolheram local para estabelecimento dos colonos que 
os tinham mandado. Não ouvimos queixas dos colonos que já chegaram à provincia; todos elles 
parecem satisfeitos, e, na verdade, os emigrantes seriam muito desarrazoados se se queixassem do 
clima do Paraná e desejassem sujeitar-se outra vez ao talão de ferro do despotismo russo". 
(Dezenove de Dezembro, Curitiba. Anno XXV, 10/04/1878) 

 
 
 Os ingleses, por exemplo, tiveram problemas em outras regiões da América, como 

salientou Maldwyn Jones (1992). No Brasil, temos o caso das colônias Dona Francisa (Joinville – 

SC) e a Monte Bonito (RS) que foram abandonadas pelos colonos irlandeses. Em 1869, D. Pedro II 

pagou o transporte desses colonos para os Estados Unidos. Mas o que levava esses colonos a 

abandonar as terras e esperanças de se tornarem proprietários? Magnus Pereira se pergunta: “Eram 

os súditos de sua Majestade a Rainha Vitória maus colonos?” (PEREIRA, 1992: 3) Por outro lado, 

os ingleses apontavam a inadaptação como resposta aos problemas enfrentados pelos colonos. 

Salientou Pereira: 

 
 

A desorganização da política brasileira de imigração era sabida: agentes corruptos que aliciavam 
sem atender aos critérios estabelecidos, colônias mal localizadas e sem vias de comunicação 
adequadas, às vezes terras ruins, demora no assentamento dos colonos, enfim, descumprimento 
generalizado das condições oferecidas no recrutamento. (PEREIRA, 1992: 3) No que tange aos 
ingleses, nota-se que uma minoria se classificava como trabalhadores rurais, como no caso da 
Colônia Assunguy.  

 
 

Pouquíssimos apresentavam-se como farmlabourer [trabalhador em fazendas], agriculturallabour 
[trabalhador agrícola], (...) ocupações que podem indicar uma origem rural. Há também um 
bricklayer (pedreiro), diversos carpenters(carpinteiros), um butcher (açougueiro), e mesmo um 
enginedriver (operador de máquinas) e um construtor naval, dois casos de trabalhadores industriais 
qualificados. Existia até um médico entre os colonos. No entanto a grande maioria dizia pertencer 
à vaga categoria de labourer (trabalhador). (...) O grupo, portanto, era majoritariamente composto 
de trabalhadores urbanos desqualificados. (PEREIRA, 1992: 5) 

 
 
  Essa visão sobre a mão-de-obra que chegava à província do Paraná, explica-se em 

parte o insucesso de inúmeras colônias fundadas e abandonadas nos primeiros anos de existência. 

No século XIX a Europa passava por  diversas transformações, o que  ocasionou a saída de muitas 

pessoas em busca de melhores condiçóes de vida. Os alemães emigrantes foram motivados pela 

crise de improdutividade em que se encontravam as terras germânicas, além do crescimento das 

indústrias, que excluíam muitos por falta de qualificaçáo, e exploravam os que sue submetiam ao 

trabalho operário com longas jornadas de trabalho e baixos salários. Schneider, em 1895, escreveu: 



 

 
 
Nós últimos 25 anos veio a maior parte dos alemães que estão no Paraná e que, trabalhando como 
lavradores, operários, comerciantes, iniciaram uma nova vida; salvo se perseguidos por muita falta 
de sorte, sua situação é bem melhor que na velha pátria. (FUGMANN, 2008: 37) 

 
 
 Quando olhamos as observações do viajante inglês Bigg-Wither, nota-se também a 

mesma observação acerca dos colonos ingleses: 

 
 

Dois terços eram evidentemente gente rude da cidade, pois tanto na fala como a aparência 
amplamente a denunciavam. Entretanto, o Governo brasileiro julgava inocentemente que estivesse 
importando “agricultores ingleses bem familiarizados com os métodos aperfeiçoados de 
agricultura praticados no próprio país!” Pobre Governo iludido! (BIGG-WITHER, 1974: 336) 

 
 

 Esse processo na construção das colônias no Paraná conseguiram se manter durante 

muito tempo, mesmo como as constantes reclamações existentes. O próprio Bigg-Wither avaliava 

como negativa o processo paternalista ofertado pelo governo paranaense: 

 
 

O sistema pelo qual todo esse débito preliminar é acumulado parece, a princípio, ser mau, pois 
concede uma espécie de prêmio à ociosidade, que os imigrantes logo descobrem e dela fazem uso. 
Por exemplo, muitos imigrantes que encontrei em Curitiba diziam que, tendo conseguido tudo do 
Governo, isto é, uma passagem grátis da Inglaterra e todas as despesas pagas em Curitiba, iam 
trabalhar por conta própria, quando se lhes perdesse a identidade, pois não teriam de pagar o 
empréstimo da passagem e outras despesas. Conheço de nome diversos imigrantes que assim 
agiram. (BIGG-WITHER, 1974: 336) 

 
 
 As colônias ingleses formadas no Paraná, segundo essa perspectiva, dava uma 

conotação negativa aos trabalhadores ingleses, postulando um status negativo ao trabalhador, como 

labour class, dangerous class, por exemplo. Daí deriva a ideia de trazer apenas agricultores para 

formar as colônias de povoamento na região. Vale lembrar que, no sul do Brasil existem uma 

variação dos termos colonos e colônia. Nessa região, colono significa pequeno proprietário e 

colônia é o agrupamento dessa atividade agrícola. Segundo Altiva Balhana, esses termos ganham 

sentidos diferentes em outras localidades. 

 
 

No meio rural da grande lavoura de exportação, colono significa trabalhador dependente e colônia 
constitui a concentração de moradias de colonos assalariados em uma fazenda. Tais conceituações 
provém da finalidade para a qual a imigração e a colonização foram promovidas pela politica 
brasileira e pela função em que os grupos imigrados vieram desempenhar  no Brasil, seja para a 
constituição de núcleos coloniais independentes, seja para o fornecimento de mão-de-obra 
assalariada. (BALHANA, 1996: 39) 

 
 



 

 Desde sua emancipação política-administrativa em 1853, a política imigratória visava fornecer as bases para a

era garantir a formação de um mercado interno capaz de abaster a demanda da província. Os 

relatórios sobre a questão da agricultura na província apresentam essas mesmas preocupações. O 

presidente Francisco Liberato de Mattos anunciou: 

 
 
É para lamentar que esta Província, cujos terrenos produzem com abundância a mandioca, o arroz, 
a cana, o fumo, o milho, o centeio, a cevada, o trigo e todos os gêneros alimentícios, compensando 
tão prodigiosamente os trabalhos do agricultor, receba da marinha e por preços tão exagerados a 
mór parte daqueles gêneros. Este estado de cousas porém temo que continuará, e que só quando  
colonos morigerados e laboriosos vierem povoar nossas terras vastas e fecundos, abastecerá a 
abastança dos gêneros alimentícios e abundantes sobras do consumo irão dar nossa vida ao 
comércio de exportação de produtos agrícolas. (Relatório do Presidente Francisco Liberato Mattos, 
apresentado na abertura da Assembléia Legislativa Provincial, em 7 de janeiro de 1858. Curitiba: 
Typografia Paranaense, 1858: 21) 

 
 

 Sendo assim, o plano foi elaborado para a formação de núcleos coloniais de 

abastecimento de gêneros agrícolas nos arredores dos centros urbanos, principalmente, Curitiba. 

Percebe-se mais claramente essa tentativa a partir de 1870 no governo de  Adolpho Lamenha Lins 

onde várias colônias surgiram nesse período.  

A ideia era montar colônias a cada 3 quilometros em um raio de 30 quilometros. Essa imigração 

viria a ligar a Europa com o Brasil através das colonias, criando uma: 

 
 

(...) civilização camponesa à maneira da Europa. Formavam-se colônias com distribuição de terras 
para a agricultura, no regime de pequenas propriedades agrupadas em redor de uma aldeia, visando 
o abastecimento das cidades. Os colonos, que eram camponeses europeus, deveriam aqui 
desenvolver a mesma atividade que exerciam em seus países de origem com as mesmas técnicas. 
(Relatório do Presidente Francisco Liberato Mattos, apresentado na abertura da Assembléia 
Legislativa Provincial, em 7 de janeiro de 1858. Curitiba: Typografia Paranaense, 1858: 21) 

 
 
 Algumas colônias, é certo, duraram muito pouco, outras conseguiram prosperar e 

atingirem o status de cidade, como queriam os governos provinciais ao longo dos anos. Suas 

características acabaram refletindo uma tendência para a região sul, sendo a pequena propriedade 

uma constante para essas colônias. Seu principal objetivo era o de ampliar a demanda para o 

mercado interno e buscando fixar o trabalhador rural nas terras paranaenses. 

 O estímulo dedicado à constituição de núcleos coloniais deveria servir como uma 

de suas funções, “(...) à necessidade de recuperar o abastecimento do mercado de alimentos, 

estremecido com a venda da mão-de-obra escrava (...)”. Esse mercado interno adquiriu uma 

importância considerável, ainda mais quando, aos olhos do século XIX, à economia imperial era 

voltado ao mercado das plantations, desprezando esse mercado. Havia a necessidade de substituir o 



 

latifúndio pela pequena propriedade, ao mesmo tempo, substituir a mão-de-obra escrava pela mão-

de-obra livre do imigrante. Heinrich Handelmann, historiador alemão, tinha algumas ressalvas 

quanto à imigração para o Brasil, relacionando-a com o ocorrido na Fazenda Ibicaba, do Senador 

Vergueiro: 

 

 
(...) para que uma imigração aflua para a metade sul do Brasil, ache um campo fértil para suas 

atividades, necessário é que se proceda a uma radical mudança no sistema de administração, como 

condição preliminar; e como conseqüência, em lugar do sistema de plantação em fazendas, deve-se 

pouco a pouco adotar o da pequena lavoura; em vez do fazendeiro, o lavrador, em vez do trabalho 

escravo, o trabalho livre. (HANDELMANN, 1982: 983) 

 

 

 A vinda de imigrantes serviria para garantir a alta rotatividade e, ao mesmo tempo, 

criaria um mecanismo de barganha ao proprietário, como relata Fernando Carneiro: 

 

 
A primeira (explicação) diz respeito ao regime de propriedade rural dominante no Brasil, ou seja, o 

regime de latifúndio que consegue subsistir, apesar da abolição da escravatura. Ao contrário do 

que desejaram alguns sonhadores, a Abolição não significou o fim do latifúndio. O regime 

subsistiu porque os grandes proprietários forçaram os governos a fornecer-lhes auxílios, 

subvenções, reversões, valorizações, enfim, toda a sorte de artifícios destinados a perpetuar uma 

ordem econômica que, a rigor, já estava caduca (...) Essa instabilidade explica a luta dos 

fazendeiros para que sempre chegassem ao Brasil novos imigrantes. Era necessário que o seu 

número fosse muito acima das necessidades reais da lavoura, que a oferta de mão-de-obra 

excedesse a muito a procura, a fim de que os ‘colonos’ se contentassem com salários razoáveis e 

pudessem também ser substituídos com facilidade. (CARNEIRO, 1950: 30) 

 
 
 É válido ressaltar que os latifúndios do Sul do Brasil eram destinados às estâncias 

ou fazendas de criar. Eram as terras desprezadas por esses latifúndios que se tornaram destinadas a 

acolher os imigrantes, consideradas mais propícia à agricultura do que a pastagem. O período em 

que a pequena propriedade avança sobre os latifúndios no Brasil Meridional é recortado entre 1850-

1930, não por acaso, o grande boom da imigração ao Brasil. No caso da Província do Paraná, que 

diferentemente das regiões de plantations não necessitava de mão-de-obra assalariada, a vinda de 

imigrantes seria destinada a outros fins: 

 
 
Assim se o governo provincial quiser promover a colonização, na escala em que o autoriza o 
orçamento vigente, ou há de ser por meio de venda de terras devolutas aos colonos, ou empresas 
que quiserem importá-los, ou há de tornar-se empreendimento de industria, montando por sua 
conta estabelecimentos agrícolas e coloniais aonde os colonos apenas importados, achem logo 
trabalho apropriado e lucros correspondentes. (Relatório apresentado à Assembléia Legislativa 
Provincial, em 7 de janeiro de 1857, pelo vice-presidente José Antonio Vaz de Carvalhaes. 
Curitiba: Typografia Paranaense, 1857: 45) 



 

 
 

 Nesses procedimentos, a solução encontrada para aceitar os braços desses 

morigerados colonos era a agricultura de subsistência, que tanto preocupava os governos provincial 

e imperial, demonstrando a importância do mercado interno para a economia. Segundo Balhana, o 

predomínio da produção cafeeira nas regiões de plantations necessitava, cada vez mais, de braços 

para o trabalho e os proprietários das fazendas “(...) propõem o acesso à terra unicamente por meio 

de compra, o que impediria aos imigrantes, recém-chegados ao Brasil, a propriedade de terra, 

obrigando-os à prática do aluguel de seu trabalho”. (BALHANA, 1969: 357) Torna-se claro que 

esse tipo de proposta foi utilizado em outras regiões, mas na Província do Paraná, a solução tomou 

outra forma: 

 
 

Não há por hora na província estabelecimentos rurais importantes, que demandem para o seu 
custeio grande número de braços, nem a indústria agrícola se ache nela em tal pé que torne 
praticável o sistema de parceria, que tão bons resultados tem produzido na província vizinha [São 
Paulo]. (Relatório apresentado à Assembléia Legislativa Provincial, em 7 de janeiro de 1857, pelo 
Vice-Presidente José Antonio Vaz de Carvalhaes. Curitiba: Typografia Paranaense, 1857: 45) 

 
 
 As colônias no Paraná, em sua maioria, formavam um tipo específico de sistema – 

o de colônias agrícolas – subsidiadas pelo governo provincial e sua produção tinha como destino o 

abastecimento do mercado interno. Ao chegarem à colônia, deveriam assinar um contrato e seguir 

as diretrizes dadas pelo governo.  Seguindo as diretrizes do Governo Imperial, a Província do 

Paraná começou o seu processo de atração de colonos: 

 
 

Succede, porem, que o governo imperial, justamente compenetrado da necessidade de distribuir 

com preferencia os seos auxilios e favores com as emprezas de colonisação, que se propozerem 

povoar terras devolutas comprehendidas na zona de 10 léguas nos limites do imperio com paizes 

estrangeiros, no regulamento, que expedio com data de 30 de janeiro ultimo e nº 1318, declarou, 

em o art. 85, receber propostas de empresarios no sentido que acabo de expôr, sob as bases: 1º. Da 

concessão de 10 leguas em quadro, ou o seu equivalente, para cada colonia de mil e seis centas 

almas, sendo as terras de cultura, e quatro centos sendo campos proprios para a creação de 

animaes; 2º de hum subsidio para ajuda da empreza, que será regulado segundo as difficuldades 

que ella offerecer. (Relatório apresentado à Assembléia Legislativa Provincial, em 1854. Curytiba: 

Typografia Paranaense, 1854: 55 

 

 

 O que podemos perceber, no que tange, a formação de colônias no Paraná, além 

das várias tentativas de substituir a mão-de-obra escrava no Brasil pelo europeu morigerado e 

laborioso, ou de fornecer pequenas propriedades para a cultura de subsistência, a variedade dos 

grupos étnicos na província é bastante significativa (tabela 6) 



 

 Os grupos étnicos das colônias no Paraná são compostos por: alemães, brasileiros, espanhóis, franceses, italianos, ingleses, 

étnico. Das 34 colônias restantes, 20 eram de italianos (28,29%), 8 de russos (11,59%), 3 de 

poloneses (4,35%), 2 de alemães (2,90%) e 1 de brasileiros (1,45%). Nota-se também que, apesar 

do grande número de portugueses no Brasil e que aparecem no recenseamento de 1872 (534), 

nenhum português aparece nas colônias da província do Paraná, preferindo a cidade ao campo. 

 Essas colônias que se formariam nas províncias do Império baseadas na pequena 

propriedade e no trabalho livre tinham alguns objetivos. Em primeiro lugar, uma questão 

demográfica, relacionada ao povoamento do Paraná ainda pouco desenvolvido; a questão moral, 

relativo a transformação da ideia de trabalho, em um período que a escravidão ainda era vigente e 

muitos consideravam o trabalho braçal indigno; uma questão social, visando a formação de uma 

pequena classe média e rompendo o monocromatismo social senhor/escravo; uma questão militar, 

uma vez que as colônias também serviriam para proteger as fronteiras e, a mais importante; a 

questão econômica, com o claro objetivo de abastecimento do mercado interno. 

 

Tabela 8 - As colônias no Paraná, por grupos étnicos. 

Etnias Total Porcentagem 
Italianos 19 27,8 
Russos 8 11,7 
Italianos e poloneses 6 8,7 
Alemães e poloneses 5 7,4 
Brasileiros e italianos 5 7,4 
Brasileiros e russos 5 7,4 
Brasileiros e poloneses 4 5,9 
Poloneses 3 4,4 
Alemães 2 2,9 
Franceses, poloneses, suíços 2 2,9 
Alemães, franceses, ingleses e italianos 1 1,5 
Alemães, italianos e poloneses 1 1,5 
Alemães e italianos 1 1,5 
Alemães, franceses e poloneses 1 1,5 
Alemães, poloneses e suecos 1 1,5 
Brasileiros 1 1,5 
Brasileiros, espanhóis e poloneses 1 1,5 
Espanhóis e italianos 1 1,5 
Francês, italianos, poloneses e suíços 1 1,5 
Total 68        100,0 

Fonte: Matrículas de colonos, Província do Paraná, 1854-1889. 

 Segundo vários autores, dentre eles Sérgio Buarque de Holanda, Paula Beiguelman 

e Carlos Oberacker Jr., afirmavam que o sucesso da formação da pequena propriedade devia-se, nas 

províncias de Santa e Catarina e no Rio Grande do Sul, a proibição da escravidão na formação das 

colônias, proibida em Santa Catarina em 1848, por pedido do doutor Herman Blumenau e no Rio 

Grande do Sul, o Dr. João Daniel Hillebrand, através de um regulamento de 1845 e pelas leis de 

1850 e 1854 (OBERACKER, 1976: 224). Além disso, pelas barreiras culturais (língua, cultura) esses 

imigrantes, predominantemente alemães, estavam apartados do convívio de brasileiros (escravos ou 

livres). Essa afirmação ainda é justificada pela lei federal aprovada em 1907, onde se proibia a 

venda de mais de 10% do núcleo colonial para brasileiros. (Constituição Federal, 1940: 40) 



 

 
 
A formação da classe média rural no sul do Brasil seria historicamente quase inconcebível sem os 
tão vilipendiados ‘quistos raciais’, conseqüência da lógica do fato de a imigração compor-se 
preferencialmente de alemães e da segregação oficial e geográfica, aliás temporária, dos colonos e 
seus descendentes do ambiente dominante. (OBERACKER, 1976: 225). 

 
 
 A tendência do governo era conceder terras que fossem cultiváveis para assentar 

núcleos coloniais, entretanto, tal empreendimento chocava-se com os interesses e necessidades de 

braços para as lavouras de exportação. Era nesse intuito que o Senador Vergueiro iniciou seu 

projeto de atração de imigrantes, transformando-os em colonos-trabalhadores. Mas qual era a 

importância do mercado interno para uma economia como a da Província do Paraná? Um mercado 

onde a exportação não tinha grandes pretensões, como São Paulo, e suas colônias de parceria? Um 

dos motivos foi apontado por Ariclê Vechia, a partir dos relatórios do presidente da província: 

 

 
Em 1857, o presidente Carvalhaes argumentava a inviabilidade de se praticar na Província tal 

sistema, que era semelhante ao de parceria adotado em São Paulo, visto que na Província não 

existiam grandes proprietários que pudessem absorver a mão-de-obra. Sugeria que no Paraná fosse 

aplicada a política de colonização propriamente dita, isto é, “a que se promove no intuito de 

cultivar as nossas terras e não a importação, por conta do governo, de operários e gente própria 

para o serviço de estradas e obras públicas”. Por outro lado, considerava que o governo deveria 

incentivar a imigração espontânea, visto que a Província oferecia todos os requisitos para que a 

mesma se tornasse realidade. (VECHIA, 1998: 78) 

 

 

 Desde o início do século XIX, o governo brasileiro buscou incentivar a vinda de 

europeus ao Brasil. Na segunda metade do século XIX, impulsionado pelo fim do tráfico de 

escravos nas regiões de plantations, o imigrante europeu impulsionaria a agricultura de exportação 

nas regiões de São Paulo e do Rio de Janeiro. Por outro lado, regiões não voltadas a economia 

exportadora, como a Província do Paraná, a imigração serviria para colonizar uma região pouco 

habitada e, ao mesmo tempo, servir como fornecedora de gêneros de primeira necessidade, tal 

necessário a economia do mercado interno. 

  As políticas de imigração tiveram êxito no Paraná a partir de 1870, quando a maioria 

das colônias foi formada. Nossa pesquisa demonstra que estavam estabelecidas nessas colônias 

tanto europeias quanto brasileiras, em um total de 68 colônias e 15.717 colonos. Mas quem eram 

esses colonos, de onde vinham? Formaram um mercado de gêneros de primeira necessidade como 

deseja os governos provincial e imperial, ou fracassaram nessa empreitada? Essas questões serão 

discutidas no desenvolvimento de nossa pesquisa. 
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FAZENDEIROS ESCRAVISTAS NA CRISE DA ESCRAVIDÃO: A PRODUÇÃO DA 

RIQUEZA NA COMARCA DO RIO DAS MORTES, O DISTRITO DA LAGE (1850-1870) 

 

Paula Chaves Teixeira Pinto 

 

Resumo: 
O artigo tem como objetivo o estudo da produção da riqueza em uma localidade escravista, o 
distrito da Lage, termo da vila de São José, comarca do Rio das Mortes, nos anos de crise da 
escravidão brasileira. A região, conformada por fazendas escravistas, tinha na tríade escravidão, 
terra e animais a base de produção das riquezas e das mercadorias que asseguravam sua inserção no 
mercado abastecedor sul-mineiro e no comércio interprovincial com a Corte do Rio de Janeiro, na 
segunda metade do século XIX. A crise do sistema escravista, iniciada em 1850 com a proibição do 
tráfico atlântico de africanos, e a lei de terras criaram novos obstáculos aos fazendeiros mineiros na 
labuta cotidiana de reprodução do modo de viver e interferiram na forma como estes homens 
lidavam com os seus negócios e a produção da riqueza.  
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Introdução: 

O ano de 1850 fora um divisor de águas na história do Brasil Império. Ao mesmo tempo em 

que se consolidava o Estado imperial, com o fim das rebeliões regenciais, que ameaçaram a unidade 

territorial do Império, e selava-se o pacto entre os barões e o rei, o que garantiria a estabilidade 

política até os anos finais da escravidão brasileira, o governo sentia-se forte o suficiente para tratar 

de duas questões de suma importância no delineamento da economia, em pauta desde o período 

regencial: o fim do tráfico atlântico de africanos e a lei de terras e imigração (CARVALHO, 2008: 

249-260). Ambas as questões tinham impactos direto na reprodução do sistema agrário escravista 

implantado e sinalizavam as novas orientações econômicas, acentuadas pós 1870 com a expansão 

do capitalismo mundial e do imperialismo (GRAHAM, 1979), embora a escravidão ainda se 

mantivesse como principal força de trabalho até a década de 1880. 

O impacto de tais leis fora tão intenso que, segundo Sérgio Buarque de Holanda, nem 

mesmo a instalação do regime republicano no país teria, em tão curto espaço de tempo, provocado 

febre tão grande de reformas como as vividas na década de 1850. De acordo com as palavras do 

historiador: 

 
 
Mesmo depois de inaugurado o regime republicano, nunca, talvez, fomos envolvidos, em 
tão breve período, por uma febre tão intensa de reformas como a que se registrou 
precisamente nos meados do século passado [século XIX] e especialmente nos anos de 51 e 
55. Assim é que em 1851 tinha início o movimento regular de constituição das sociedades 
anônimas; na mesma data funda-se o segundo Banco do Brasil que se reorganiza três anos 
depois em novos moldes, com unidade e monopólio das emissões; em 1852, inaugura-se a 
primeira linha telegráfica na cidade do Rio de Janeiro. Em 1853 funda-se o Banco Rural 
Hipotecário, que, sem desfrutar dos privilégios do Banco do Brasil, pagará dividendos 
muito mais avultados. Em 1854 abre-se ao tráfego a primeira linha de estradas de ferro do 
país – os 14 quilômetros e meio entre o porto de Mauá e a estação Fragoso. A segunda, que 
irá ligar à Corte a capital da província de São Paulo, começa a construir-se em 1855. 
(HOLANDA, 1986: 42.) 
 
 

E as rupturas não pararam por aí. No ano de 1850, ainda foram promulgados a criação do 

Código do Comércio, como substituto das antigas orientações para a prática mercantil definidas nas 

Ordenações Filipinas, e a criação do Tribunal do Comércio, além da reforma da Guarda Nacional. 

Tais reformas, aliadas ao fim do tráfico e a lei de terras, estavam interligadas entre si, contribuindo 

para a superação do escravismo brasileiro (CARVALHO, 2008: 256-257). Na década de 1860, 

outras leis foram promulgadas, dando continuidade à ruptura iniciada na década anterior. Em 1864, 

a lei de Hipotecas regularizava o acesso ao crédito via hipoteca de bens, além do retorno ao 

monopólio de emissões dado ao Banco do Brasil, após a crise do Souto e a bancarrota que se seguiu 

(MARCONDES, 2002; SAÉZ, 2010). Também, naquele período, seguiam-se os debates sobre o fim 

da escravidão e a promulgação da legislação gradual para o desmanche do sistema escravista 

(CASTRO, 1998; FRAGOSO, 2000). 
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Era o momento de grandes rupturas na ordem social, econômica e política que marcava a 

chegada da modernidade no país. 

Diante das transformações que seguiam as políticas institucionais em curso na sociedade 

brasileira de âmbito nacional, o seu impacto refletia como uma sombra na vida cotidiana dos 

sujeitos imperiais, interferindo na forma como lidavam com os tratos mercantis e a produção da 

riqueza, bem como alterava o entendimento entre senhores e escravos, emergindo novas tensões 

sociais e econômicas nas relações escravistas e no mundo do cativeiro. Enfim, eram anos de muita 

turbulência social e econômica, nos quais os fazendeiros escravistas, acostumados às velhas regras e 

velhos hábitos, precisavam se adaptar.  

Neste sentido, este artigo tem como objetivo o estudo sobre a riqueza e os seus mecanismos 

de produção numa região marcada pela alta concentração de escravos alocados na produção de 

gêneros alimentícios para o mercado interno nos anos de crise do escravismo brasileiro. A região 

em questão era o distrito da Lage, termo da vila de São José, comarca do Rio das Mortes, província 

de Minas Gerais entre os anos de 1850 e 1870. 

A escolha dessa localidade justifica-se pelo fato da mesma apresentar ao longo da primeira 

metade do século XIX uma alta concentração de cativos, sendo seus índices percentuais e absolutos 

no conjunto da população superiores aos de livres, empregados na produção de alimentos e criação 

de animais com vistas ao abastecimento interno da comarca do Rio das Mortes e da Corte do Rio de 

Janeiro. Quanto ao recorte temporal, entre os anos de 1850 e 1870, ele se justificar por representar o 

primeiro momento efetivo de ruptura no sistema escravista brasileiro, com a lei Eusébio de Queirós, 

em 1850, que refletiu diretamente na forma de produção da riqueza. E encerra-se em 1870, pois a 

lei do Ventre Livre marcaria definitivamente que a escravidão estava com os dias contados e, assim, 

acentuaria as novas orientações econômicase a emergências de novas relações sociais de trabalho 

no cotidiano brasileiro (GRAHAM, 1979). Neste sentido, o estudo do impacto das políticas 

nacionais emancipacionistas da escravidão e das reformas econômicas na economia regional da 

comarca do Rio das Mortes, representada pelo distrito da Lage, entre os anos de 1850 e 1870 nos 

possibilita analisar as estratégias e apropriações de fazendeiros escravistas na labuta diária para 

assegurarem suas sobrevivências e garantir a reprodução do seu modo de viver naqueles anos de 

transformação.  

 

O distrito da Lage: padrão de riqueza (1850-1870) 

Entre os anos de 1850 e 1870, o distrito da Lage ainda mantinha os contornos sociais, 

econômicos e políticos das primeiras décadas do oitocentos: permanecia como uma área de 

fazendas, com economia voltada para a produção de alimentos e com alta concentração de escravos. 

O arraial como contraponto as fazendas (o urbano versus o rural) era lugar de morada de pessoas 
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pobres, visto pelos fazendeiros como espaço de desordem, onde habitavam pessoas desordeiras e de 

maus costumes (RESENDE, 1920). Assim, apesar de muitos fazendeiros possuírem casas de 

moradas no arraial, que serviam de espaço de sociabilização da elite nos domingos e dias santos, a 

riqueza na região do distrito da Lage se concentrava no espaço rural, nas suas fazendas. 

A maior parte dos fazendeiros do período era descendente dos primeiros ocupantes, que 

rumaram para a região em meados do século XVIII, num movimento de expansão da fronteira 

agrícola e instalação das fazendas, não motivados pela extração aurífera:“as fazendas foram as 

únicas responsáveis pelas suas primeiras paisagens” (TEIXEIRA, 2006: 40). Os fazendeiros, cujos 

inventários tivemos acesso, eram os detentores da riqueza e o exercício do mando local e poderio 

político por eles exercidos eram expressos, sobretudo, através da ocupação de cargos da vereança na 

Câmara da vila de São José e nos cargos do judiciário,nas disputas territoriais de agregação de 

quarteirões e arraiais sob jurisdição administrativa do distrito da Lage, nas patentes da Guarda 

Nacional e na presença de agregados nas fazendas. Estes homens eram herdeiros de uma tradição 

pré-capitalista, na qual a base da produção da riqueza e prestígio assentava-se na posse de escravos 

e na aquisição contínua de terras. Consoante a isso, a reprodução do sistema agrário escravista 

localmente implantando sofreu grande impacto com as leis que pôs fim ao tráfico atlântico de 

africanos e a que regulamentou a propriedade fundiária e da imigração, leis que se apresentaram a 

estes homens como obstáculos a serem superados na labuta cotidiana para assegurar a sobrevivência 

e o enriquecimento da família. 

Neste novo contexto, novas estratégias e investimentos surgiam em outras regiões do Brasil 

Imperial como respostas as mudanças em curso1. Novas formas de investimentos, caracterizados 

como mais financeiros e urbanos, tais como as ações, apólices e títulos da dívida pública, os 

imóveis urbanos,os depósitos bancários, entre outros, começavam a aparecer entre os ativos 

inventariados, sinalizando a emergência das novas orientações econômicas e relações sociais. A 

produção da riqueza e a reprodução dos grupos de elites passariam por mudanças. E consoante a 

isso, apesar de o distrito da Lage ter mantido os contornos sociais e econômicos, como estaria o 

padrão de riqueza naqueles anos? Houve mudança brusca na composição das fortunas? Quais as 

estratégias empreendidas pelos fazendeiros para assegurarem seus status e suas posições sociais e 

econômicas? 

Para responder essas questões, recorremos aos inventários post mortem de moradores do 

distrito da Lage, alocados no Arquivo Histórico do Escritório Técnico II do IPHAN, em São João 

Del Rei. Para o período, sem discriminação por atividades sócio-profissionais, localizamos 23 

inventários de sujeitos residentes no distrito da Lage. A partir da seriação possível com este tipo de 

fonte histórica, procederemos ao delineamento do nível das fortunas e, assim, procurarmos 
                                                
1 Cf. MATTOSO, 2004, pp. 299-316; MELLO, 1990; FRAGOSO & RIOS, 1995; FRAGOSO & MARTINS, 2003. 
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descortinar os investimentos e as estratégias adotadas na (re)produção da riqueza e na perpetuação 

do modo de viver dos inventariados. 

Assim, o quadro de riqueza revelado através dos montes mores dos inventários dos 

moradores no distrito da Lage mostrou uma grande variação nas fortunas. A riqueza em nossa 

amostra variou de 855$530 réis a 132.339$500 réis, conforme o quadro 01.  

 

Quadro 01. Faixa de fortunas no distrito da Lage (1850-1870) 

Faixa de fortuna (em mil réis) Ocorrência na amostra nos inventários 

Até 999$000 2 

1.000$000 a 1.999$000 2 

2.000$000 a 4.999$000 3 

5.000$000 a 9.999$000 1 

10.000$000 a 19.999$000 4 

20.000$000 a 29.999$000 1 

30.000$000 a 39.999$000 1 

40.000$000 a 49.999$000 3 

50.000$000 a 99.999$000 4 

Acima de 100.000$000 2 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del Rei: Inventários post mortem. 

 

Neste universo, havia os pequenos lavradores, homens pobres, porém não despossuídos, que 

tinham entre os seus bens uma pequena sorte de terras para prover seu sustento, contanto com a 

ajuda de um cativo e algumas cabeças de gado. No outro extremo, o grande fazendeiro, com uma 

diversificação maior da fortuna observada através de uma maior concentração da mão de obra 

escrava e da posse de terra, um maior volume de produção agrícola e de animais e uma capacidade 

de dispor de quantias avultadas em forma de doações e dotes a seus filhos. O patamar alcançado 

pelo somatório de seus bens colocava os fazendeiros em uma posição de proteção em casos de 

doenças e/ou firmamento de mau negócio, enquanto os indivíduos de menor fortuna, cujos bens 

somaram até 9.999$000 réis (oito inventários em nossa amostra), encontravam-se mais a mercê dos 

reveses cotidianos, uma doença e/ou quaisquer avaria nos cativos e/ou na produção agropastoril 

colocaria em risco a reprodução da sua unidade produtiva. E ainda, no contexto de transformações 

da sociedade imperial vivenciada naqueles anos, as pequenas fortunas seriam as primeiras a sofrem 

os impactos e pressões decorrentes dessas mudanças. 

Neste sentido, tentando apreender o impacto dessas mudanças na composição das riquezas 

no distrito da Lage, no manuseio e seriação das fontes, procuramos revelar os principais ativos das 



6 
 

fortunas e a participação deles no monte total da riqueza no distrito da Lage. Para tanto, criamos um 

quadro com oito rubricas que permitem a mensuração dos componentes da riqueza nos montes 

mores. No quadro 02 apresentamos os componentes da riqueza dos mineiros, representado pelo 

distrito da Lage, e no gráfico 01 a visualização da participação de cada rubrica na composição geral 

da riqueza do distrito. 

 

Quadro 02. A distribuição da riqueza no distrito da Lage (1850-1870) 

Componentes Valores (em mil réis) 

Móveis, utensílios domésticos e roupas 4.997$940 

Ferramentas 7.910$470 

Ouro e prata 2.989$460 

Escravos 365.379$050 

Animais 47.065$000 

Terras e imóveis 277.241$230 

Dívidas ativas (a receber) 40.125$672 

Dinheiro e dotes 45.753$720 

Produção agrícola 12.272$400 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del Rei: Inventários post mortem 

 

Gráfico 01: Distribuição da riqueza no distrito da Lage (1850-1870) 
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A partir dos dados expostos no quadro 02 e no gráfico 01, observamos que, embora em 

outras regiões do país as fortunas começavam a se transformar com o aparecimento de ativos mais 

financistas e característicos dos grandes centros urbanos, tais como as apólices, ações e títulos da 

dívida pública, depósitos bancários, imóveis urbanos, a riqueza no distrito da Lage ainda mantinha 

seus traços mais tradicionais da economia agrária e escravista. Os principais ativos da riqueza eram 

ainda: os escravos (45% da riqueza do distrito), a terra (34%), os animais (6%) e as dívidas ativas 

(5%), que se somada ao dinheiro e dotes, superam a rubrica animais. Diante desse quadro de 

investimentos, quais as estratégias que asseguravam a reprodução da riqueza neste perfil naqueles 

anos de transformações sociais, políticas e econômicas? 

Para respondemos a questão, debruçaremos sobre tais ativos observando as transformações 

por que passaram na composição e no nível das fortunas do distrito da Lage. Para tanto, 

procederemos algumas comparações das suas participações em momento anterior na própria região 

e com outras áreas do Brasil imperial.  

A escravidão sempre foi muito presente na vida cotidiana dos moradores do distrito da Lage 

e, mesmo com o recrudescimento do tráfico interno, a região ainda mantinha em seu interior um 

elevado índice de mão de obra cativa. Segundo os dados do censo imperial de 1872, o distrito ainda 

se destacava no termo da vila de São José, conformado pelos distritos de Prados, Lagoa Dourada, 

Carandaí, Lage e a vila de São José, por suas posses de cativos. Naquele ano, embora a proporção 

de livres tenha superado ao de escravos, invertendo os índices da década de 1830, onde o número de 

cativos era superior de livres, o distrito continha em seu interior 38.2% dos escravos (1.045) do 

termo da vila de São José (2.735)2. 

Consoante a isso, em nossa amostra, observamos que todos os inventariados contavam com 

essa forma de trabalho nas suas atividades econômicas. Ao todo, somamos 421 cativos distribuídos 

em pequenas (1 a 5 cativos), médias (6 a 20) e grandes (acima de 21) posses. Sendo que a maior 

parte dos escravos, 79.33% (334 cativos), concentravam-se em grandes escravarias, em poder de 

47.83% dos inventariados (10 inventários). E a maioria dos proprietários, 52.17% (13 inventários), 

detinham a posse de 20.67% (87) escravos em pequenas e médias escravarias. Vejamos o quadro 

02, no qual apresentamos as posses de escravos e sua distribuição nos inventários de moradores do 

distrito da Lage. 

 

 

                                                
2 Censo de 1872 disponível em:   
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/visualiza_colecao_digital.php?titulo=Recenseamento%20Geral%
20do%20Brasil%201872%20-%20Imp%E9rio%20do%20Brazil&link=Imperio%20do%20Brazil#, consulta feita em 
17/09/2012, às 21h37. 
 



8 
 

Quadro 02: Posses de escravos e distribuição no distrito da Lage (1850-1870) 

Posses Número de escravos Porcentagens Nº de inventários Porcentagens 

1 a 5 22 5.23% 8 34.78% 

6 a 10 19 4.51% 2 4.35% 

11 a 20 46 10.93% 3 13.04% 

21 a 30 129 30.64% 5 26.09% 

31 a 40 108 25.65% 3 13.04% 

41 a 50 97 23.04% 2 8.70% 

Total 421 100% 23 100% 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del Rei: Inventários post mortem. 

 

Ao compararmos nossos dados expostos no quadro 02 com as posses e a distribuição dos 

escravos pelos domicílios do distrito da Lage em período anterior, na década de 1830, verificamos o 

movimento de maior concentração das posses em grandes escravarias em nosso período. De acordo 

com os dados apresentados por Maria Lúcia Resende Teixeira, copilados das listas nominativas de 

1831-33 e 1838-40, na década de 1830 houve um incremento da população livre e escrava no 

distrito da Lage: de 660 escravos arrolados em 62 fogos, em 1831, esta cifra subiu para 1.023 

mancípios em 89 fogos no ano de 1838. Acompanhando este movimento, a média de cativos por 

domicílio passou de 10.64 para 11.49, nos respectivos anos. Com relação ao padrão de posse, 

segundo a autora, este mantinha mais ou menos o mesmo perfil nos dois momentos específicos: 

37.8% , em 1831, e 35.6%, em 1838, dos escravos estavam concentrados em propriedades com 

mais de 30 escravos, o que representava 8%, em 1831, e 7.9%, em 1838, dos domicílios do distrito. 

Já as pequenas posses, de 1 a 5 cativos, no primeiro momento, representava 14.2% das posses 

distribuídas em 37 fogos (59.7% dos domicílios), enquanto no segundo momento, em 1838, a 

pequena posse passara a figurar 9.3% distribuídas em 48.3% dos fogos escravistas (43 fogos) do 

distrito da Lage (TEIXEIRA, 2006: 84). 

Enfim, embora estejamos trabalhando com fontes distintas, pois baseamos nossas análises 

do padrão de posses e sua distribuição através dos inventários post mortem e Maria Lúcia Resende 

Chaves Teixeira trabalhou com as listas nominativas, que em teoria abrangeu toda a população do 

distrito, verificamos ao comparar os dois momentos, a década de 1830 e o período entre 1850 e 

1870, a diminuição das pequenas posses, ocorrendo a maior concentração dos mancípios em 

escravarias com mais de 20 escravos, enquanto as muito grandes posses (acima de 50 os escravos), 

presentes na década de 1830, não apareceram em nosso universo. Houve, então, um movimento de 
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adensamento dos escravos em posses que anteriormente eram consideradas médias para a região, 

alterando, assim, o padrão da riqueza no distrito da Lage. 

Comparando ainda nossos dados com outras áreas voltadas para a produção de gêneros 

alimentícios para o mercado interno, reiteramos o alto padrão de posse de cativos do distrito da 

Lage. Assim, ao compararmos com a vila de Campanha, estudada por Marcos Ferreira Andrade, 

observamos as semelhanças nas posses e suas distribuições pelas unidades produtivas. De acordo 

com os dados do autor, para o período entre 1802 e 1865, 46% dos escravos (2.357) estavam em 

posses dos 13% dos proprietários (64), em faixas de escravaria acima de 20 cativos, ao passo que 

44% dos proprietários (222) detinham o controle de 12% da população cativa (611) em escravarias 

que variavam de 1 a 5 mancípios (ANDRADE, 2008:37-38).   

Já a comparação com o município de Capivary, no Rio de Janeiro, estudado por Hebe 

Mattos, região que também tinha sua economia voltada para o abastecimento do mercado interno, 

revelou outras semelhanças. De acordo com a autora, no período entre 1850 e 1890, em nenhuma 

das 42 fazendas analisadas houve caso de posse de cativos acima de 50 e o número médio de 

escravos por unidade produtiva girava entre vinte e trinta cativos. “Até meados da década de 1860, 

esse número girava em torno de 28.6 escravos para cada fazendeiro, estando quase 50% deles em 

idade produtiva (entre 15 e 40 anos de idade)” (MATTOS, 2009: 35). 

Enfim, a partir de nossos dados, observamos que nos anos após o fim do tráfico atlântico de 

africanos e com o recrudescimento do tráfico interno, os proprietários de cativos do distrito da Lage 

conseguiam resistir às pressões para a transferência de seus escravos para as áreas 

agroexportadoras. Apesar de não termos dados para mensurar a representação dos proprietários e 

não-proprietários na população total livre do distrito, em nossa amostra, podemos influir que 

mesmo com o adensamento das escravarias e alteração nos padrões de riqueza, os proprietários de 

cativos mantinham suas posses em níveis médio e grande para a região e tipo de economia. 

Consoante a isso, a reprodução desse sistema escravista, acompanhando um movimento 

anterior, se dava via nacionalização da escravidão, ou seja, através do investimento no crescimento 

endógeno da população cativa contribuiu para a manutenção das escravarias no distrito da Lage. Em 

nossa amostra, verificamos que 65.08% dos escravos (274) eram nacionais (crioulos, cabras e 

pardos) contra 23.28% (98) de origem africana (benguela, congo, cassange, rebolo) e 11.64% (49) 

sem menção de nacionalidade. Além disso, destaca-se o grande número de crianças escravas 

encontradas na amostra. Foram 101 crianças, de até 11 completos, em 18 inventários. Ou seja, 

23.99% dos escravos listados em nossa amostra eram crianças. Tais dados evidenciam a tentativa 

por parte dos fazendeiros do distrito da Lage de garantir a reprodução da mão de obra escrava nas 

suas fazendas e como também as suas astúcias em criar escravos para atender as demandas de 

cativos no novo contexto escravista. Isto é, com o fim do tráfico atlântico de escravos africanos, 
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tendo sua primeira tentativa com a lei de 1831 e efetivado em 1850, as crianças escravas passaram a 

ser mais valorizadas nos inventários post mortem e tiveram maior participação no montante da 

escravaria e, isso sugere uma estratégia dos fazendeiros do distrito da Lage em, aproveitando-se das 

circunstâncias de falta de mão de obra e recrudescimento do tráfico interno, produzir escravos para 

um novo ramo do mercado interno. 

Passando para a análise do segundo ativo das fortunas dos mineiros representados pelo 

distrito da Lage, chamamos a atenção para as extensões das propriedades fundiárias e sua 

distribuição entre a população inventariada. Em primeiro lugar, cabe destacar, entretanto, que 

apesar de não termos procedido uma seleção dos inventários por categoria sócio-profissional, 

91.30% dos inventariados (21 inventários) eram proprietários de sorte de terras na região. Somente 

em dois inventários não foi verificado propriedades fundiárias. Todavia, em um desses dois 

inventários, o inventário, embora não fosse proprietário, era morador na área rural, na fazenda das 

Lavrinhas, freguesia da Lage. Neste sentido, destacamos os fortes vínculos com o universo agrário 

de nossa amostra. 

Em segundo, apesar desse forte vínculo com o mundo rural, nem todas as propriedades 

fundiárias tiveram suas extensões e a discriminação das qualidades das terras dispostas nos 

inventários. Sendo assim, ao todo, identificamos 27 fazendas, dois sítios, 25 moradas de casas nos 

arraiais (Lage, Lagoa Dourada e São Tiago), uma terra mineral em Lagoa Dourada, 14 sortes de 

terras diversas. E, dentro deste contexto, temos apenas oito fazendas que tiveram suas dimensões 

listadas, permitindo também a observação dos valores dados a terra quanto à qualidade dos terrenos. 

Destarte, no quadro 03, apresentamos essas oito fazendas com suas dimensões, composição dos 

terrenos e seus valores. 

 

Quadro 03: Dimensões das fazendas no distrito da Lage (1850-1870) 

Fazenda/ 

ano da 

avaliação 

Extensão (em alqueires) Valor da avaliação (em 

mil réis) 

Valor por tipo de 

terreno (em mil réis) 

Fazenda da 

Batalha 

(1850) 

260 alqueires 

42 alq. de capoeira 

 

208 alq. de campos 

4.170$000 

1050$000 

 

3.120$000 

 

25$000/ alq. de 

capoeira 

15$000/alq. de 

campos 

Boa Vista 

dos 

596 alqueires 

342 alq. de cultura 

18.996$000 

13.680$000 

 

40$000/alq. de 
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Coqueiros 

(1851) 

 

62 alq. de capoeiras 

192 alq. de campos 

 

1.860$000 

 

3.456$000 

cultura 

30$000/alq. de 

capoeira 

18$000/ alq. de 

campo 

Pombal 

(1860) 

331 alqueires 

102 alq. de cultura 

 

229 alq. de campos 

11.460$000 

4.590$000 

 

6.870$000 

 

45$000/alq. de 

cultura 

30$000/alq. de 

campos 

Brumado 

(1861) 

372 alqueires 

289 alq. de capoeiras 

e matas virgens 

83 alqueires de 

campos 

18.385$000 

15.895$000 

 

 

2.490$000 

 

55$000/alq. de 

capoeira e mata 

virgem 

30$000/alq. de 

campos 

Lage (1861) 770 alqueires 

340 alq. de capoeiras 

e matos virgens 

430 alq. de campos 

32.050$000 

17.000$000 

 

 

15.050$000 

 

50$000/alq. de 

capoeira e mato 

virgem 

35$000/alq. de 

campo 

Cachoeira 

(1862) 

195 alqueires 

81 alq. de capoeiras 

e matas virgens 

114 alq. de campos 

6.660$000 

3.240$000 

 

 

3.420$000 

 

40$000/alq. de 

capoeira e 

matas virgens 

30$000/alq. de 

campos 

Rio do Peixe 

(1862) 

807 alqueires 

237 alq. de capoeiras 

e matas virgens: 

126 alq. de 

cultura e 

matos 

27.840$000 

10.740$000 

 

 

6.300$000 

 

 

 

 

 

50$000/alq. de 

cultura e mato 
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tampados; 

111 alq. de 

cultura aberta 

 

570 alqueires de 

campos 

 

 

4.440$000 

 

 

 

17.100$000 

virgem 

tampado; 

40$000/alq. de 

cultura aberta 

 

30$000/alq. de 

campos 

São Miguel 

(1866) 

331 alqueires 

102 alq. de cultura 

 

229 alq. de campos 

8.506$000 

3.468$000  

 

5.038$000  

 

34$000/ alq. de 

cultura 

22$000/ alq. de 

campos 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del Rei: Inventários post mortem. 
 Foram listados apenas os valores das terras que compunham a fazendas. As benfeitorias foram listadas a parte no 
processo analisados. 
A fazenda da Batalha continuava no distrito de São João Batista, termo de Oliveira, com a extensão de 209 alqueires 
de campos, sendo, então, a extensão real da referida fazenda era de 459 alqueires de terra. A parte que pertencia ao 
distrito de São João Batista não fora listada no cômputo do quadro por estar fora das dimensões do distrito da Lage. 

 

Como se pode observar pelo quadro acima, as propriedades do distrito da Lage tinham 

extensões bastante grandes e com áreas de reservas (capoeiras e matas virgens) bastante 

considerável. Diferentemente de Capivary, província do Rio de Janeiro, no mesmo período, e mais 

próximo da realidade dos fazendeiros cafeicultores do Vale do Paraíba fluminense, verificamos ter 

na região do distrito da Lage proprietários de grandes extensões de terras, acima de 200 alqueires, e 

com reservas que garantiam a reprodução da agricultura extensiva e da pecuária. No Brasil, tanto na 

colônia, como no período imperial, o modo de utilização e preparação da terra para a agricultura 

recorria a métodos de preparação (uso de queimadas, derrubadas e trabalhos com enxada) que 

desgastava o solo em pouco tempo3, sendo bem rudimentar a fertilização dos mesmos (fertilizava-se 

com as cinzas das queimadas e pousio depois de 7 a 8 anos de produção) (FRAGOSO, 1983: 19-

23). Tal comportamento fazia com que áreas de reservas, as matas virgens e as capoeiras, 

constituíssem importante terrenos para a reprodução do sistema agrário implantado, por isso seu 

valor por alqueire mais elevado que as terras de cultura e as de campo. De modo geral, as matas 

                                                
3 Segundo Caio Prado Júnior, o aperfeiçoamento técnico na agricultura brasileira, desde o período colonial, até o 
Império foi praticamente nulo, não promovendo nenhum progresso quanto a inovação de técnicas e métodos de 
fertilização. De acordo com suas palavras: “O desenvolvimento da agricultura no período que temos em vista, embora 
bastante considerável, é muito mais quantitativo que qualitativo. Daí, sua precariedade, e salvo em casos excepcionais 
sua curta duração. No terreno do aperfeiçoamento técnico, o progresso da agricultura brasileiro é naquele período 
praticamente nulo. Continuava em princípios do séc. XIX, e mais ou menos nas mesmas condições continuará ainda 
por muito tempo, com os mesmos processos que datavam do início da colonização. Processos bárbaros, destrutivos, 
explicáveis e mesmo insubstituíveis na primeira fase da ocupação; mas que começavam já, pela insistência neles, em 
fazer sentir seus efeitos devastadores.” (PRADO JR., 1987: 135, grifos meus). 



13 
 

virgens e capoeiras tiveram avaliações que variaram de 25$000 réis, em 1850, a 55$000 réis na 

década de 1860. Já a terra de cultura e campos o alqueire variou entre 30$000 réis a 40$000 réis a 

primeira e, 15$000 e 30$000 réis a segunda. Claro que, além da variação no tempo, as avaliações 

eram diferentes devido à qualidade e à localização dos terrenos. Com estes dados, o que 

pretendemos é mostrar a importância das reservas de matas virgens e capoeiras para a reprodução 

do sistema agrário localmente implantado.   

No entanto, a posse da terra por si só, sem suas benfeitorias e o trabalho (a exploração), não 

pode ser considerada sinônimo de riqueza e pouco significava na hierarquização socioeconômica no 

período em questão. Com bem atentou Francisco Vidal Luna e Herbert S. Klein, a terra sem o 

trabalho escravo possuía baixo valor (LUNA & KLEIN, 2005) e Hebe Mattos reiterou que aos 

sujeitos não bastava ter a posse da terra, era preciso ter meios materiais (benfeitorias e mão de obra) 

para trabalhá-la, para, assim, garantir seu posicionamento social e econômico (MATTOS, 2009: 

98). Ou seja, a simples posse/propriedade não garantiria a condição de proprietário fundiário. 

Nestes termos, embora no distrito da Lage os fazendeiros possuíssem vastas extensões de terra e 

elevado índice de mão de obra escrava, as benfeitorias também eram importantes no 

posicionamento social, bem como na produção da riqueza.  

Uma das principais benfeitorias que encontramos em nossa amostra fora os engenhos de 

cana de açúcar e as ferramentas para a produção de aguardente. Todavia, constituíam ainda as 

benfeitorias as casas de vivenda, os moinhos, monjolos, paiol, tenda de ferreiro e senzalas cobertos 

de telhas ou palhas e currais cercados de pedra. Em 17 inventários houve a referência de pelos 

menos uma destas benfeitorias, sendo as mais comuns, as casas de vivenda com moinhos e 

engenhos, senzala, paiol e currais. As benfeitorias tinham seus valores dados de acordo com as 

instalações, a qualidade das mesmas, se cobertas de telhas ou capim, cercadas de muros de pedras, 

etc., e com a diversidade das mesmas na unidade produtiva. Seus valores, em nossa amostra, 

variaram entre 20$000 réis (“parte nas casas e moinho da fazenda do Rio Sujo”) a 8.000$000 réis 

(“as casas de vivenda da dita fazenda [da Lage] assoalhadas, paiol, senzalas, ranchos, moinho 

tudo coberto de telhas, engenho de cana de cilindro, com três moendas de ferro maciço com 

assento de ferro, quatro tachos e um alambique de cobre, dois porões, quatro cochos para azedar 

garapa, um caixão com açúcar, nove formas e todos os mais pertences do engenho, engenho de 

serra, olaria de telha, casa de trapironga [sic], currais e quintal cercado de pedra”)4. E ainda 

foram listadas três posses em terreiros de fazendas, nos quais supõe a presença de algumas 

benfeitorias de terreiro. 

                                                
4 Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del Rei. Inventários: Maria Claudina de Jesus, arraial 
de São Tiago, Freguesia da Lage, termo da vila de São José, 1852, caixa 423; Joaquim Tomás da Costa Gonçalves 
(tenente coronel), Freguesia da Lage, termo da vila de São José, 1861, caixa 483. 
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No entanto, apesar da incidência de grandes propriedades fundiárias, observamos, por um 

lado, a fragmentação de algumas propriedades. Ou seja, das 27 fazendas listadas, percebemos que, 

pelo menos, 15 propriedades foram listadas em mais de um inventário. E, por outro, em 17 

inventários, percebemos que o inventariado era possuidor de mais de duas propriedades fundiárias. 

Tais fenômenos sugerem que a posse da terra na região do distrito da Lage encontrava-se em fase 

de fragmentação, fruto do crescimento demográfico na área. A região, naqueles anos, deixava de ser 

zona de fronteira e passava a incorporar o centro das povoações do Sul de Minas, ou melhor, 

deixava de ser parte do Sul de Minas com o avanço das fronteiras para as regiões mais próximas da 

província de São Paulo e para o oeste. Embora ainda fosse uma região rica, a fragmentação das 

propriedades fundiárias acarretava na diminuição dos padrões de fortuna e, assim, talvez, fosse 

tempo de migrar. 

O terceiro ativo da riqueza no distrito da Lage estava concentrado na pecuária, na criação do 

gado vacum, cavalar, muares e porcos. Em nossa amostra, houve a ocorrência da presença de pelo 

menos um desses animais como componentes da riqueza em 22 inventários. Ao todo, foram listados 

2.109 animais avaliados em 46.885$000 réis. Como trabalhamos com um universo indistinto quanto 

ao nível da riqueza, a margem dos valores dessa produção nos inventários analisados é grande, 

variaram de 10$000 réis a 9.253$000 réis. Ou seja, de um proprietário de uma única égua já velha a 

um proprietário de 327 animais diversos, em melhor estado de produtividade, cuja criação, 

claramente, voltava-se ao mercado de abastecimento interno. O gado bovino foi o de maior 

expressão numérica, seguido pela criação de suínos, equinos e muares respectivamente. Já com 

relação a valores da produção, o bovino mantem-se na dianteira, seguido pelos equinos, muares e 

suínos respectivamente. 

No quadro 04, procuramos demonstrar o volume da produção discriminado por categorias de 

animais e suas participações na rubrica animais. 

 

Quadro 04. Criação de animais no distrito da Lage (1850-1870) 

Rebanho Nº de 
animais 

Nº de 
proprietários 

Valor (em 
mil réis) 

Porcentagem na 
produção do 
distrito 

Média de posse 
por unidade 
produtiva 

Bovino 1004 19 26.241$000 55.97% 52.84 

Equino 478 18 11.309$000 24.12% 26.56 

Muar 106 14 5.301$000 11.31%  7.57 

Suínos 521 9 4.034$000 8.60% 57.89 

Total 2109 --- 46.885$000 100% --- 

Fonte: Arquivo Histórico do Escritório Técnico II – IPHAN, São João del Rei: Inventários post mortem. 
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As médias por unidades produtivas sugerem grosso modo quais os animais estavam voltados 

para comércio interno de abastecimento de carnes e couros e quais estavam voltados para o trabalho 

interno à unidade produtiva. Nesse sentido, comumente, o gado bovino, os equinos e os porcos 

eram criados com vistas ao mercado, enquanto os muares eram utilizados no transporte de cargas e 

pessoas. Embora o gado bovino também fosse utilizado no transporte de cargas, haja vista a 

incidência da qualificação de bois de carro e seus valores mais elevados se comparado com o 

restante do rebanho e a presença de carros de bois nos inventários. 

Por fim, o quarto ativo: as dívidas ativas. De modo geral, podemos afirmar que os mineiros 

do distrito da Lage eram homens de poucas dívidas a pagar e donos de considerável quantia em 

créditos circulantes na região. Somente seis inventariados apresentaram no rol de bens dívidas 

passivas (a pagar) que somaram no total 32.657$708 réis. Já as dívidas a receber (ativas), elas 

apareceram em onze inventários, somando a quantia de 40.125$672 réis. Embora em outras regiões 

do país, como por exemplo, na praça mercantil do Rio de Janeiro, ou mesmos na praça mercantil de 

São João Del Rei, tais valores fossem baixos, em ambas as localidades havia homens ricos cuja 

somatória dos bens eram muito superiores a tais valores, para a região do distrito, cuja economia 

voltava para a produção de abastecimento interno, tais dados reforçam o modelo tradicional da 

riqueza apresentada nos inventários dos fazendeiros mineiros do distrito.  

Um último ponto de destaque, verificamos o elevado índice de agentes da Guarda Nacional 

no distrito da Lage. No total de 15 inventariados homens, nove sujeitos detinham patentes da 

Guarda Nacional. Foram um tenente, seis capitães, um tenente coronel e um quartel mestre. Entre 

os inventariantes homens, destaca-se um major. A Guarda Nacional fora uma instituição criada em 

1831, a qual passava a responsabilidade da manutenção da ordem para a esfera local recrutando os 

fazendeiros para tal empreendimento. A importância dessas patentes no âmbito dos fazendeiros do 

distrito da Lage era a reprodução do domínio e poder sobre uma massa de escravos e homens 

pobres livres residentes na região. 

 

Conclusão:  

Apesar das mudanças em curso na sociedade brasileira, neste artigo, procuramos demonstrar 

as estratégias adotadas por fazendeiros escravistas que mantiveram seus investimentos em ramos 

tradicionais da riqueza no Brasil imperial e as possibilidades de enriquecimento mesmo estando o 

sistema agrário escravista em crise após as leis abolicionistas e a lei de terras e imigração. Mesmo 

com as rupturas, os fazendeiros do distrito da Lage continuaram a investir na escravidão e na posse 

de terras como os principais ativos da riqueza, acompanhados pela criação de animais, das dívidas 

ativas (a receber) e dos dinheiros e dotes (cf. quadro 02 e gráfico 01). A partir desse quadro, 
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procuramos, então, destacar que o sucesso de tal empreendimento dependia do saber e do como 

investir nestes ramos. Ou seja, os fazendeiros mineiros, apropriando-se das condições e demandas 

abertas, fruto dessa nova política emancipacionista, o mercado interno de abastecimento de 

escravos, passaram a investir mais na reprodução endógena da escravidão e na aquisição de mais 

terras, sobretudo em reservas de capoeiras e matas virgens, para dar o movimento e garantir a 

dinâmica do sistema agrário localmente implantado.  

Através dessas estratégias, bastante sutis na documentação e que descortinam as visões de 

mundo e as orientações valorativas desses fazendeiros escravistas, elas permitiram as estes homens 

permanecerem como grandes senhores de escravos e de terras, assentando o poder local nas posses 

das patentes da Guarda Nacional e no controle dos cargos político-administrativos na vila de São 

José no contexto de emergência de novas orientações da economia brasileira que visava à superação 

do escravismo e do aparecimento de novas relações sociais de trabalho. Enfim, em tempos de 

mudanças, de modernização da economia através da expansão do capitalismo, estes homens, 

herdeiros da cultura escravista e pré-capitalista, traçavam estratégias que garantiriam, por mais um 

tempo, a (re)produção das suas riquezas e dos seus modo de viver e sobreviver na sociedade 

imperial brasileira, em transformação.  
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FORMAÇÃO DE VARGINHA NA TRANSIÇÃO DO SÉCULO XIX PARA O SÉCULO XX 

Natânia Silva Ferreira 

 

Resumo 
Este artigo analisa como ocorreu a formação da cidade de Varginha – situada ao Sul de Minas 
Gerais – na passagem do século XIX para o XX, especialmente entre 1881 à 1920. Para 
compreensão da formação da cidade, utilizou-se fontes primárias acerca de sua história, que são 
inventários post-mortem e atas da Câmara Municipal. Pôde ser observado que a principal atividade 
econômica varginhense era a comercial e que sua sociedade era agrária, investindo seu patrimônio, 
sobretudo, em terras. Além disso, o município contribuiu de forma relevante para a formação do sul 
de Minas Gerais. 
Palavras-Chave: Sul de Minas Gerais. Varginha. Séculos XIX e XX. Economia. Sociedade. 
 
Abstract 
This paper examines how ocurred the formation of the city of Varginha - located to the south of 
Minas Gerais - in the passage nineteenth to the twentieth century, especially between 1881 to 1920. 
To understand the formation of the city, we used primary sources about its history which are 
inventories post-mortem and Minutes City Council. Could be observed that the main economic 
activity varginhense was commercial and that their society was agrarian, investing its equity 
primarily in land. In addition, the municipality contributed significantly to the formation of the 
South of Minas Gerais. 
Keywords: South of Minas Gerais. Varginha. Nineteenth and Twentieth centuries. Economy. 
Society. 
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1. Introdução 

 Quando observa-se a historiografia para o entendimento da economia brasileira na transição 

do século XIX para o século XX, nos deparamos com muitos estudos que destacam a cidade e o 

estado de São Paulo. Autores como Cano1, Cardoso2, Dean3 e Tosi4 escreveram sobre São Paulo na 

passagem de um século ao outro. Isso ocorre porque nessa época, São Paulo foi o estado brasileiro 

que mais se desenvolveu economicamente - mesmo que o capitalismo brasileiro seja considerado 

“tardio”5 - sobretudo devido à introdução da cultura cafeeira no estado. Essa cultura possibilitou 

que em São Paulo – mais precisamente no vale do rio Paranaíba - se desenvolvesse um “complexo 

cafeeiro”, que desencadeou as atividades do comércio, da indústria, das ferrovias e dos bancos6. 

Isso não significa dizer que os cafeicultores se tornaram, eles próprios, comerciantes, industriais ou 

banqueiros, mas o capital gerado pela economia cafeeira, este sim, teve grande participação na 

dinamização da economia de São Paulo. 

 Se pensarmos em Minas Gerais na transição do século XIX para o século XX, observa-se 

que os autores destacam a região da zona da Mata porque esta, se comparada às outras regiões do 

estado mineiro, foi a que mais se desenvolveu economicamente no período. Esse desenvolvimento 

também se deve, principalmente, à cultura do café. Autores como Lanna7, Lima8 e Pires9 mostram a 

importância do café para a zona da Mata mineira.  Quando chegamos ao sul de Minas 

Gerais, nota-se que os estudos para a região não são muitos. Entretanto, podemos destacar, por 

exemplo, Martins e Saes10, Gambi et al11, e também Saes et al12.  Só que mesmo havendo esses 

estudos para o sul de Minas Gerais, ainda há cidades sul-mineiras importantes para a região que não 

foram profundamente estudadas. 

                                                             
1CANO, Wilson. Raízes da Concentração Industrial em São Paulo. 1975. Tese (Doutorado em Ciências 
Econômicas) - Universidade Estadual de Campinas. 
2 CARDOSO, Fernando Henrique. Mudanças Sociais na América Latina. São Paulo: Brasiliense, 1969. 
3 DEAN, Warren. A Industrialização de São Paulo. 2 ed, São Paulo: Difel, 1977. 
4 TOSI, Pedro Geraldo. FALEIROS, Rogério Naques. TEODORO, Rodrigo da Silva. Crédito e Pequena Cafeicultura 
no Oeste Paulista: Franca/SP 1890-1914. RBE Rio de Janeiro v. 61 n. 3 / p. 405–426 Jul-Set 2007. 
5 MELLO, João Manual Cardoso de. O Capitalismo Tardio. São Paulo: Brasiliense, 1986. 
6CANO, Wilson. Ensaios sobre a Formação Econômica Regional do Brasil. Campinas, São Paulo: Editora Unicamp, 
2002. 
7LANNA, Anna. A transformação do trabalho: a passagem para o trabalho livre na Zona da Mata mineira: 1870-
1920. 1985. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Estadual de Campinas. 
8LIMA, João Heraldo. Café e Indústria em Minas Gerais (1870-1920). 1977. Dissertação (Mestrado em Economia) - 
Universidade Estadual de Campinas. 
9PIRES, Anderson. Café, Finanças e Bancos: Uma Análise do Sistema financeiro da zona da Mata de Minas 
Gerais: 1889/1930. 2004. Tese (Doutorado em História Econômica) - Universidade de São Paulo. 
10MARTINS, Marcos Lobato e SAES, Alexandre Macchione. Org(s). Sul de Minas em Transição - A Formação do 
Capitalismo na passagem para o século 20. São Paulo: EDUSC, 2012. 
11 GAMBI, Thiago Fontelas Rosado et al. O processo de Urbanização no sul de Minas em transição. In: XV 
Seminário sobre Economia Mineira. Diamantina, Cedeplar: 2012. 
12 SAES et al. Sul de Minas em transição: ferrovias, bancos e indústrias na constituição do capitalismo na 
passagem do século XIX para o século XX.  In: XIV Seminário de Economia Mineira. Diamantina: Cedeplar, 2010. 
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 Dessa forma, este trabalho tem como meta, primeiramente, analisar como ocorreu a 

formação da região sul de Minas Gerais na passagem do século XIX para o século XX. Isso será 

feito para que se possa cumprir, depois, o principal objetivo desse estudo, que é entender o papel da 

elite varginhense e dos membros da câmara Municipal de Varginha – cidade situada na região sul 

de Minas Gerais - em seu desenvolvimento econômico e social.  Para tentar entender, 

então, como se formou a região sul-mineira, vamos utilizar textos que foram escritos sobre essa 

região. No entanto, para escrevermos sobre a formação da cidade de Varginha e seu 

desenvolvimento, com ênfase para o papel da elite e dos vereadores varginhenses na evolução da 

cidade, utilizaremos materiais primários, que são inventários post mortem e atas da Câmara 

Municipal, que vão do período de 1881 a 1920. Os inventários se encontram no Arquivo Municipal 

da cidade a as atas, no Museu de Varginha.    Pode-se dizer, sem dúvida, que com os 

inventários post mortem e com as atas da Câmara, tem-se a própria história da cidade nas mãos. São 

documentos primários, originais, que traduzem fielmente os acontecimentos de Varginha na 

transição do século XIX para o século XX. 

 Este artigo contém cinco sessões, além dessa introdução. A sessão 2  aborda a formação da 

região Sul de Minas Gerais. A sessão 3 traz um pequeno resumo sobre a história e economia de 

Varginha na passagem do século XIX para o século XX. A sessão 4 trata de Varginha através dos 

inventários da elite da cidade. Na sessão 5 é exposta uma análise sobre a evolução de Varginha 

através das atas da Câmara Municipal. Finalmente, a sessão 6 traz as considerações finais da 

pesquisa. 

 

2. A Formação do Sul de Minas Gerais 

 Embora existissem registros de que a região sul já havia sido visitada em 1737, foi, de fato, 

52 anos depois dessa data que ela se constituiu como região independente. A região do sul de Minas 

Gerais foi emancipada da cidade de Campanha, que recebia o nome de Campanha da Princesa, em 

1789. Já na primeira metade do século XIX, a região do sul de Minas possuía relações comerciais 

com o Império; na transição do século XIX para o XX, as relações entre essa região e São Paulo 

passariam a se intensificar mais. O sul passaria de uma região que produzia gêneros de 

abastecimento para uma região voltada para a atividade exportadora, graças à cultura do café. 

 Foi no último quartel do século XIX que a estrada de ferro chegou à região, juntamente com 

os bancos, que supriam apenas necessidades pequenas, pois os negócios maiores eram supridos por 

fontes governamentais ou por bancos do Rio de Janeiro e de São Paulo.      
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 As cidades se caracterizavam por ser de médio porte, com populações entre vinte e quarenta 

mil habitantes. A introdução no café na região, a partir do início do século XX, faria se desenvolver 

novos municípios13.  

 
 

(...) juntamente com a ampliação da população (...) era nítido o crescimento do 
número de cidades. Alfenas, Boa Esperança, Três Corações e Varginha, por 
exemplo, faziam parte de uma primeira fase de emancipação de municípios, entre 
as décadas de 1860 e 1880, como resultado da introdução do café na região14. 
 

 
 As ferrovias no sul de Minas chegaram por volta de 1880, mas antes disso já haviam 

chegado na zona da Mata e no oeste. Vieram por meio de quatro empresas: Estrada de Ferro Rio 

Verde, que depois passou a ser chamada de Minas e Rio; Viação Férrea Sapucaí; Estrada de Ferro 

Muzambinho; e Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, está originária de São Paulo, chegou à 

região sul de Minas Gerais nos primeiros anos do século XX, para atender o triângulo mineiro e o 

sul. A falta de um centro irradiador para o transporte fez com que, a princípio, na região do sul de 

Minas houvesse uma integração de suas ferrovias com mercados exteriores, e não entre as próprias 

cidades da região. Surgiram então, no sul de Minas Gerais as primeiras fábricas. Se comparadas 

com as da zona da Mata e da região metalúrgica, eram mais precárias, geralmente ligadas ao 

abastecimento ou à economia agrário-exportadora cafeeira e com uma média de quatro funcionários 

por estabelecimento. Além disso, as indústrias sul-mineiras tinham por característica os 

empreendimentos familiares, como artesanatos, e os voltados para o ramo alimentício, sobretudo 

para o consumo local. 

 Em relação aos bancos da região, o desenvolvimento desse setor seguia o precário 

desenvolvimento industrial: apesar de no período de 1910 a 1920 ter ocorrido uma significativa 

expansão do número de bancos no sul de Minas, devido à cultura do café e ao surgimento das 

ferrovias e das indústrias, o grosso das operações bancárias estava localizado em bancos externos, 

em cidades como Juiz de Fora (banco de Crédito Real) e Belo Horizonte (banco Hipotecário e 

Agrícola e banco Comércio e Indústria). Estes três bancos eram responsáveis por aproximadamente 

90% dos depósitos em conta corrente de Minas Gerais entre 1920 e 1925. Os bancos do sul de 

                                                             
13 WIRTH, J. D. O Fiel da Balança: Minas Gerais na Federação Brasileira (1889-1937). Rio de Janeiro: Paz e terra, 
1982. 
14 SAES et al. Sul de Minas em transição: ferrovias, bancos e indústrias na constituição do capitalismo na 
passagem do século XIX para o século XX.  In: XIV Seminário de Economia Mineira. Diamantina: Cedeplar, 2010, p. 
19. 
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Minas eram pequenos e destinados a atender a comunidade local15.    

 Embora o desenvolvimento da região sul do estado, na passagem do século XIX para o XX, 

possa até ser considerado precário, foi nessa época que o capitalismo na região começou a ganhar 

sua forma. É importante destacar que na transição do século XIX para o século XX, apenas três 

regiões do estado mineiro passaram por uma transição para o sistema capitalista de produção: o sul, 

a zona da Mata e o centro. As transformações nas relações socioeconômicas pelas quais a região 

passou na transição do XIX para o XX – crescimento e desenvolvimento de cidades, cultivo do 

café, surgimento das indústrias, intensificação do comércio, desenvolvimento das ferrovias e dos 

bancos – direcionavam a região para uma maior integralização com mercados externos, fazendo 

crescer as relações capitalistas de produção16. E Varginha? No meio das cidades que surgiam no sul 

de Minas Gerais com a expansão da cultura cafeeira na região, na passagem do século XIX para o 

XX, nasce, em 1881, Varginha, que primeiramente foi chamada de Espírito Santo das Catanduvas. 

E é do desenvolvimento econômico e social varginhense e da formação de seu capitalismo, que 

vamos tratar a partir de agora. 

 

3. História e Economia da Cidade de Varginha 

 Muito antes de Varginha se tornar uma cidade e também um município, suas terras já eram 

povoadas. Alguns anos antes de 1806, o casal Francisco Alves da Silva e Dona Tereza Clara Rosa 

da Silva adquiriu as terras onde mais tarde se localizaria Varginha. Esse casal vendeu essas terras ao 

alferes Manoel Francisco de Oliveira no ano de 1806 e mais tarde, essas terras foram doadas a 

diocese da Campanha17.     

 Em 1820, Varginha (ainda conhecida como Espírito Santo das Catanduvas) possuía “6 casas 

de telhas e alguns ranchos de capim, construídos todos próximo à capela, no local onde hoje se vê a 

Avenida Rio Branco”18. Já em 1870, Varginha contava com 213 casas. No período de 1850 a 1881, 

foram construídas as primeiras obras destinadas ao serviço público, como prédios para escolas19. 

Em 1881, Varginha contava com 300 edificações, sendo algumas de dois pavimentos20.   

 Em 1890, houve a criação do primeiro jornal varginhense, o Gazeta de Varginha. Em 1892, 

a estrada de ferro chegava a cidade: era a Estrada de Ferro Muzambinho, que chegou ao município 

                                                             
15COSTA, Fernando Nogueira da. Bancos em Minas Gerais (1889-1964). 1978. Dissertação (Mestrado em Economia) 
– Universidade Estadual de Campinas. 
16SAES et al. Sul de Minas em transição: ferrovias, bancos e indústrias na constituição do capitalismo na 
passagem do século XIX para o século XX.  In: XIV Seminário de Economia Mineira.Diamantina: Cedeplar, 2010. 
17 Idem. 
18 Idem, p. 219. 
19 SALES, José Roberto. Espírito Santo da Varginha (1763 – 1920). Varginha: Gráfica Sul-Mineira, 2003. 
20Revista Correio do Sul: 1882 – Espírito Santo das Catanduvas. Varginha, 1982. 
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com a ajuda de investimentos financeiros do primeiro presidente da Câmara, Matheus Tavares da 

Silva. Em 1892, a cidade contava com 13 ruas, 6 praças, 2 edifícios públicos (sendo um para 

funções do município, como a cadeia) e 3 igrejas (Matriz, São Sebastião e Rosário). No ano de 

1899, Varginha contava com um crescente número de casas e, assim, se iniciou o serviço de 

calçamento na cidade. 

 Em 1904, foi inaugurado o Theatro Municipal e, em 1913, a cidade já contava com um 

sistema telefônico. A instalação da luz elétrica, como veremos mais à frente pelas atas da Câmara, 

ocorreu em 1914 e o mercado municipal foi inaugurado em 1915. Esses acontecimentos mostram 

que a cidade tomava uma dinamização importante para sua modernização. A criação de um jornal, a 

chegada da estrada de ferro, o aumento do número de ruas e de casas, além da criação de 

estabelecimentos culturais e educacionais são fatos que mostram avanço do município em seu 

desenvolvimento econômico e social. Em 1915 foi criado o primeiro clube de futebol da cidade. Em 

1918, a cidade contava com 2.200 casas e aproximadamente 400 prédios. Nesse ano, o Colégio 

Marista se estabelecia na cidade. Na década de 1920, foi construído o Hotel do Comércio. O 

primeiro cinema da cidade foi o Cine Brasil. Em 1923, foi fundado o Colégio dos Santos Anjos, por 

três religiosas. Em 1927, empreendido também por italianos, se inaugurou o Teatro Capitólio. A 

construção demorou dois anos para ficar pronta e foram gastos cerca de 403:000$000 (quatrocentos 

e três contos de réis)21. 

 
 

De estilo Toledino foi construído pelos irmãos Antônio e Celestino Pires, cuja 
planta levantada pelo engenheiro Frizoti Agostini, foi modificada, à pedido da 
Empresa. Os portões, grades e demais ferragens, foram fabricados na Indústria 
Navarra por Luiz “Almofadinha”. A decoração da fachada e do interior é atribuída 
ao italiano Alexandre Vallati22. 
 
 

 Varginha também contou, em fins do século XIX e início do século XX, com elementos que 

podem ser considerados relevantes quando se trata do processo de desenvolvimento do modo 

capitalista de produção em uma região. Abaixo, vamos tratar um pouco sobre a importância desses 

fatores para a formação da cidade de Varginha. 

 

3.1. Café, Comércio, Ferrovia, Indústrias e Bancos na transição do XIX para o XX 

                                                             
21História                         de                        Varginha.                         Disponível 
em:<http://www.camaravarginha.mg.gov.br/downloads/historia_varginha.pdf>. Acesso em maio de 2013. 
22 Idem, p. 23. 
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Café, primeiramente, e comércio, indústrias, ferrovias e bancos são componentes essenciais 

quando tratamos do processo de modernização e urbanização do Brasil, pois esses elementos 

possibilitaram o desenvolvimento do capitalismo em nosso país. Muitos autores, dentre eles Celso 

Furtado23, Caio Prado Júnior24, Werner Baer25 e Sérgio Silva26, estudaram o processo de formação 

do Brasil, destacando o café, as indústrias e as ferrovias. 

 
 

O comércio do café não gerou apenas a procura da produção industrial: custeou 
também grande parte das despesas gerais, econômicas e sociais, necessárias a 
tornar proveitosa a manufatura nacional. A construção de estradas de ferro proveio, 
toda ela da expansão do café. As linhas foram construídas pelos próprios 
plantadores com os seus lucros ou por estrangeiros seduzidos pela perspectiva do 
frete do café (...). As primeiras fábricas também se viram incalculavelmente 
beneficiadas pela transformação social já operada pelo café, em particular pela 
mão-de-obra, assim imigrante como nativa, afeita à necessidade do trabalho 
constante (...). O surto do café proporcionou o movimento (...) indispensável para 
que a industrialização se processe e para que sejam superadas as resistências 
inerentes às economias estagnadas27. 
 
 

Também em Minas Gerais e no sul do estado mineiro, foram esses fatores – o café, o 

comércio, as indústrias, as ferrovias, os bancos e o trabalho assalariado – que auxiliaram no 

processo de modernização e urbanização da região. No caso de Varginha, os fatores citados acima 

também tiveram sua importância no processo de formação do capitalismo na cidade. A cultura 

do café foi introduzida no município por volta de 187028. Eram comuns elogios quanto ao 

desenvolvimento da cultura no solo varginhense, como se vê a seguir: 

 
 

As terras do município são ubérrimas e prestam-se a qualquer cultura. (...) O município de 
Varginha é o verdadeiro Eldorado do Café do Sul de Minas, sendo esta preciosa rubiácea 
muito conhecida e apreciada em todos os mercados – nacionais e estrangeiros – pela sua 

excelente qualidade que igual não se encontra em parte nenhuma29.  
 

 

                                                             
23 FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. 22 ed, São Paulo: Editora Nacional, 1987. 
24 JÚNIOR, Caio Prado. História Econômica do Brasil. 43 ed, São Paulo: Brasiliense, 2012. 
25 BAER, Werner. A Industrialização e o Desenvolvimento Econômico no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 1966. 
26 SILVA, Sérgio. Expansão Cafeeira e Origens da Indústria no Brasil. 3ª reimpressão, São Paulo: Alfa Omega, 
1980. 
27 DEAN, Warren. A Industrialização de São Paulo. 2 ed, São Paulo: Difel, 1977, p. 14/15. 
28 RUBIÃO, Luis José Álvares, 1919 apud SALES, José Roberto. Espírito Santo da Varginha (1763 – 1920). 
Varginha: Gráfica Sul-Mineira, 2003. 
29 CAPRI, Roberto, 1918 apud SALES, José Roberto. Espírito Santo da Varginha (1763 – 1920). Varginha: Gráfica 
Sul-Mineira, 2003, p. 284. 
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Além do café, em Varginha também se cultivava cana-de-açúcar e outros cereais, 

basicamente o milho e o feijão, para o consumo local.     

 Passando agora para o comércio, os estabelecimentos varginhenses serviam não apenas a 

cidade de Varginha, mas também a outros municípios vizinhos. 

 
 

O comércio de Varginha pode ser considerado o mais importante de todo o Sul de 
Minas, pois importantes casas atacadistas servem as praças de Elói Mendes, Três 
Pontas, Dores de Boa Esperança, Campos Gerais, Paraguaçu, Carmo da Cachoeira 
e Vila Nepomuceno (...). O comércio de Varginha é representado por casas 
atacadistas muito importantes. Pode-se afirmar, sem receio de exagero, que 
Varginha é o grande empório comercial do sul-mineiro30. 
 

 
Destaca-se agora o surgimento da ferrovia em Varginha, que foi um marco muito importante 

para o desenvolvimento econômico da cidade e da região sul de Minas Gerais.  

 
 

É indubitável que a passagem da via férrea por Varginha contribuiu enormemente 
para o desenvolvimento da cidade e da região. No entanto, a notícia da inauguração 
recebeu apenas uma pequena nota, sem título, no Minas Gerais, órgão oficial dos 
poderes do Estado, coluna “Várias Notícias’, em 30 de maio de 1892: “Foi 
inaugurada a Estação da Varginha, da Companhia Muzambinho”31. 
 
 

Depois de observar a importância da cultura cafeeira e do comércio para Varginha e cidades 

vizinhas, além da chegada da ferrovia, chega-se às indústrias. A primeira indústria varginhense 

surgiu em 1893: a fábrica de vinho produzia 5 pipas anualmente, sendo 300$000 (trezentos mil réis) 

cada uma. As 5 pipas produzidas por ano correspondiam a 2.486.000 litros de vinho, que era 

consumido localmente. Além da fábrica de vinho, em 1893, Varginha contava com uma fábrica de 

meias de lã. O café, que era o principal produto de exportação do município, também estava 

diretamente ligado a indústria. “Entre os principais estabelecimentos industriais, destacam-se os 

destinados ao beneficiamento e rebeneficiamento do café, todos localizados em proximidade da 

estação férrea de Varginha32”.  

Além desses estabelecimentos, se destacavam as indústrias de: aguardente, rapadura, 

manteiga, e as oficinas mecânicas.        

                                                             
30 RUBIÃO, Luis José Álvares, 1919 apud SALES, José Roberto. Espírito Santo da Varginha (1763 – 1920). 
Varginha: Gráfica Sul-Mineira, 2003, p. 277. 
31 SALES, José Roberto. Espírito Santo da Varginha (1763 – 1920). Varginha: Gráfica Sul-Mineira, 2003, p. 180. 
32 RUBIÃO, Luis José Álvares, 1919 apud SALES, José Roberto. Espírito Santo da Varginha (1763 – 1920). 
Varginha: Gráfica Sul-Mineira, 2003, p. 280. 
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 Fator também importantíssimo para o progresso de qualquer região é o desenvolvimento das 

instituições bancárias. “Como elementos propulsionadores do grande comércio varginhense, que se 

irradia por grande extensão do sul do Estado, de modo a dar-lhes merecidamente a primazia 

comercial, conta a cidade dois magníficos estabelecimentos”33.  Em 1915, foi inaugurada na cidade 

uma agência do Banco Hypotecário e Agrícola do Estado de Minas Geraes. Também foi inaugurada 

nessa época uma agência do Banco do Brasil.  

 Viu-se então como Varginha passou de um arraial a uma cidade na transição do século XIX 

para o século XIX, observando seu crescimento urbano e modernização, com o aumento do número 

de ruas e casas, além da introdução e importância do café para a cidade na época. Observou-se 

também algumas características dos comércios, das primeiras fábricas, a chegada da ferrovia e os 

bancos no município. A elite agrária da cidade também foi muito importante para sua formação. 

Fazendeiros, plantadores de café e negociantes ajudaram Varginha a fazer sua história. A seguir, 

será analisada a fortuna dessa elite, verificando-se no que ela investia seu dinheiro e analisando-se a 

contribuição que ela forneceu para o progresso varginhense.   

 

4. Elite de Varginha através de um estudo dos Inventários post mortem (1881 / 1920) 

O desenvolvimento econômico da cidade de Varginha, a partir de 1881, pode ser analisado 

através de importantes personagens da cidade, que foram responsáveis por algumas das 

transformações econômicas e sociais do município.       Um 

inventário é um documento histórico que estrutura fatos sobre a vida e os bens do inventariado. 

Quando o chefe ou a chefe de uma família falecia, os membros da família que restavam – o marido 

ou a esposa, os filhos e netos ou outros parentes – geralmente requeriam parte da herança deixada. 

Dessa forma, se estruturava um inventário34. Esse documento é composto por alguns elementos 

principais, que são: título de herdeiros, testamento, descrição dos bens, soma dos bens e divisão 

desses bens ou partilha. 

 

4.1.Elite Agrária na Cidade de Varginha através da análise de Inventários 

 De aproximadamente 300 inventários de Varginha para o período de 1881 a 1920, dois 

foram selecionados e serviram para auxiliar a mostrar as transformações econômicas ocorridas no 

município nesse período inicial do seu crescimento. O major Matheus Tavares da Silva e o coronel 

                                                             
33 FONSECA & LIBERAL, 1920 apud SALES, José Roberto. Espírito Santo da Varginha (1763 – 1920). Varginha: 
Gráfica Sul-Mineira, 2003, p. 281. 
34Para mais detalhes sobre e definição de um inventário, ver: PINSKY, Carla Bassaneziet al. Fontes Históricas. 3 ed, 
São Paulo: Contexto, 2011. 
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COMPONENTE

Matheus Tavares da 

Silva %

Antonio Justiniano 

dos Reis %

Bens Móveis 21:524$340 4,85

13:970$000 

(incluindo animais) 4,42

Bens Imóveis 282:277$500 63,7 235:631$250 74,6

Animais 10:010$000 2,25
__________ ____

Dinheiro 70:786$670 16
__________ ____

Dívidas Ativas 58:480$754 13,2 66:272$916 20,98

Total (Monte-Mor) 443:079$264 100 315:874$166 100

Antonio Justiniano dos Reis foram pessoas importantes para sociedade varginhense.   

 Matheus Tavares da Silva foi o primeiro presidente da Câmara da cidade, logo em 1882. 

Varginhense, fazendeiro, comerciante e negociante, ele foi um dos primeiros plantadores de café da 

região. Com a ajuda de seus investimentos, a primeira ferrovia foi instalada em Varginha, no ano de 

1892.  O major investiu 100:000$000 (cem contos de réis) nas obras. Ele possuía uma parte da 

ferrovia, já que ajudou financeiramente para que ela passasse pela cidade. Uma parte de seu 

inventário continha a informação: “Declarou mais o inventariante que o espólio possui uma cautela 

da Estrada Muzambinho”35. Essa “cautela” da estrada correspondia a 50:000$000 (cinquenta contos 

de réis). O monte-mor de Matheus Tavares da Silva correspondia a 443:079$264 (quatrocentos e 

quarenta e três contos, setenta e nove mil e duzentos e sessenta e quatro réis).    

 Já Antonio Justiniano dos Reis era coronel e, com um monte-mor de 315:874$166 (trezentos 

e quinze contos, oitocentos e setenta e quatro mil e cento e sessenta e seis réis) – a segunda maior 

herança do município no período de 1881 a 1920 – foi importante fazendeiro do município de 

Carmo da Cachoeira. A composição do patrimônio dos dois personagens inventariados pode ser 

melhor entendida no quadro apresentado abaixo, que contempla as porcentagens e valores dos bens: 

  

 Quadro 1 – Composição do Monte-Mor dos Inventariados 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos dos inventários de Matheus Tavares da Silva (1905) e Antonio 
Justiniano dos Reis (1918) 

 

Agora será observado o que se compreendia em cada componente do monte-mor dos dois 

inventariados: 

1. BENS MÓVEIS 

                                                             
35Inventário de Matheus Tavares da Silva – 1905. 
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Geralmente, compõem os bens móveis as mobílias de dentro das casas, como mesas, 

cadeiras, sofás, bacias, tachos, pratos e talheres; além desses, joias, máquinas de beneficiar café e 

carros de bois. Esses bens estavam presentes no inventário de Matheus Tavares da Silva, entretanto, 

no inventário de Antonio Justiniano dos Reis, o único bem móvel descrito era um carro de bois. 

Certamente, existiam outros bens móveis que não foram contabilizados ou descritos no inventário, 

ou ainda, esses bens móveis podem ter sido contabilizados junto com as casas do inventariado, que 

estão nos bens imóveis36.      

2. ANIMAIS 

No quadro abaixo se torna mais fácil o entendimento das criações que possuíam os dois 

inventariados: 

Quadro 2 – Animais e Quantidades para cada Inventariado 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos dos inventários de Matheus Tavares da Silva (1905) e Antonio 
Justiniano dos Reis (1918) 

 

Apenas 2,25% do monte-mor de Matheus Tavares da Silva estava aplicado em animais. Para 

o caso de Antonio Justiniano dos Reis, como se viu, os animais foram contabilizados juntamente 

com os bens móveis, sendo sua porcentagem de 4,42% da riqueza. Alguns bens móveis de Antonio 

                                                             
36 O valor de 4,42% da riqueza de Antônio Justiniano dos Reis que se destinava aos bens móveis se deve, 
principalmente, ao número e valor dos animais do inventariado já que o único bem móvel descrito no inventário foi um 
carro de bois, que valia 50$000 (cinquenta mil réis). 

Descrição dos Animais Matheus Tavares 

da Silva

Antonio 

Justiniano dos 

Reis

Bois de carro 58 24

Bois 0 1

Novilhos de carro 14 0

Novilhos (as) 20 0

Vacas 33 22

Novilhas e Vacas 0 24

Cavalos 10 7

Touros 4 1

Bezerros 0 56

Garrotes 0 50

Burros 6 2

Éguas 26 0

Porcos 18 0

Leitões 20 0

TOTAL 209 187

Quantidades
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Justiniano dos Reis, como já dissemos, podem ter sido contabilizados junto com as casas que a 

família possuía. 

3. DINHEIRO 

 O dinheiro, que se apresenta apenas no inventário de Matheus Tavares da Silva, 

correspondia a 16% de seu patrimônio, ou seja, 70:786$670 (setenta contos, setecentos e oitenta e 

seis mil e seiscentos e setenta réis), um valor importante, se comparado com os outros componentes 

do monte-mor. No inventário não havia especificação sobre a espécie do dinheiro, mas acredita-se 

que seja papel-moeda.   

4. DÍVIDAS ATIVAS E PASSIVAS  

As dívidas ativas de Matheus Tavares da Silva correspondiam a pouco mais de 13% do seu 

monte-mor, mas não se viu no inventário, descrição dessas dívidas. Já as dívidas ativas referentes ao 

coronel Antonio Justiniano dos Reis eram compostas por Apólices da Dívida Pública, e 

correspondiam a quase 21% de seu monte-mor. No inventário de Antonio Justiniano dos Reis não 

foi identificada nenhuma dívida passiva, mas certamente elas existiam porque pela análise de seu 

inventário, retirando-se do monte-mor as custas e os impostos, um valor de aproximadamente 

61:000$000 (sessenta e um contos de réis) ficava sem explicação. Esse valor, provavelmente, seria 

das dívidas passivas.  Já para Matheus Tavares da Silva, o valor correspondente às dívidas passivas 

era de 69:656$775 (sessenta e nove contos, seiscentos e cinquenta e seis mil e setecentos e setenta e 

cinco réis). O valor dessas dívidas era pouca coisa menor que o valor do dinheiro que estava em 

poder do inventariante, que correspondia a 70:786$670 (setenta contos, setecentos e oitenta e seis 

mil e seiscentos e setenta réis), e bastante maior que a riqueza de muitos moradores varginhenses da 

época.          

5. BENS IMÓVEIS 

Deixou-se por último os bens imóveis, por serem os que mais se destacam na totalidade da 

fortuna dos dois inventariados. Dentre os bens imóveis dos inventariados estão casas de morada (na 

zona rural e nas cidades, particularmente Varginha e Carmo da Cachoeira), casas de empregados, 

terras virgens, terras com culturas e fazendas. Matheus Tavares da Silva investia 63,70% de sua 

riqueza nos bens imóveis, o que correspondia a 282:277$500 (duzentos e oitenta e dois contos, 

duzentos e setenta e sete mil e quinhentos réis) de seu monte-mor e Antonio Justiniano dos Reis 

investia 74,60% de sua riqueza em bens imóveis, o que representava 235:631$250 (duzentos e trinta 

e cinco contos, seiscentos e trinta e um mil e duzentos e cinquenta réis) de seu patrimônio. 

 Matheus Tavares da Silva detinha uma extensão territorial de 1.413,50 alqueires de terras e, 

Antonio Justiniano dos Reis, 1.369,75 alqueires de terras.  O café, que foi o principal produto  
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responsável pelo nascimento da cidade de Varginha, não representava muito das terras dos 

inventariados. Os documentos descreviam que os alqueires de terra que possuíam os inventariados 

eram compostos por pastos, matos, campos, cerrados, capoeiras, terras virgens e culturas, mas não 

havia a descrição de todas as culturas que eles possuíam. As que foram descritas eram de cana-de-

açúcar e café, mas em pequenas quantidades se comparadas com o restante das terras.  

 O café representava 12,23% do total das terras de Matheus Tavares da Silva, isso 

correspondia a 173 dos 1.413,50 alqueires de terras que possuía o inventariado. Já a cana-de-açúcar 

representava apenas 1,88% do total da extensão territorial, o que correspondia a 26,50 alqueires de 

terra do total. O restante, 85,89% das terras, era composto por pastos, matos, outras culturas e terras 

virgens, o que correspondia a uma parcela de 1.214 alqueires do total das terras. Abaixo observa-se 

como eram divididas as terras do inventariado: 

 

Figura 1 – Divisão das terras de Matheus Tavares da Silva 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do inventário de Matheus Tavares da Silva (1905) 

 

Pela análise do inventário de Antonio Justiniano dos Reis, observa-se que o café 

representava apenas 2,70% de suas terras. Dos 1.369,75 alqueires de terra que o inventariado 

possuía, apenas 37 alqueires eram de café. O coronel não possuía cana-de-açúcar ou outra cultura 

que foi descrita no documento. O restante das terras, 97,30%, ou 1.332,75 alqueires de terras, eram 

pastos, matos, outras culturas, terras virgens, campos, cerrados e capoeiras.  Abaixo 

observamos a composição das terras de Antonio Justiniano dos Reis: 

 

Figura 2 – Divisão das terras de Antonio Justiniano dos Reis 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos do inventário de Antonio Justiniano dos Reis (1918) 

 

Talvez, nessas outras culturas que não tinham sido descritas nos inventários, estariam 

presentes mais café e cana-de-açúcar, ou outro alimento, mas os documentos não apresentavam 

descrição alguma. Pela análise do inventário de Matheus Tavares da Silva, vê-se também a 

existência de 8 fazendas do inventariado, seus nomes eram: Posses, Figueira, Jacutinga, São José, 

Limeira, Onça, Três Barras e Palestina. Já no inventário de Antonio Justiniano dos Reis, não foi 

descrita a quantidade de fazendas que o inventariado possuía, nem seus nomes. As casas eram em 

grande quantidade para Matheus Tavares da Silva, o major possuía 63 casas: 50 casas eram 

destinadas aos empregados e as outras 13 eram casas de morada da família do inventariado; dessas 

13 casas, o inventário mostrou que 4 se situavam na cidade de Varginha e 8 na zona rural. Já 

Antonio Justiniano dos Reis possuía um total de 5 casas, sendo 3 delas casas “arruinadas” que, 

provavelmente, se destinavam aos empregados e as outras 2 eram as casas de morada do 

inventariado, que se localizavam em Carmo da Cachoeira.   

Observando essa composição do monte-mor, se percebe que a maior parte da renda dos 

inventariados estava aplicada em bens imóveis, não havendo uma maior diversificação desse 

produto, que poderia ser aplicado, por exemplo, em atividades comerciais ou bancárias. Mas de 

certa forma, a elite agrária de Varginha, no primeiro momento de formação da cidade, contribuiu de 

forma relevante para seu desenvolvimento econômico. Pode-se dizer que essa contribuição ocorreu 

de três formas principais: 

 Primeiro: Ao investir seu patrimônio, sobretudo, em bens imóveis, essa elite permitia que 

suas terras se tornassem algo produtivo. Mesmo que a cultura cafeeira - que foi a principal 

responsável pelo surgimento da região sul de Minas Gerais e, consequentemente, de 

Varginha no final do século XIX - representasse pouco do total da extensão territorial dos 

dois inventariados (12,23% das terras de Matheus Tavares da Silva e 2,70% das terras de 

Antonio Justiniano dos Reis), sabe-se lá o que era compreendido na categoria “outras 

culturas” e que não foi descrito no inventário. Essas “outras culturas” poderiam ser mais 

café, mais cana-de-açúcar, milho, feijão e, finalmente, “outra cultura” que fosse 

comercializada localmente, abastecendo a cidade de Varginha ou sendo enviada a 

municípios próximos.    

 Segundo: Matheus Tavares da Silva, ao investir financeiramente para que a ferrovia 

passasse pela cidade, contribuiu de forma relevante para a modernização de Varginha. Uma 
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ferrovia, naquela época, significava que as exportações e importações poderiam ocorrer de 

forma mais rápida. O deslocamento de bens e de pessoas seria maior no município. 

 Terceiro: Mesmo que em quantidade menor que os bens imóveis, as dívidas ativas e 

passivas faziam parte do monte-mor dos inventariados. O fato desses moradores possuírem 

essas dívidas, mostra que havia circulação de dinheiro pela economia varginhense, ou até 

quem sabe, esse dinheiro poderia estar circulando por outras cidades sul-mineiras. Assim, 

vê-se que havia preocupação em emprestar um montante e recebê-lo depois, com os devidos 

juros. E as dívidas passivas significam que a elite também pedia emprestado e que esse 

dinheiro poderia estar sendo investido em bens, mesmo que imóveis, como a aquisição ou a 

manutenção de suas fazendas. 

 

Portanto, com a análise desses dois inventários, se percebe como a elite da cidade, mesmo 

sendo agrária, ligada sobretudo à terra, contribuiu para o desenvolvimento econômico de Varginha 

na transição do século XIX para o século XX. Seja com suas plantações, com os esforços para a 

passagem da ferrovia ou, em menor parte, com a diversificação do dinheiro nas dívidas ativas e 

passivas, essa elite teve um papel relevante na formação da cidade de Varginha.   

 E não apenas a elite agrária de Varginha merece destaque quando o assunto é o 

desenvolvimento do capitalismo na região. As decisões tomadas pelos vereadores e pela sociedade 

da cidade também interferiram em sua formação.    

 

5. Atas da Câmara Municipal de Varginha (1882 / 1920) – Uma análise 

Na sessão anterior, com a pesquisa dos inventários, foram identificadas características da 

elite varginhense que contribuíram para o desenvolvimento econômico e social da cidade. O 

investimento do monte-mor dos inventariados, principalmente, em bens imóveis, além da chegada 

da ferrovia e a diversificação do dinheiro desses inventariados em dívidas ativas e passivas, foram 

ações importantes para a formação de Varginha na passagem do século XIX para o XX.  

 As atas da Câmara Municipal de Varginha37, do período de 1882 a 1920, estão depositadas 

no Museu Municipal da cidade. Os aproximadamente 400 documentos foram divididos de duas 

formas: num primeiro momento de pesquisa, as atas que iam de 1882 a 1892 foram fielmente 

transcritas; já as atas do período de 1893 a 1920 foram, num segundo momento, todas resumidas. 

                                                             
37Para mais detalhes sobre atas de Câmara Municipal, ver: PINSKY, Carla Bassanezi et al. Fontes Históricas. 3 ed, São 
Paulo: Contexto, 2011. 
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Esses documentos traduzem as decisões tomadas pelos vereadores para o crescimento econômico e 

social do município.  

5.1. As primeiras Reuniões e Determinações da Câmara de Varginha 

Em dezessete de dezembro de 1882, deu-se início a primeira reunião da Câmara Municipal 

da Vila do Espírito Santo da Varginha. Segue abaixo a transcrição da primeira ata da Câmara 

Municipal de Varginha, transcrita exatamente com a mesma grafia que se apresentava no 

documento: 

Sessão da Comarca Municipal da Villa do Espírito Santo da Varginha, do dia da installação e posse da mesma Villa. 
Aos dezecete dias do mez de dezembro de mil oitocentos e oitenta e dois, reunido no Paço da Camara Municipal desta 
Villa, (...)38Senhor Presidente da municipallidade da cidade de Três Pontas (...) foi marcada para a installação e 
posse desta Villa os Senhores Vereadores José Maximiano Baptista, Domingos Teixeira de Carvalho, João Alves de 
Govêa, Franscisco de Paula e Silva, Matheus Tavares da Silva e Joaquim Antonio da Silva (...)pelo dito Presidente 
deferido juramento na forma da Lei, aos Vereadores acima referidos, e tendo sido feita a leitura do aucto da 
installação e posse desta Villa, pelo Secretário da Camara Municipal da cidade de Três-Pontas na forma da lei, e 
assignado pelo Presidente da Comarca Municipal da mesma Cidade, e Vereadores desta Camara, e cidadãos 
presentes. O Senhor Presidente installador da Villa, convidou o Senhor Vereador Joaquim Antonio da Silva para 
ocupar a cadeira da presidencia, e presidir a eleição do Presidente effectivo que tem de servir nesta Camara, pôr 
reconhecer ser ele o mais velho dos vereadores presentes conforme precutira a lei a tal respeito, e em mediatamente, 
sendo posto em votação, pôr escrutineo secreto a eleição do Presidente, foi eleito, o Senhor Matheus Tavares da 
Silva, pôr quatro votos, qual o Senhor Presidente em mediatamente o convidou a tomar assento: o que sendo feito foi 
pôr este posto em votação, por escrutineo secreto, a eleição de Vice Presidente desta Camara pela qual verificou-se 
ter sido eleito o Senhor José Maximiano Baptista. Achando-se a hora já bastante adiantada, e tendo de seguir-se as 
sollennidades religiosas, o Senhor Presidente convidou os Senhores Vereadores a compareceram no Paço desta 
Camara, as dez horas do dia da manhã, para tratar-se das nomeações de empregados, e o mais que ocorrer, e 
levantou a Sessão. E para constar lavro a presente acta, em que assigna o Senhor Presidente e Vereadores. Eu José 
Maximiano Baptista Vereador da Camara (...).  

Matheus Tavares da Silva 
Domingos Teixeira de Carvalho 

Joaquim Antonio da Silva 
José Maximiano Baptista 

Ata completa de 17/12/1882. 

Nos primeiros dez anos de reuniões, as decisões tomadas pelos vereadores eram mais em 

relação à infraestrutura da cidade, como a organização das ruas, nomeação e calçamento das ruas e 

praças, a forma de confecção dos principais prédios públicos, organização dos muros das casas e 

cuidados que os moradores da cidade deveriam ter com suas moradias. Segue parte de uma ata, 

que mostra a questão da organização das ruas: “Leo-se mais um officio do cidadão José Cornéllio 

de Oliveira Sobrinho, apresentando uma proposta, e esta Camara, para numerar e pôr nomes nas 

ruas desta Cidade”39. 

Essa preocupação de querer organizar a cidade e investir em melhoramentos urbanos, como 

o cuidado com ruas e praças e construções de prédios como escolas e teatros, se dava, também, por 

                                                             
38 Algumas palavras eram difíceis de ser compreendidas. Mesmo com o contexto apresentado pelo documento, algumas 
partes das transcrições ficaram com “(...)” para mostrar que ali havia uma palavra ou uma expressão que não pôde ser 
identificada. Todavia, isso não prejudicava o entendimento do texto como um todo. 
39 Parte da ata de 16/01/1884. 
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conta do processo de modernização que o Brasil também passava na época. Na fase de expansão do 

capitalismo brasileiro, na transição do século XIX para o século XX, o mundo passava pela 

Segunda Revolução Industrial, e o Brasil recebeu muitos investimentos estrangeiros. As 

transformações técnicas resultantes dessa Revolução fizeram com que se formasse no país uma 

classe de pessoas que almejavam a modernização e urbanização das cidades, com a implantação de 

serviços de infraestrutura, como as ferrovias, os portos e serviços urbanos (transporte, energia, 

telefonia)40. O Brasil desejava, e necessitava, de um processo de evolução econômico e social. 

 A cidade de Varginha também acompanharia as modernidades que seriam implantadas no 

Brasil, mas de uma forma mais limitada, pois as mudanças não chegaram em Varginha com a 

mesma rapidez que chegaram, por exemplo, em São Paulo. O fato é que os vereadores e a sociedade 

varginhense se esforçaram para a organização e evolução do município. Dessa forma, a primeira 

medida a ser tomada para a absorção dessas transformações seria a arrecadação de impostos para 

que os custos com as mudanças pudessem ser pagos. Vemos, então, que logo no início de formação 

da cidade já se havia preocupação com a cobrança dos impostos: 

 
 

... que se cobre pôr cada um carro que atravessar o Municipio desta Cidade com 
carregamentos para as estações da estrada de ferro de D. Pedro segundo, ou 
mercados de qualquer ponto da Provincia, o imposto de dois mil reis pôr cada um, 
e os que atravessarem o Municipio desta Cidade, com cargas de allugueis recebidos 
nas estações da estrada de ferro de D. Pedro segundo, o imposto de quatro mil reis. 
Excetuão se os carros deste Municipio, e aquelles que neste Municipio venderem 
todo carregamento. E se marque o prazo de trinta dias aos proprietários de Eguas, 
Cabras, e Cabritos para retirarem-os do Patrimonio desta Cidade41. 
 

 
Esses impostos serviriam para a manutenção de obras necessárias ao desenvolvimento da 

cidade, como a reforma de ruas e praças, a manutenção da cadeia pública e o pagamento de alguns 

funcionários da Câmara, como o Fiscal, o Procurador e o Secretário. Vê-se abaixo parte de uma ata 

que trata de reformas nas ruas da cidade: 

 
 

Havendo numero legal o Presidente abrio a sessão, foi lida a acta do dia antecedente, posta 
em discução, foi aprovada. A Camara deliberou que, se officie ao Fiscal desta Cidade para 
examinar as ruas e praças que necessitão de reformas, e obrigar os proprietários a faserem 

os reparos necessários o mais (...) possivel, o que pondo em discução, foi aprovado42. 
 

                                                             
40 SAES, Alexandre Macchione. Conflitos do Capital: Light versus CBEE na Formação do Capitalismo Brasileiro 
(1898 – 1927). São Paulo: EDUSC, 2010. 
41 Parte da ata de 11/01/1883. 
42 Parte da ata de 13/01/1885.  
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A ata de 09 de janeiro de 1888 continha uma parte dizendo que era preciso se arrecadar 

impostos para que sua renda fosse aplicada em melhoras nas estradas e pontes da região: 

 
 

A Camara Municipal da Cidade da Varginha, de acordo com o artigo 194 do 
seoactualcodigo de Posturas, resolveo o seguinte: Artigo 1º - Fica fixado o imposto 
de passagem para cada carro que transpuser este Municipio, com quaisquer 
carregamentos, pôr ida e volta, em um mil reis. (Paragrapho 1º). A cobrança deste 
imposto será effectuada por mais de agentes de livre nomeação do Presidente da 
Camara. (Paragrapho 2º). Estes agentes entregarão mensalmente ao Fiscal desta 
Cidade, as sommas arrecadadas, deduzida sua porcentagem que será de 15% quinse 
por cento. (Paragrapho 3º). O Presidente da Camara, poderá encarregar da 
arrecadação deste imposto aos respectivos Fiscaes. (Paragrapho 4º). Este imposto 
será exigivel desde já e seo produto applicado em melhoramentos das estradas e 
pontes do Municipio43. 
 
 

Com os exemplos das atas que foram dispostos acima pode-se perceber a evolução da 

formação de Varginha enquanto cidade, e como os vereadores trabalhavam para a consolidação 

desse processo. Essas questões estão, de certa forma, ligadas ao desenvolvimento da economia e da 

sociedade varginhenses e, também, ligadas a formação do modo capitalista de produção na cidade. 

 Numa sessão extraordinária de primeiro de fevereiro de 1912, mesmo não havendo número 

legal de vereadores para a realização da reunião, foi-se discutido sobre as propostas para a estreia da 

luz elétrica na cidade. As discussões se estenderam até o ano de 1914, devido a escolha da melhor 

proposta, dos materiais adequados e da quantidade de dinheiro necessária para a execução das 

obras.  Na reunião extraordinária de 30 de março desse ano, houve a nomeação da comissão que 

seria responsável pelo evento da inauguração da eletricidade. A ata da instalação da luz dizia: 

 

Acta da sessão especial da Camara Municipal da Cidade da Varginha em 12 de Abril de 1914. 
Presidente - Capitão Antonio Rabello da Cunha 
Secretario – Evaristo de Paiva Junior 
Aos doze dias do mez de Abril de mil novecentos e quatorze, as 18 horas (da tarde), no Theatro Municipal, logar 
designado para esta sessão especial da Camara municipal da Cidade de Varginha, presentes os Excelentissimos 
Senhores Doutores Wenceslau Braz Pereira Gomes, Delfim Moreira da Costa Ribeiro e Dona Jovina de Figueiredo 
Frota, estes parágrafos: pelo Excelentissimo Senhor Capitão Vice-Presidente da Câmara foi aberta a sessão, e 
convidou o Excelentissimo Senhor Doutor Wenceslau Braz Pereira Gomes para tomar assento na presidencia, e disse 
que a Camara Municipal de Varginha em homenagem aos Excelentissimos Senhores Doutores Wenceslau Braz Pereira 
Gomes e Delfim Moreira da costa Ribeiro resolveu a dar o nome de Doutor Wenceslau Braz a Rua de São Pedro e de 
Delfim Moreira a Rua Municipal. Em seguida declarou mais o Excelentissimo Senhor Capitão Vice-Presidente que ia-
se proceder a inauguração da luz elétrica. Tomou a presidencia o Excelentissimo Senhor Doutor Wenceslau Braz 
Pereira Gomes e o Excelentissimo Senhor Doutor Delfim Moreira da Costa ribeiro apertando o botão eletrico, fez-se a 
luz, orando nesta ocasião, em nome da Camara, o Excelentissimo Senhor Doutor Walfrido Syborio (...). Eu Evaristo 
Paiva Junior Secretario o escrevi. 
 

                                                             
43 Parte da ata de 09/01/1888. 
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Wenceslau Braz Pereira Gomes  
Jovina Frota 

Delfim Moreira 
Antonio Rabello da Cunha 

Francisco Horacio Nogueira 
José Maximiano Baptista 

(...) 
(...) 

Domingos de Figueiredo 
Vivaldi (...) 

  Ata completa de 12/04/1914 

 Além dos assuntos de infraestrutura, a questão religiosa também merecia destaque em 

algumas reuniões da Câmara: na reunião de 29 de outubro, se decidiu nomear uma comissão de 

vereadores para fazer uma vistoria na Igreja da Matriz, afim de serem observadas as partes que 

necessitavam de melhorias. Em 17 de maio de 1920, outra vistoria seria feita na Igreja da Matriz, 

em suas paredes, que se encontravam em “ruínas”. Viu-se algumas das questões de organização e 

“embelezamento” da cidade, através da arrecadação de impostos e da preocupação dos vereadores 

com as ruas e praças, o alargamento e manutenção dessas ruas e a instalação da luz elétrica, ou seja, 

a cidade se tornava moderna na época. Além dessas questões citadas acima, as educacionais e 

culturais também mereceram destaque nas reuniões da Câmara Municipal. A ata de 17 de outubro 

de 1887, por exemplo, afirmava: 

 
 

Recebeo-se um officio de Francisco Quintino da Costa e Silva, communicando a 
esta Camara, que os exames do Collegio de Santa Cruz, dirigido por sua senhora, 
terão logar no dia vinte e dous do corrente, e tinha a honra de convidar a esta 
Camara para assistir ...44. 
 
 

Juntamente com os temas educacionais, os membros da Câmara também se atentavam para 

assuntos culturais. Em 1904, foi inaugurado o Theatro Municipal e em 1912, um Jardim Municipal. 

Em 08 de outubro de 1917, o presidente da Câmara foi autorizado a despender até a quantia de 

200$000 (duzentos mil réis) para o aluguel de um campo para a cidade, o “Sport Club”.  

 Fica claro que Varginha se tornava uma cidade diversificada e movimentada. A cidade 

tomava uma forma moderna e se urbanizava. Havia escolas, teatro, cinema. Pode-se observar que 

não só apenas o lado econômico era importante para os vereadores, como a criação de impostos 

para a ampliação do município, mas também era de grande relevância as questões sociais e 

culturais. 

                                                             
44Parte da ata de 17/10/1887. 
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Já no ano de 1890, a cidade foi elevada a sede de Comarca. Houve uma reunião com vários 

representantes de cidades vizinhas. Apenas pequena parte da ata do dia pôde ser compreendida, e 

dizia: “Acta da sessão solene da instituição da Comarca. Aos vinte dias do mes de Maio de mil 

oitocentos e noventa, nesta cidade da Varginha, na salla do Edifício da Intendencia, presentes os 

cidadãos: o Presidente e demais membros (...)”45. Varginha passava a ser responsável por assuntos 

que diziam respeito às cidades vizinhas, como Carmo da Cachoeira, Nepomuceno, Paraguaçú, São 

Bento e Elói Mendes. Uma das atas de 1912 afirmava: “Foi apresentado para segunda discussão o 

projecto que autorisa o Presidente da Camara e Agente Executivo municipal a dispender mais a 

quantia de um conto de reis no districto do Carmo da Cachoeira, foi aprovado”46. 

 Varginha crescia com o passar do tempo e, logo a sua história se constituía dentro da região 

sul de Minas Gerais. De arraial, em 1806, para sede de comarca, em 1890, pode-se observar muitos 

acontecimentos importantes que contribuíram para a formação econômica na cidade. Desde 

questões mais simples - como o calçamento e nomeação das ruas - até assuntos de maior 

importância - como a criação de impostos, a instalação da luz elétrica e a criação de escolas – se vê 

a cidade tomar uma nova forma e adquirindo os traços da modernidade. A transformação de 

Varginha numa importante cidade do sul de Minas Gerais é claramente vista através das 

informações que foram descritas. E não pode-se deixar de destacar a questão comercial na cidade 

através das atas da Câmara. Embora já tenha sido mostrado que Varginha, ainda na transição do 

século XIX para o século XX, foi uma cidade que conseguiu absorver, mesmo de forma um pouco 

limitada, os elementos necessários para a formação de seu capitalismo – que são café, comércio, 

ferrovia, bancos, fábricas e transição para o trabalho assalariado -, as atas da Câmara, em muitas 

reuniões, trouxeram discussões acerca do comércio varginhense.     

 O fato que mais merece destaque na questão comercial é a criação do mercado municipal. O 

comércio varginhense atendia muitas cidades vizinhas e com o surgimento de um mercado, o setor 

comercial varginhense se tornaria ainda mais forte dentro da região sul de Minas Gerais.  

 As discussões sobre a construção do mercado municipal começaram a acontecer no ano de 

1911, no dia 02 de janeiro. No final do mesmo ano, no dia 11 de novembro, foi oferecido para a 

Câmara o terreno de um morador da cidade (Augusto Lopes de Vasconcellos), pelo valor de 

3:000$000 (três contos de réis), para a construção do mercado. Seria aceito em pagamento apólices 

a juros de 10% ao ano. Todavia, os vereadores resolveram não construir o mercado naquele 

momento. As discussões sobre a construção do mercado voltaram a acontecer no ano de 1913, 

                                                             
45 Parte da ata de 20/05/1890. 
46 Parte da ata de 31/07/1912. 
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quando no dia 27 de janeiro a Câmara resolveu nomear uma comissão que pudesse averiguar onde 

se encontrava o melhor terreno para a construção do mercado municipal, pois o terreno que havia 

sido oferecido, no final do ano de 1911, foi desconsiderado pela Câmara.  Assim, em 25 de 

junho de 1913: “Pelo vereador Capitão Rabello foi appresentado um projecto que aucthoriza o 

Presidente da Camara a mandar levantar uma planta do mercado sendo julgado objecto de 

deliberação foi approvado em primeira discussão”47. 

No dia 13 de outubro de 1914, as discussões sobre a construção do mercado municipal já 

estavam adiantadas e numa reunião extraordinária, foi comentado sobre como seria a captação de 

recursos para a execução do prédio. No dia 14 de novembro de 1914, numa sessão extraordinária, o 

principal assunto da reunião dizia respeito às propostas para a construção do mercado. A ata dizia o 

seguinte: 

 
 

Em seguida o Senhor Presidente disse que tinha convocado a presente reunião para 
apresentar a Camara o parecer da Comissão de Obras Publicas sobre as propostas 
para construção do mercado publico. Tendo a Camara estudado o referido parecer 
foi approvado, ficando assim escolhida a do Senhor Antonio Ribeiro do mesmo 
edifício48. 
 

 
 Em 1915, no dia 13 de setembro, começou-se a elaborar a tabela de impostos do mercado 

municipal, que entraria em vigor já assim que o mercado fosse inaugurado. Pelo que se lê nas atas 

da Câmara, o início das atividades no mercado ocorreu no próprio ano de 1915. Um mercado 

municipal naquela época de 1915 significava muito para Varginha. Era sinônimo de modernização e 

avanço rumo ao crescimento econômico. Com a expansão da cidade, o mercado ocupa hoje apenas 

um pequeno espaço do comércio varginhense, mas na época, era muito mais que isso, era um 

empreendimento que mostrava a importância do comércio varginhense para as cidades vizinhas.

 As atas da Câmara, desde 1882 até 1920, possuem inúmeras informações, e bastante 

detalhadas, sobre o desenvolvimento da economia varginhense. Todavia, se destacou aqui apenas as 

principais e que de certa forma contribuíram para o processo de desenvolvimento da cidade, como a 

criação dos impostos para financiamento das obras de infraestrutura e urbanização de Varginha, a 

instalação da luz elétrica, as relações com outros municípios, e a questão comercial, com a criação 

do mercado municipal. Foram esses os fatores básicos, segundo a leitura das atas da Câmara, que 

fizeram com que Varginha crescesse e avançasse em seu processo de modernização e urbanização.  

                                                             
47 Parte da ata de 25/06/1913.  
48 Parte da ata de 14/11/1914. 



22 
 

 

6. Considerações Finais 

Como já foi dito neste trabalho, os documentos históricos – nesse caso, inventários post 

mortem e atas da Câmara Municipal - fornecem informações de suma importância para a história de 

uma cidade. Sem essas informações não há história, não há o que contar nem o que compreender 

acerca do nascimento e desenvolvimento de uma região. A leitura desses dados é muito rica, muito 

detalhista e com eles, é como se tivéssemos, literalmente, a história da cidade em nossas mãos.  

 Com a análise dos inventários post mortem, observou-se que a elite agrária da cidade de 

Varginha forneceu condições importantes para que a cidade se expandisse rumo ao seu processo de 

modernização econômica. Ao investir seu monte-mor, principalmente, nos bens imóveis, a elite 

varginhense pensava, primeiramente, em manter riqueza guardada e assegurar que seus herdeiros 

estivessem, de certa forma, bem amparados. Mas também, manter a riqueza, sobretudo, nos bens 

imóveis, fazia com que as terras desses inventariados se tornassem algo produtivo para a economia. 

 Mesmo que a cultura cafeeira – que teve importante contribuição para o surgimento da 

região sul de Minas Gerais - representasse pouco do total da extensão territorial dos dois 

inventariados, como já foi visto, se observa também, nesses inventários, que havia muitas 

plantações de culturas não identificadas. Essas “outras culturas” poderiam ser mais café, mais cana-

de-açúcar, milho, feijão ou outra mercadoria que fosse comercializada localmente, ou ainda, que 

fosse enviada às cidades vizinhas, tornando a região mais dinamizada devido ao comércio desses 

alimentos. 

Viu-se também como Matheus Tavares da Silva investiu para que a ferrovia passasse pela 

cidade. Acredita-se a chegada da ferrovia na cidade, já no ano de 1892, além de facilitar a situação 

da economia varginhense, facilitou a de cidades vizinhas ao município.  

Por último, pode-se dizer que, mesmo que a quantidade dos bens imóveis se sobressaia em 

relação a quantidade dos outros bens no total do monte mor dos inventariados, não se deve 

desconsiderar a existência das dívidas ativas e passivas na composição do patrimônio dos 

inventariados. O fato desses moradores possuírem essas dívidas, mostra que havia circulação de 

dinheiro pela economia varginhense, ou até quem sabe, por outras cidades sul-mineiras. Assim, 

nota-se que havia certa preocupação em emprestar e receber dinheiro, que rendiam juros para essa 

elite.          

Dessa forma, com a análise mais detalhada dos inventários da elite de Varginha, pode-se 

perceber que esses moradores contribuíram para o processo de modernização de Varginha na 

transição do século XIX para o século XX. Seja com suas plantações, com os investimentos para a 

passagem da ferrovia ou, em menor parte, com a diversificação do dinheiro nas dívidas ativas e 
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passivas, essa elite teve um papel na constituição de Varginha como uma importante cidade para o 

sul mineiro. 

As atas da Câmara Municipal forneceram, também, informações que foram muito relevantes 

para o entendimento sobre a formação e evolução de Varginha. Desde o início das reuniões da 

Câmara, viu-se a preocupação dos vereadores e da sociedade varginhense em manter uma cidade 

organizada e “embelezada”. As primeiras atas tratavam, basicamente, de questões de infraestrutura. 

Era preciso calçar as ruas da cidade, colocar nomes nessas ruas, arrumar os muros das casas, retirar 

animais das ruas, deixar Varginha com jeito de cidade. 

Depois que a cidade já estava caminhando com as questões de infraestrutura sendo 

resolvidas, era preciso tornar a cidade mais moderna, como ocorria com muitas das regiões 

brasileiras. Dessa forma, era preciso arrecadar impostos que seriam convertidos em melhorias 

locais. Varginha precisava de igrejas, de escolas, de um teatro, de um prédio para sediar a Câmara 

Municipal. A nova cidade sul-mineira precisava também de organizar suas estradas de terra e as 

pontes da região; mas com o passar dos anos, a chegada da ferrovia também era preciso. Varginha 

necessitava de comércios, de fábricas, de um mercado municipal. Modernidades que foram 

chegando à cidade conforme o tempo passava. 

Se no período passado a cidade era considerada importante, principalmente, na questão 

comercial, tendo se desenvolvido economicamente de forma muito rápida se comparada, por 

exemplo, com suas vizinhas Campanha e Elói Mendes, hoje a cidade também continua sendo 

importante para o sul do estado. Varginha ainda atende as cidades vizinhas em muitos aspectos. Na 

questão de cultural, contamos com os espetáculos que ocorrem no Teatro Capitólio, patrimônio da 

cidade desde 1927. Na questão educacional, a cidade oferece muitas escolas de nível fundamental e 

médio, além de instituições de nível técnico, uma universidade federal e outras instituições de 

ensino superior. Em relação ao comércio, Varginha exporta, principalmente café, tanto para outras 

regiões de dentro do Brasil como para fora do país, e possui um comércio local intenso para o 

tamanho da cidade, que possui atualmente aproximadamente 120 mil habitantes. 

Através dos documentos históricos, entende-se o que foi Varginha na transição do XIX para 

o XX: uma cidade que nasceu e foi tomando sua forma particular, se destacando, sobretudo, com 

suas atividades comerciais. Mas que crescia em questões de infraestrutura, no campo da educação, 

da cultura e dos serviços prestados às cidades vizinhas. Com esses documentos, se compreende 

ainda que muitas das decisões que foram tomadas naquela época, tanto pela elite agrária, na forma 

de investir seu monte-mor, como pelos vereadores em suas inúmeras reuniões, se refletem no que a 
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cidade é atualmente e no que representa para o sul de Minas Gerais: uma cidade moderna e 

dinamizada dentro da realidade sul-minera. 
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Pobreza, riqueza e hierarquização social (Minas Gerais, século XIX) 

 
Edneila Rodrigues Chaves 

 
Resumo: 
O artigo analisa a hierarquização econômica e social em Rio Pardo, na província de Minas Gerais. 
Parte-se da abordagem dos principais recursos econômicos, verificando sua distribuição entre três 
grupos sociais. A análise é feita em dois subperíodos, tendo como referência o trabalho escravo, que 
influiu no nível de produção da riqueza. Constata-se uma desigual distribuição social da riqueza 
entre um grupo de indivíduos ricos, um grupo de riqueza de nível médio e um grupo numeroso de 
pobres. A desigualdade econômica e social entre indivíduos muito ricos e indivíduos muito pobres 
foi elemento conformador da hierarquização, matizada pela presença de grupo intermediário. 
  
Abstract: 
The article analyzes the economic and social hierarchy in Rio Pardo, in the province of Minas 
Gerais. The main economic resources are addressed and their distribution is observed among three 
social groups.  The analysis is done in two sub-periods, having as reference the slave labor. It 
influenced the level of production of the wealth. It is noted the unequal social distribution of the 
wealth among a group of wealthy people, a group of mid-level wealth and a large group of poor. 
The economic and social inequality between the very rich and very poor people characterized the 
hierarchy, which was attenuated by the existence of the median group. 
Keywords: poverty, wealth, social hierarchy, Minas Gerais, 19th century  
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O tema hierarquias sociais é caro à História Social e à História Econômica e é bem 

revisitado pela historiografia. Apresenta-se aqui uma investigação sobre o tema, em análise para a 

sociedade local de Rio Pardo, situada na região Norte da província de Minas Gerais. Essa região, de 

conformação antiga, é ainda pouco estudada. Quanto à província de Minas Gerais, ela se 

caracterizou pela diferenciação regional. Ela passou por expressivo crescimento no século XIX, 

agregando a maior concentração de escravos do País. Suas regiões Centro e Sul abarcavam a maior 

densidade populacional e estavam inseridas na economia de abastecimento interno, em conexão 

comercial com áreas escravistas e agroexportadoras do Império. Sua região Norte tinha densidade 

populacional considerável, com formas de produção predominantemente voltadas para o 

autoconsumo (FIG. 1). A povoação de Rio Pardo, que se conformou no século XVIII, constituiu-se 

como uma das primeiras vilas da região Norte. A promoção da povoação a foro de vila ocorreu em 

1831, no contexto de criação de vilas em Minas Gerais no período (Chaves, 2013). 

 

 
FIGURA 1 – Mapa da província de Minas Gerais por regiões (século XIX)  
Divisão regional em três agrupamentos. Regiões estáveis (V – Centro, I – Sul e VII – Norte), em 
formação (III – Triângulo e II – Mata) e de formação incompletas (VI – Leste e IV – Oeste). 
Fonte: CHAVES, 2012a, p. 117. 

 

Analisa-se a sociedade de Rio Pardo no aspecto de sua hierarquização, forjada pela desigual 

distribuição social de sua riqueza, para o período de 1833-1872. Parte-se da abordagem de aspectos 

econômicos para melhor compreensão da constituição de hierarquias sociais. Tendo em vista que o 

recurso ao trabalho escravo influiu no nível de produção das unidades econômicas domésticas, por 

conseguinte, nos níveis de pobreza e de riqueza, foram definidos dois subperíodos para balizar a 

análise. O primeiro, 1833-1852, inicia-se com a instalação da vila de Rio Pardo, indo até o fim do 

tráfico internacional. O subsequente, 1853-1872, caracterizou-se pela transição gradual do regime  
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de trabalho escravista para o trabalho livre. A partir do início da década de 1870, inaugurou-se 

conjuntura de desfecho para o fim da escravidão. A periodização definida teve em vista o acesso à 

propriedade escrava em Rio Pardo, marcada pela elevação de preços após o fim do tráfico 

internacional (Chaves, 2012b).   

 

1 Aspectos econômicos: setores da economia e regime de trabalho  

1.1 Economia e mão de obra escrava 

Aspectos econômicos da sociedade foram identificados, com base nas categorias de bens que 

compunham o patrimônio dos indivíduos, cujos bens foram inventariados por ocasião da 

instauração do processo de inventário post mortem.1 Verificam-se os seguintes setores na estrutura 

econômica: agrário, ofícios artesanais e comércio. Eles tinham níveis de representatividade muito 

diferenciados. As atividades de agricultura e de pecuária eram basilares e difundidas em 95% das 

unidades domésticas. A agricultura de alimentos era direcionada ao autoconsumo e a produção 

pecuária, em grande parte, era comercializada. Os ofícios artesanais, presentes em 47% das 

unidades, eram desenvolvidos de forma associada às atividades agrárias. Carpinteiros, seleiros, 

ferreiros, dentre outros oficiais, produziam bens tanto para atender à demanda doméstica como à 

comercial. O setor de comércio, com representatividade de 5%, era também complementar ao setor 

agrário. Boa parte dos indivíduos que atuaram no comércio (70%) possuía unidades domésticas com 

maior diversificação de atividades econômicas, destacando-se entre os mais ricos.2 Assim, a 

economia local estava estruturada no setor agrário, cujas atividades agropecuárias se encontravam 

associadas às atividades de ofícios artesanais e às atividades comerciais, em uma diversificação de 

atividades econômicas.     

Quanto aos principais bens – escravos, animais, bens de raiz e dívidas ativas –, eles elucidam 

traços característicos da economia em coerência com os setores econômicos identificados (GRAF. 

1).3 Propriedade escrava, produção pecuária e terras como principais bens reiteram a vigência de 

sistema econômico de base agrária, cujo regime de trabalho incluía o trabalho compulsório. Nessa 

sociedade, houve estabilidade do acesso à terra – 78% dos indivíduos possuíam terras. O sistema 

                                                
1 Em termos de fontes, foi utilizada uma série de 401 processos de inventário post mortem. O número de processos 
corresponde ao total de documentos conservados pelo Arquivo do Fórum da Comarca de Rio Pardo de Minas, 
doravante AFCRPM, para o período de 1833-1872. 
2 Verifica-se a coerência de dados de processos de inventário post mortem quando confrontados com outras fontes, 
como Lista nominativa/1840 e Recenseamento/1872, referentes a dados de ocupação de grupo social mais amplo 
(CHAVES, 2012a). 
3 Os valores dos bens são tratados como valor nominal e correlacionados em valores percentuais, a fim de não 
comprometê-los com eventual processo inflacionário, que pode ter ocorrido no tempo observado. Na categoria bens de 
raiz, a expressiva participação foi de propriedades rurais (88,5%), em detrimento de casas nos distritos.  
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agrário se constituiu historicamente em largas áreas do Brasil e seus traços são observados em Rio 

Pardo. Isto é, a terra e o trabalho livre e escravo como principais meios de produção, em relações 

não capitalistas.   
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GRÁFICO 1 – Distribuição da riqueza, por categoria de bens em dois subperíodos, Rio Pardo 
(1833-1872) 
Valores em réis: 1833-1852: 446:590$881; 1853-1872: 853:778$270 
Fonte: Processos de inventário post mortem, Rio Pardo (1833-1872). Acervo do AFCRPM. 

 

Para o sistema escravista, as características demográficas do segmento cativo e a estrutura de 

posses são importantes elementos na sua conformação. Os aspectos demográficos desse segmento 

tinham estreita relação com o recurso que se fazia da mão de obra escrava e com sua reposição. Rio 

Pardo se inseria na região Norte da província, onde o sistema econômico tinha a menor demanda 

por esse regime de trabalho em relação a outras regiões (Paiva, 2002). Não obstante isso, a 

propriedade escrava era bastante difundida localmente, tal qual se verifica em nível provincial e 

nacional – 79% dos indivíduos tinham cativos.  

Predominou-se o perfil de proprietários que possuía pequenas posses de escravos (1-5), 

indicativo de menor demanda local pela respectiva modalidade de trabalho. Por isso, a estrutura de 

posses era desconcentrada. Quanto à distribuição dos escravos por tamanho de posses, ao contrário, 

havia concentração deles em posses maiores (6-10 e 11-20), apontando para uma concentração 

social da propriedade (GRAF. 2). O tamanho das posses dividia e hierarquizava socialmente os 

indivíduos. Havia proprietários e não proprietários. Entre os primeiros, havia uma hierarquização, 

determinada pelo tamanho da posse – pequenas, médias e grandes –, com estreita relação entre a 

utilização do regime de trabalho e o nível de produção, bem como entre as condições de pobreza e 

de riqueza, como será demonstrado adiante. 
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GRÁFICO 2 – Distribuição de proprietários e de escravos, por faixas de posses de escravos em 
dois subperíodos, Rio Pardo (1833-1872) 
1833-1852: 165 proprietários e 980 escravos; 1853-1872: 152 proprietários e 881 escravos  
Fonte: Processos de inventário post mortem, Rio Pardo (1833-1872). Acervo do AFCRPM. 

 

A pecuária, como principal atividade econômica rentável, estava difundida em 90% das 

unidades domésticas. Ela foi iniciada no território com a expansão da fronteira pecuária, seguindo-

se tendência de sua região pecuarista, os sertões do norte, com a criação predominante de bovinos. 

Uma parte considerável do gado estava reunida em grandes rebanhos. Encontrava-se concentrada 

em mãos de menor número de criadores e era comercializada (GRAF. 3).   
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GRÁFICO 3 – Distribuição de gado vacum nas unidades domésticas, por faixa de tamanho em 
dois subperíodos, Rio Pardo (1833-1872) 
Nº de unidades e de cabeças: 1833-1852: 159 unidades e 7933 cabeças; 1853-1872: 158 
unidades e 6895 cabeças. 

Fonte: Processos de inventário post mortem, Rio Pardo (1833-1872). Acervo do AFCRPM. 

 

A produção pecuária de Rio Pardo, tal como das regiões ao norte e ao nordeste da província, 

era direcionada ao mercado do centro provincial e ao da Bahia. Ela se incluía entre as principais 

exportações via a recebedoria de Rio Pardo (Restitutti, 2006: 170). Nessas regiões referidas, os 

criadores auferiam baixos rendimentos, pois o comércio era intermediado por atravessadores. Já a 

comarca do Rio das Mortes, que tinha seu setor agropecuário destinado ao mercado de 

abastecimento, atendia ao mercado da corte e às áreas cafeeiras fluminense e paulista. A pecuária 

era uma das atividades que inseria a região na pujante economia mercantil de abastecimento. O 

gado bovino, por sua vez, foi um dos principais gêneros de exportação provincial ao longo do 

século XIX.  

Por fim, o setor mercantil que era caracterizado pelo comércio e pelo fornecimento de 

crédito. Era baixo o grau de endividamento local. Não obstante isso, as práticas creditícias estavam 

disseminadas entre a população. Elas vigoravam em formas mais antigas de relações econômicas, 

fundadas em relações pessoais, constitutivas de sociedades não capitalistas. Recorria-se ao 
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pagamento a prazo para atendimento às necessidades cotidianas, predominantemente em dívidas de 

baixo valor. A maior parte dos créditos (47%) atendeu ao comércio, em operações de financiamento 

ao consumo e à produção (GRAF. 4). Em razão da baixa representatividade do setor, os níveis de 

acumulação mercantil eram reduzidos, diferentemente do que ocorria em sociedades inseridas nas 

atividades de agroexportação e de abastecimento interno.  
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GRÁFICO 4 – Distribuição de dívidas ativas, por tipos de crédito, Rio Pardo (1833-1872) 
O número de créditos é 83.  
Fonte: Processos de inventário post mortem, Rio Pardo (1833-1872). Acervo do AFCRPM. 

  

Logo, a sociedade estava organizada em sistema econômico de base agrária, fundado no 

regime de trabalho livre, com uso adicional do trabalho escravo. A agricultura de alimentos voltava-

se para o autoconsumo, com eventual comercialização de excedentes. A pecuária, por sua vez, era 

que se constituía como principal atividade produtiva, direcionada à comercialização. Havia 

diversificação de atividades, que era favorecida pela presença do setor de ofícios artesanais e do 

setor mercantil. Verifica-se que o recurso ao trabalho compulsório influiu no nível de produção e de 

diversificação de atividades das unidades domésticas. Tendo em vista a matriz produtiva, analisa-se 

a organização social, assentada de forma hierarquizada, em desiguais condições de pobreza e de 

riqueza.  

 

2 Aspectos sociais: pobreza, riqueza e hierarquização social 

A organização social estava estabelecida de forma hierarquizada e piramidal, com enorme 

desigualdade na distribuição dos recursos econômicos. Havia pequena parcela de indivíduos mais 

afortunados e grande parte deles em condições econômicas menos favorecidas. A hierarquização 
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social é verificada com base na classificação deles em três grupos. O parâmetro para a definição dos 

grupos é o patrimônio, observado em processos de inventário post mortem.  

Classifica-se o conjunto de bens em três faixas de valores, segundo o monte-mor, que variou 

entre 54$640 e 44:855$444. A primeira faixa correspondia aos valores acima de 10:000$000. A 

segunda faixa, os valores entre 3:000$000 e 9:999$000 e terceira, os valores até 2:999$000. Tendo 

em vista as faixas, identificam-se três grupos sociais. O primeiro grupo possuía grandes fortunas, 

denominado grupo A; o segundo, fortunas de faixa média, o grupo B; e o terceiro era constituído 

por indivíduos mais pobres, o grupo C (GRAF. 5). A opção de divisão em três segmentos segue a 

de Marcondes para o vale do Paraíba, e de Martinez para o vale do Paraopeba, privilegiando uma 

análise de hierarquização social mais objetiva entre os grupos de ricos, de intermediários e de 

pobres (Marcondes, 1998; Martinez, 2006).   
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GRÁFICO 5 – Distribuição de proprietários e valor de monte-mor por grupo social e faixa de 
fortuna em dois subperíodos, Rio Pardo (1833-1872) 
Número de proprietários e valor do monte-mor, respectivamente: 1833-1852: 203, 
475:048$904; 1853-1872: 198, 871:547$439  
Fonte: Processos de inventário post mortem, 1833-1872. Acervo do AFCRPM. 

 

A caracterização dos grupos sociais é feita considerando o valor patrimonial das unidades 

domésticas e a inserção delas estrutura econômica. Os recursos econômicos configuravam a 

dimensão da unidade, em indicadores do nível de utilização do trabalho escravo, da propriedade 

fundiária, da produção pecuária auferida e do crédito fornecido. Em âmbito das unidades, analisam-

se esses indicadores econômicos nos dois subperíodos demarcados, tendo como parâmetro o recurso 

ao trabalho cativo.   
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2.1 Distribuição social dos recursos econômicos  

A forma como os recursos econômicos se encontravam distribuídos na sociedade assinalava 

sua hierarquização. Na primeira época, os bens estavam mais concentrados. Os proprietários mais 

ricos (grupo A) representavam 5% e eram donos de 29% do conjunto de bens. Aqueles 

considerados de riqueza de nível intermediário (grupo B) correspondiam a 15% e possuíam pouco 

mais de um terço dos bens (34%). Quanto aos mais pobres (grupo C), eles representavam 80% e 

detinham apenas 37% dos recursos (GRAF. 5).  

Já para a segunda temporalidade, constata-se queda nos níveis de concentração de bens. O 

grupo C reduziu-se, duplicando o número de indivíduos nos grupos A e B. O grupo A passou a 

corresponder a 12%, possuindo 46% dos bens. Para o grupo B, observa-se alargamento semelhante 

ao do grupo A, dobrando de tamanho. Ele passava a representar 30% e era dono de 37% da riqueza. 

Quanto ao grupo C, ele passou a corresponder a 58%, cujos recursos equivaliam a 16%. Ainda que 

esse grupo tenha se reduzido, seus integrantes tornaram-se mais pobres (GRAF. 5).  

De fato, ocorreu desconcentração da riqueza, com a diminuição do grupo de pobres e o 

aumento dos grupos de intermediários e de ricos. Na segunda época, todos os grupos apresentavam 

níveis de pobreza acima dos níveis dos grupos correlatos da primeira época. Para os grupos A e B, 

esse processo poderia estar relacionado com o crescimento por que passaram, redistribuindo a 

riqueza. Mas, o grupo C passou por movimento inverso, de redução, e ainda assim ele também 

estava mais pobre que o grupo correspondente anterior. O fator desconcentração de bens auxilia na 

compreensão desse processo mais geral, no qual se constata empobrecimento de todos os grupos. 

Mas, há outro elemento importante para o entendimento disso. A economia local passou por 

mudanças conjunturais, com queda nos níveis de produção (Chaves, 2012a: 215-287). 

  No tempo, a sociedade permaneceu hierarquizada. Portanto, três grupos se distinguiam: um 

pequeno grupo constituído pelos mais afortunados; um grupo que incluía os de nível de riqueza 

intermediário; e um grupo bem mais alargado, formado pelos mais pobres. Evidentemente, a 

riqueza, sua evolução, seu volume e distribuição, bem como o perfil de grupos têm como parâmetro 

o contexto local. Para outras sociedades, verifica-se tipo, crescimento, volume e distribuição 

diferenciados de riqueza, em razão das distintas formas de organização social entre elas (Fragoso, 

1992; Ozório, 1999; Almeida, 2001).  

No âmbito dos grupos sociais hierarquizados, analisa-se a inserção dos indivíduos no 

sistema econômico, tendo como parâmetro o recurso ao trabalho escravo, à terra, à produção 

pecuária e ao fornecimento de crédito. Escravos, animais, bens de raiz e dívidas ativas se 

constituíram em elementos característicos da economia local. O trabalho compulsório e a terra eram  
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os principais meios de produção; a pecuária bovina, a principal produção; e o crédito, na 

modalidade existente, era elemento constitutivo do setor mercantil. Da distribuição desses bens por 

grupos e no tempo, inferem-se sobre o nível de utilização do trabalho cativo, do porte de produção e 

de diversificação de atividades de suas respectivas unidades domésticas. 

No que se refere à atuação dos indivíduos nos setores econômicos produtivos por grupos, 

nas unidades do grupo A eram desenvolvidas atividades de agropecuária e de ofícios artesanais. 

Essas unidades tinham porte produtivo de maior expressão econômica em relação àquelas dos 

integrantes dos outros grupos, com maior diversificação de atividades econômicas. O grupo B 

estava inserido em atividades agropecuárias e de ofícios artesanais, tal como o grupo A. A 

diversificação de atividades econômicas era também importante característica de suas unidades, 

embora menos expressiva que a verificada para as do grupo A. Uma pequena parcela do grupo 

intermediário não possuía meios de produção (1%) – terras, animais, instrumentos agrícolas e 

instrumentos de atividade artesanal. Para as unidades do grupo C, verificou-se distribuição no setor 

agrário e de ofícios artesanais. O grupo tinha a menor participação no setor de ofícios artesanais e a 

expressiva maioria de indivíduos que não tinha meios de produção. Isto é, 93% deles pertenciam a 

esse grupo. Assim, é para as unidades do grupo dos mais pobres que se constata o menor nível de 

diversificação econômica.   

A maior diversificação de atividades econômicas nas unidades do grupo A relaciona-se com 

a maior disponibilidade trabalho adicional que as mesmas usufruíam. Nelas, a presença de posses 

acima de 10 escravos era expressiva, distinguindo o nível de produção. É o que se observa para a 

região central da província de Minas Gerais na primeira metade do século XIX e para Lorena, 1801. 

Autores demonstram que unidades produtivas com posses acima de dez cativos tinham porte de 

produção mais elevado (Andrade, 2008: 209-213; Costa, 1987: 247). 

 

2.1.1 Mão de obra escrava 

A identificação da mão de obra escrava foi feita considerando os cativos entre as idades de 

10 e 70 anos. Sua distribuição por posses foi observada em quatro faixas de tamanho: 1-5, posses 

menores; 6-10, posses médias inferiores; 11-20, posses médias superiores; e 21-40, posses grandes. 

No que se refere ao grupo A, todos os membros contavam com esse regime de trabalho em suas 

unidades, nas quais predominavam posses com mais de 10 escravos. Quanto ao grupo B, uma 

parcela pequena dele (4%) não dispunha do trabalho adicional. Nas unidades desse grupo, 

predominavam posses das faixas médias (6-10). Já o grupo C, ele era composto por quase a 
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totalidade de indivíduos que não contava com cativos e por uma grande parcela que possuía 

pequenas posses (1-5) (GRAF. 6).  
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GRÁFICO 6 – Distribuição de proprietários, por grupos, segundo faixas de posses de mão de 
obra escrava – Rio Pardo (1833-1872) 
Fonte: Processos de inventário post mortem, 1833-1872. Acervo do AFCRPM. 

 

No decorrer do tempo, proprietários de todos os grupos sofreram redução de trabalho 

escravo em suas unidades, mas em proporções diferenciadas. Para o grupo A, na primeira época, 

prevaleceram posses grandes e posses médias superiores. No segundo tempo, o número de posses 

nessas faixas reduziu-se. No primeiro subperíodo, a maioria das posses era da faixa de 11-20 (60%), 

no segundo, predominavam as posses da faixa 6-10 (65%) (GRAF. 7 e 8). 
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GRÁFICO 7 – Distribuição de proprietários e de escravos, por grupos, segundo faixas de posse 
de mão de obra escrava, Rio Pardo (1833-1852) 
O gráfico A apresenta a distribuição de proprietários e o gráfico B, de escravos. O número total 
de escravos relacionados como mão de obra é 625 e o dos respectivos proprietários, 153. Já 
os proprietários excluídos, sem essa mão de obra, são 50. Desses, dois eram do grupo B, 
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representando 6,4% do grupo, e 48 eram do grupo C, 29,6%. São os seguintes os números 
médios de escravos, por grupos: Grupo A, 15; grupo B, 6,9; e grupo C, 2,4. 
Fonte: Processos de inventário post mortem, 1833-1852. Acervo do AFCRPM. 
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GRÁFICO 8 – Distribuição de proprietários e de escravos, por grupos, segundo faixas de posse 
de mão de obra escrava, Rio Pardo (1853-1872) 
O número total de escravos relacionados como mão de obra é 628 e dos respectivos 
proprietários é 149. Já os proprietários excluídos, sem essa mão de obra, são 49. Desses, dois 
eram do grupo B, representando 3,3% do grupo, e 47 eram do grupo C, 41%. São os seguintes 
os números médios de escravos: Grupo A, 10,5; grupo B, 4,8; e grupo C, 1,5.  
Fonte: Processos de inventário post mortem, 1853-1872. Acervo do AFCRPM. 

 

Quanto ao grupo B, o número de negros de que seus integrantes dispunham na segunda 

época era também menor. Uma vez que eles não tinham posses da faixa 21-40, as posses da faixa de 

11-20 predominaram no primeiro tempo, indicando a redução. O número de proprietários que 

possuíam posses da faixa 6-10 era também maior no primeiro tempo. Inversamente, o número 

daqueles que tinham posses com 1 a 5 escravos aumentou na segunda temporalidade (GRAF. 7 e 

8).4 

A redução da disponibilidade do trabalho compulsório, observada para os grupos A e B, 

ocorreu também para o grupo C. As poucas posses desse grupo na faixa de 6-10 restringiam-se à 

primeira época. A maioria do grupo possuía pequenas posses (1-5). Já no tempo seguinte, todos os 

proprietários que tinham negros possuíam pequenas posses. A redução é observada, também, pelo 

número deles sem a mão de obra. Na primeira época, 29% do grupo não a possuía. Já no segundo, o 

percentual correspondente era de 41%. Como a  maioria do grupo se subdividia entre os que tinham 

posses da faixa de 1-5 e os que não tinham cativos, diminuiu o número daqueles que contavam com 

o trabalho adicional (GRAF. 7 e 8).  

                                                
4 Para os cálculos dos números percentuais das faixas e dos números médios do grupo B, considerou-se o número total 

de proprietários que possuía a mão de obra. O mesmo procedimento foi adotado para os cálculos do grupo C.  
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Portanto, os proprietários dispunham do trabalho compulsório em níveis diferenciados. 

Tendo ocorrido sua diminuição, o impacto negativo disso nas condições de reprodução das unidades 

por grupos foi ressentido em menor nível pelo grupo A. Os preços dos escravos subiram, 

dificultando a aquisição desse bem, com a consequente concentração da propriedade escrava nas 

mãos dos proprietários que dispunham de mais recursos. 

 

2.1.2 Propriedade fundiária  

A apropriação fundiária ocorreu de forma bastante desigual, ainda que fosse garantido o 

acesso estável à terra. A terra estava concentrada nas mãos do segmento mais rico e a concentração 

era mais acentuada no primeiro tempo.5 No grupo A, todos tinham o bem. No primeiro subperíodo, 

entre os donos de terras, os do grupo A correspondiam a 5% e possuíam  36% da riqueza.  Já no 

segundo, o grupo equivalia a 12% e possuía 40,6% dela (GRAF. 9 e 10). Em média, um indivíduo 

do primeiro subperíodo tinha o dobro de investimento em terra que um do segundo.    

A redução da taxa de participação da terra no conjunto de bens do grupo A pode ser 

verificada no patrimônio dos dois indivíduos que tinham os maiores investimentos nela nos dois 

tempos. José Antônio dos Santos Barros era o terceiro proprietário mais rico da primeira época e o 

que, proporcionalmente, tinha mais recursos alocados em terra. Com bens avaliados em 

16:591$232, seus maiores investimentos foram em animais (38%), escravos (27%) e terras (20%). 

Ele possuía um rebanho com 692 animais, distribuídos por suas propriedades.6 Já na segunda época, 

o maior investimento em terras foi feito por Manoel José da Cruz. Ele era o terceiro indivíduo mais 

rico da época e teve seu patrimônio avaliado em 25:637$900. Sua maior alocação de recursos era 

em cativos (76%). O segundo e o terceiro maiores investimentos tinham valores bem mais baixos: 

terras, 9%, e animais, 5,6%.7 Assim, pode-se inferir que as unidades domésticas dos proprietários 

mais ricos do primeiro subperíodo eram constituídas de maiores extensões territoriais que seus 

correlatos do segundo. A concentração da terra no primeiro subperíodo e as evidências desses dois 

casos de maiores investimentos em terras apontam para isso.  

 O grupo intermediário possuía terras de menores dimensões que o grupo mais rico. Mas, na 

forma de apropriação pelo grupo B, verificou-se, também, maior concentração da terra no primeiro 

subperíodo. Ao longo do tempo, o número de indivíduos sem esse bem cresceu (de 6% para 8%). 

                                                
5 Para a análise da estrutura das unidades domésticas no aspecto fundiário, dispõem-se dos valores das terras por 
proprietário. 
6 PROCESSO de inventário post mortem de José Antônio dos Santos Barros, de 19 fev. 1847. Acervo do AFCRPM – 

maço 14. 
7 PROCESSO de inventário post mortem de Manoel José da Cruz, de 25 jun. 1864. Acervo do AFCRPM – maço 26. 
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Quanto aos que o possuíam, no primeiro tempo, eles representavam 15% e tinham 34,5% do valor 

em terra. No segundo, o grupo teve esse investimento reduzido à metade: o grupo dobrou, 

permanecendo dono da mesma fatia. Observa-se para esse grupo o mesmo processo de alargamento 

do grupo A, redistribuindo a terra, com menor concentração. (GRAF. 9 e 10).  
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GRÁFICO 9 – Distribuição de proprietários e da riqueza em terra versus grupos sociais, 
segundo a propriedade da terra, Rio Pardo, (1833-1852) 
O gráfico A apresenta a distribuição de proprietários e do valor da terra; o gráfico B, o número 
de proprietários com propriedade da terra.  
Fonte: Processos de inventário post mortem, 1833-1872. Acervo do AFCRPM. 

 

Grupo A Grupo B Grupo C
0

10
20

30

40
50
60
70

80
90

100

 

 

 

 

N
ú
m

e
ro

 d
e
 p

ro
p
ri

e
tá

ri
o
s
 e

 v
a
lo

r 
d
a
 t
e
rr

a
  
(%

)  Proprietários
 Riqueza em terra

(a)

1853-1872

Grupo A Grupo B Grupo C

0

20

40

60

80

100

Grupos sociais 

N
ú
m

e
ro

 d
e
 p

ro
p

ri
e
tá

ri
o
s
 (

%
)

Propriedade da terra 

(b)

 
GRÁFICO 10 – Distribuição de proprietários e da riqueza em terra, por grupos, segundo a 
propriedade da terra, Rio Pardo, (1853-1872) 
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Fonte: Processos de inventário post mortem, 1853-1872. Acervo do AFCRPM. 

 

O segmento mais pobre tinha investimentos em terras bem mais modestos. Isso reitera a 

concentração da terra em maior medida nas mãos do grupo mais rico, seguido do grupo 

intermediário. O processo vivenciado pelo grupo C foi inverso em relação aos outros dois, os quais 

passaram por crescimento e desconcentração fundiária. Nesse grupo, o número de membros sem o 

bem era de tamanho aproximado nos dois subperíodos – 28% e 29%, respectivamente. No primeiro 

subperíodo, aqueles que tinham terra representavam 80% do grupo e possuíam 29,4% do seu valor. 

No segundo, a representatividade reduziu para 58%, detendo 25% (GRAF. 9 e 10).  

Mesmo não tendo ocorrido empobrecimento do grupo C no quesito terra e tendo havido 

melhor distribuição dela nos grupos A e B, a concentração era traço marcante da apropriação 

fundiária. Não obstante isso, era estável o acesso à terra por parte da maioria da população, 

decorrente da expansão espontânea da fronteira agrícola. O grupo que possuía esse recurso teve 

proporção relativamente aproximada nos dois subperíodos – 76% e 80%, respectivamente. Ao 

longo do período, todos os integrantes do grupo A tinham terras. No grupo B, o número de 

membros que não a possuía era baixo – 6% e 8%, respectivamente. Já no grupo C, nele residia o 

maior número deles sem o bem – 28% e 29%, respectivamente.  

A terra era o segundo meio de produção mais importante no sistema agrário em Rio Pardo, 

depois da força de trabalho cativa. Assim, os proprietários mais afortunados, que dispunham de 

maior volume de mão de obra escrava, eram também os que possuíam mais terras. Em nível de 

gradação, seguiam-se aqueles de nível de patrimônio médio, contando com menor volume desse 

trabalho e menos terras. Os mais pobres dispunham de trabalho adicional pouco expressivo, com 

suas unidades constituídas de porções pequenas de terra. Havia aqueles que não contavam com esse 

recurso e que também não possuíam terras. Dentre as atividades agrárias desenvolvidas, 

predominavam a pecuária bovina, parcialmente comercializada.  

 

2.1.3 Produção pecuária  

O tamanho do rebanho e o nível de sua concentração nas unidades dos indivíduos por grupos 

são observados em quatro faixas de tamanho do rebanho – 1 a 10 (pequeno), 11 a 30 (médio), 31 a 

100 (grande) e acima de 100 (muito grande). Ele estava concentrado nas maiores faixas, indicando 

potencial de comercialização, e em mãos de um número menor de proprietários. A concentração do 

gado nos rebanhos acima de 100 cabeças foi mais elevada na primeira época, quando o rebanho era 

maior (GRAF. 3). 
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O referido pequeno grupo de criadores, donos dos maiores rebanhos, pertencia ao grupo A. 

No primeiro tempo, a maioria dos pecuaristas desse grupo (80%) tinha rebanhos com mais de 100 

cabeças, que abarcavam quase a totalidade do gado do segmento, 98% (GRAF. 11). Cada criador 

tinha, em média, 254 cabeças.  Já no tempo seguinte, ocorreu redução do número deles com 

rebanhos com mais de uma centena de unidades (34,8%), bem como diminuição da concentração do 

gado em rebanhos desse porte (78,7%). Considerando o número médio, os pecuaristas dessa época 

possuíam 113 cabeças, uma redução do rebanho em 224% em relação ao grupo anterior (GRAF. 

12).  
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GRÁFICO 11 – Distribuição de proprietários do grupo A, por bovinos, valor da terra e mão de 
obra escrava, segundo faixas de tamanho do rebanho bovino, Rio Pardo (1833-1852) 
O gráfico A mostra a distribuição de proprietários; o gráfico B, a distribuição da riqueza de 
proprietários em gado, terra e escravos.  
Fonte: Processos de inventário post mortem, 1833-1852. Acervo do AFCRPM. 
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GRÁFICO 12 – Distribuição de proprietários do grupo A, por bovinos, valor da terra e mão de 
obra escrava, segundo faixas de tamanho do rebanho bovino, Rio Pardo (1853-1872) 
Fonte: Processos de inventário post mortem, 1853-1872. Acervo do AFCRPM. 

 

 

Nas unidades domésticas, havia relação direta entre volume da mão de obra escrava 

utilizada, tamanho da terra e do rebanho. Nas unidades do grupo A, encontrava-se o maior número 

de cativos, as maiores extensões territoriais, nas quais havia a maior produção pecuária. Os ricos 

proprietários de terras e de escravos constituíram-se no seleto grupo local de criadores e de 

comerciantes de gado de grande porte. Ao longo do tempo, mesmo ocorrendo menor investimento 

em terra, rebanhos de tamanhos menores e menor disponibilidade de trabalho compulsório, o grupo 

A permaneceu com maior riqueza nesses recursos em relação aos outros dois. Por conseguinte, isso 

favoreceu à atividade pecuária gerar a produção local de maior comercialização, alcançando 

patamar de atividade econômica mais rentável.  
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Quanto ao porte de rebanho dos integrantes do grupo B, ele era de dimensões bem menores 

em relação ao do grupo A. Para os proprietários de nível de riqueza intermediário, seus bovinos 

estavam também concentrados em rebanhos muito grandes, com produção passível de 

comercialização. Mas, o número de pecuaristas donos desse porte de rebanho era inferior em 

relação ao do grupo mais rico. Na primeira época, apenas um terço dos criadores do grupo B 

possuía rebanhos com mais de 100 unidades, que correspondia a 72% do gado do grupo. Havia, em 

média, 82 cabeças nas terras desse grupo (GRAF. 13). No tempo seguinte, verificou-se redução 

significativa de rebanho dessa faixa (11,7%), abrangendo 42% dos bovinos. O grupo teve seus 

rebanhos reduzidos à metade em relação ao correspondente do primeiro tempo (GRAF. 14).  
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GRÁFICO 13 – Distribuição de proprietários do grupo B, por bovinos, valor da terra e mão de 
obra escrava, segundo faixas de tamanho do rebanho bovino, Rio Pardo (1833-1852) 
O gráfico A indica a distribuição de proprietários; o gráfico B, a distribuição da riqueza de 
proprietários em gado, terra e escravos. 
Fonte: Processos de inventário post mortem, 1833-1852. Acervo do AFCRPM. 
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GRÁFICO 14 – Distribuição de proprietários do grupo B, por bovinos, valor da terra e mão de 
obra escrava, segundo faixas de tamanho do rebanho bovino, Rio Pardo (1853-1872) 
Fonte: Processos de inventário post mortem, 1853-1872. Acervo do AFCRPM 

 

Francisco Rego, classificado no grupo B, era um dos indivíduos da segunda época que 

possuía rebanho cujo tamanho estava abaixo do patamar de comercialização (1-10). A parcela de 

criadores donos de rebanhos dessa faixa correspondia a 26,%, segundo maior subgrupo depois da 

parcela que possuía rebanho na faixa de 31-100 (33%) (GRAF. 14). Seu patrimônio foi avaliado em 

3:737$180, cujo maior investimento era em uma posse de cinco negros (45,5%). Um total de 11 

animais correspondia a 5% dos bens. Ele morava com sua esposa na fazenda Boa Vista, onde eles 

tinham terras e uma casa com benfeitorias, engenho e roda de ralar mandioca. Eles dispunham da 
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força de trabalho de três escravos, em cuja unidade doméstica havia desenvolvimento da 

agropecuária e da fiação; beneficiamento de mandioca e de cana; e produção de aguardente.8  

A estreita relação entre trabalho cativo disponível, tamanho da terra e tamanho do rebanho, 

observada nas unidades do grupo A, só se verificou nas unidades do grupo B para o primeiro 

subperíodo. Já no seguinte, os donos de rebanhos classificados nas maiores faixas continuaram 

concentrando o gado e possuindo a grande parte da riqueza em terra, mas não mais a maior parte da 

mão de obra adicional. Com terras de extensões mais reduzidas e com menor disponibilidade de 

trabalho compulsório, a produção pecuária nas unidades do grupo B sofreu retração em nível maior 

que o verificado para as unidades do grupo A, diminuindo a atuação de seus proprietários na 

comercialização da produção.  

Por fim, os integrantes do grupo C possuíam rebanhos de tamanhos inferiores em relação 

aos do grupo B e menores ainda em relação aos do grupo A. É apenas nesse grupo que se verificou 

uma parcela razoável de unidades nas quais não se desenvolvia a pecuária. Quanto ao nível de 

desenvolvimento dessa atividade, a produção era direcionada predominantemente para o uso 

doméstico. Verificaram-se poucos rebanhos acima de 100 cabeças e apenas para o primeiro tempo. 

Não ocorreram alterações significativas ao longo do tempo no que se refere ao perfil de criador do 

grupo C e à distribuição do gado nas faixas de rebanho, diferentemente do observado para os outros 

grupos (GRAF. 15 e 16).  
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GRÁFICO 15 – Distribuição de proprietários do grupo C, por bovinos, valor da terra e mão de 
obra escrava, segundo faixas de tamanho do rebanho bovino, Rio Pardo (1833-1852) 

                                                
8 PROCESSO de inventário post mortem de Maria Constancia de Jesus. Rio Pardo, 3 out. 1864. Acervo do AFCRPM – 

maço 26. 
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O gráfico A indica a distribuição de proprietários; o gráfico B, a distribuição da riqueza de 
proprietários em gado, terra e escravos. 
Fonte: Processos de inventário post mortem, 1833-1852. Acervo do AFCRPM. 
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GRÁFICO 16 – Distribuição de proprietários do grupo C, por bovinos, valor da terra e mão de 
obra escrava, segundo faixas de tamanho do rebanho bovino, Rio Pardo (1853-1872) 
Fonte: Processos de inventário post mortem, 1853-1872. Acervo do AFCRPM. 

 

Para o grupo C, os elementos volume de mão de obra cativa, terra e gado não se 

apresentaram em relação direta. O conjunto de unidades domésticas que detinham a maior parcela 

do rebanho não possuía a maior riqueza em terra nem o maior número de escravos. No decorrer do 

tempo, o número percentual de unidades que não dispunham de negros aumentou. Não se observa, 

contudo, impacto negativo na atividade pecuária delas, por causa da menor disponibilidade do 

trabalho adicional. O perfil das unidades era assinalado pela utilização apenas do trabalho livre e 

pela existência de pequenas posses de cativos. O nível de redução do trabalho escravo foi pequeno e 

a criação de gado não tinha expressividade econômica. Ocorrência diferente é vista nas unidades do 

grupo A e do grupo B, nas quais a redução do número de cativos ocorreu em níveis mais elevados, 

assinalando retração da atividade pecuarista. Por fim, uma vez verificada as unidades domésticas 

por grupos em sua inserção no setor agrário, tendo como parâmetro o recurso ao trabalho escravo, a 

abordagem seguinte é sobre a participação dos grupos no setor mercantil, em âmbito do 

fornecimento de crédito.  

 

2.1.4 Dívidas ativas  

As práticas creditícias estavam difundidas entre a população, como referido. No entanto, o 

crédito se concentrava nas mãos dos indivíduos mais ricos. Os credores correspondiam a 37,7% do 
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grupo total de indivíduos com bens inventariados. A maior parte do crédito foi fornecida no 

segundo subperíodo (69%), tendo reduzido o número de credores, 59,6% e 40,4%, respectivamente.  

Isso configurou uma concentração do crédito no tempo (GRAF. 17). 

No grupo A, havia 15% dos credores, donos de 66% do crédito. O grupo abrangia o maior 

número proporcional deles (70%) (GRAF. 17).  Na primeira época, os credores correspondiam a 

50% do grupo, na segunda, 78,2% (GRAF. 18 e 19). No decorrer do tempo, o grupo concentrou o 

crédito em um processo de aumento do número de dívidas, do número de credores, bem como da 

parcela de crédito e do investimento nele. Isso ocorreu em detrimento dos outros grupos, que 

diminuíram sua participação na atividade, diminuindo o  investimento em dívidas ativas (GRAF. 18 

e 19).  Em ambos os tempos, os credores se destacavam entre aqueles que tinham mais recursos no 

grupo. 
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GRÁFICO 17 – Distribuição de credores, por dívidas ativas (valor e número), segundo grupos 
sociais, Rio Pardo (1833-1872) 
O gráfico A apresenta a distribuição de credores, de valor e de número de dívidas; o gráfico B, 
o valor médio de  
dívidas dos credores e o gráfico C, o número médio de dívidas dos mesmos. Números 
absolutos: credores, 151 (37,7% do total de proprietários); valor da dívida, 90:148$386; dívidas, 
1.431. 
Fonte: Processos de inventário post mortem, 1833-1872. Acervo do AFCRPM. 
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GRÁFICO 18 – Distribuição de credores, por dívidas ativas (valor e número), segundo grupos 
sociais, Rio Pardo (1833-1852) 

Fonte: Processos de inventário post mortem, 1833-1852. Acervo do AFCRPM. 
 

 

A segunda época foi marcada por alterações. Primeiramente, o crédito foi concedido em 

proporções maiores nessa época (69%). Isso certamente está relacionado com mudanças 

conjunturais locais, como o crescimento da população, o aumento do nível de urbanização, com 

mais oferta de serviços, e o crescimento do comércio. O aumento no fornecimento de crédito tem 

relação com outro elemento conjuntural, em nível nacional. Refere-se à principal legislação que 

regulamentou as relações comerciais no Brasil no século XIX: o Código Comercial de 1850.9 Este, 

ao estabelecer o reconhecimento legal de créditos mercantis, bem como suas condições de 

cobrança, instituiu garantias de caráter legal para os credores. Isso se somou às garantias já 

                                                
9 BRASIL. Lei de 25 de junho de 1850. Coleção das leis do Imperio do Brasil de 1850. Rio de Janeiro: Typographia 

Nacional, p. 57- 239. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa>. 
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asseguradas pelas relações interpessoais, em mecanismos informais, o que favoreceu a oferta de 

crédito, como se verifica para Rio Pardo.10  
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GRÁFICO 19 – Distribuição de credores, por dívidas ativas (valor e número), segundo grupos 
sociais, Rio Pardo (1853-1872) 
Fonte: Processos de inventário post mortem, 1853-1872. Acervo do AFCRPM. 

 

Quanto ao grupo B, a participação de seus membros na concessão de crédito era em 

proporções bem menores que os do grupo A. Nesse grupo de nível intermediário, havia 28,5% dos 

credores, que representavam 47,2% do grupo e eram detentores de 22,8% do crédito (GRAF. 17). 

Na primeira época, eles representavam 21,4% do segmento e eram donos de 36% do crédito. No 

segundo tempo, havia mais credores, no entanto donos de uma fatia bem menor do crédito (GRAF. 

18 e 19).  

Os credores desse grupo que mais investiram proporcionalmente em crédito não se 

destacavam entre os proprietários mais ricos, ao contrário do que se verifica para os do grupo A. 

Para estes, o fornecimento de crédito se constituía mais uma opção de atividade econômica, 

associada à agropecuária, aos ofícios artesanais e ao comércio. Isso não ocorreu para os integrantes 

do grupo B. Não houve tendência de optar por esse tipo de investimento, encontrando-se 

pulverizado no grupo.  

Para esse grupo, constatou-se retração de atuação no fornecimento do crédito e nos ofícios 

artesanais, aumentando a frequência de indivíduos que passaram a atuar apenas na agropecuária. O 

envolvimento em menos atividades econômicas sinalizava o empobrecimento do grupo. Suas 

                                                
10 Sobre o assunto, cf. ALMICO. Dívida e obrigação. 
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unidades domésticas ressentiram o impacto negativo da redução do trabalho escravo, das extensões 

territoriais, da produção pecuária e da atuação nas atividades artesanais em maiores proporções que 

as unidades dos mais abastados. 

Já o grupo C, seus membros tiveram atuação pequena na concessão de crédito. Nesse grupo, 

havia 56,3% dos credores. Mas, a representatividade deles no grupo era de 30%, detendo apenas 

11% do recurso (GRAF. 17). No tempo, a participação do grupo na atividade reduziu-se bastante. 

Inicialmente, 72,6% dos credores pertenciam a esse grupo, caindo para 35,8%. A representatividade 

do segmento no grupo que era de 37% reduziu para 21%, permanecendo com a menor taxa de 

representação por grupo. No primeiro tempo, eles forneceram 23% do crédito, no segundo, 5% 

(GRAF. 18 e 19). Um movimento que demonstrava retração considerável de atuação desse grupo na 

atividade e concentração do crédito nas mãos dos mais afortunados. 

 Como para o grupo B, não houve tendência de os indivíduos de mais recursos no grupo 

aplicarem valores consideráveis do patrimônio em crédito. Sua concessão não configurou uma 

opção de atividade rentável para os mais pobres que tinham proporcionalmente mais recursos 

alocados em dívidas ativas. Para estes, os créditos a receber eram oriundos de parte da riqueza 

desfeita, como também de dívidas contraídas por familiares, mediante necessidade financeira.  

Um caso elucidativo era o de Caetano Lima, que tinha o maior investimento proporcional 

em crédito entre todos os credores da primeira época. De um patrimônio avaliado em 546$720, 66% 

correspondiam a dívidas ativas. Casado, ele morava na fazenda Santa Ana, distrito de Rio Preto. 

Lima não possuía escravos nem bens de raiz. Além de animais, ele tinha instrumentos de trabalho 

agrícola. Seus recursos aplicados em créditos referiam-se a oito dívidas, tendo sido seis delas 

contraídas por familiares. O maior crédito no valor de 155$000 referia-se a um “restante de crédito 

da venda da escrava”. Essa dívida representava 43% de todo o crédito fornecido por Lima. Seus 

créditos indicavam a necessidade de desfazer de bens em condições adversas, como também de 

auxiliar seus próprios familiares.11  

Ainda que em Rio Pardo o capital mercantil não tivesse destaque na economia, verificaram-

se traços comuns em relação a sociedades para as quais ele era importante. Isto é, concentração do 

crédito e em mãos de grupos sociais mais ricos (Fragoso, 1992; Osório, 1999; Almeida, 2001). O 

crédito se destacou na constituição e na manutenção de hierarquias sociais, embasando relações de 

dependência pessoal. Ricos proprietários de escravos, de animais e de terras que concederam as 

                                                
11 PROCESSOS de inventário post mortem de Rita Maria de Santa Ana. Rio Pardo, 30 abril 1835. Acervo do AFCRPM 

– maço 5. 
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maiores somas de crédito em Rio Pardo compuseram a câmara municipal, exercendo domínio e 

direção sobre a sociedade (Chaves, 2012a).  

 

Conclusão  

A hierarquização foi traço característico da organização social que se estabeleceu em Rio 

Pardo, baseada na desigual distribuição dos recursos econômicos. Três grupos sociais foram 

identificados: um pequeno grupo constituído pelos mais afortunados (grupo A); um grupo que 

incluía os de fortunas médias (grupo B) e de número reduzido também; e um grupo numeroso, 

formado pelos mais pobres (grupo C). Infere-se que o nível das condições econômicas dos 

indivíduos, estava diretamente relacionado com a disponibilidade do trabalho compulsório em suas 

unidades domésticas. Outros recursos contribuíram para a distinção, como a propriedade fundiária, 

a produção pecuária e a capacidade de fornecer crédito.  

O grupo mais rico possuía o maior número de escravos e as maiores extensões de terra. Isso 

proporcionava às suas unidades domésticas distinguirem-se com os índices mais elevados de 

produção pecuária e agrícola. Elas também apresentavam a maior inserção no comércio e nos 

setores de ofícios artesanais, destacando-se com a maior diversificação econômica. A atividade 

creditícia, por sua vez, era mais uma opção de investimento para o segmento mais rico. O crédito 

era um elemento importante na constituição e manutenção de hierarquias sociais, abrangendo 

sociedades de diferentes conformações econômicas.  

Quanto ao segmento de nível de riqueza intermediária, ele contava com volume de força de 

trabalho adicional inferior e menores extensões territoriais em suas unidades domésticas em relação 

ao grupo mais rico. Em razão disso, suas unidades tinham níveis mais baixos de produção e de 

diversificação econômica. A participação do grupo B na concessão de crédito era bem menor que a 

do grupo A. Para os integrantes do grupo médio, as dívidas ativas não constituíram como opção de 

diversificação econômica, como ocorreu para os do grupo A.  

 O grupo mais pobre tinha o menor número de escravos e suas unidades domésticas eram 

constituídas de pequenas extensões de terra. Assim, uma parte das unidades dispunha de pouca 

força de trabalho cativa e outra parte contava apenas com o trabalho familiar. Como os principais 

meios de produção eram reduzidos, as unidades do grupo tinham o menor nível de produção e de 

diversificação econômica. No que se refere ao fornecimento de crédito, a participação do grupo C 

na atividade foi bem restrita. Enquanto para proprietários mais ricos o crédito era mais uma opção 

de alocação de recursos, para os mais pobres, seu fornecimento ocorreu em circunstâncias de 

adversidades.  
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Nessa sociedade, mais da metade do número de indivíduos que a integravam, em âmbito da 

propriedade de bens, tinha condições materiais desfavoráveis em relação à riqueza local. Verificou-

se grande concentração de recursos econômicos em mãos de um seleto grupo. No tempo observado, 

69,1% dos indivíduos possuíam apenas 23,8% da riqueza. Em contrapartida, 8,3% deles eram donos 

de 40%. (GRAF. 5). Não obstante isso, constata-se existência de grupo social intermediário. Ou 

seja, a sociedade era profundamente marcada por dois segmentos extremos de ricos e de pobres, 

mas não se encerrava neles. Ela comportava um pequeno segmento social mediano, fator de 

atenuação relativa da hierarquização, seu traço característico.   

A dinâmica social local e sua inserção na sociedade mais abrangente são passíveis de ser 

compreendidas por meio da constituição de hierarquias. A hierarquização social era base de 

sustentação do poder econômico e social de um grupo restrito. Configura-se como elemento chave 

para compreensão da distinção social como prerrogativa para o exercício de dominação, de controle 

social e de direção sobre a sociedade. É o que se sustenta em estudo recente para essa sociedade. O 

poder de dominar e de dirigir na forma de controle social era exercitado, predominantemente, pelo 

segmento mais rico. Este elemento era constitutivo de sociedade local do Império do Brasil 

(Chaves, 2012a). O exercício de dominação em nível local tinha certa similitude ao domínio social 

exercido por classes dirigentes regionais e nacionais em uma sociedade de sistema escravista e 

hierarquizada.   
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A ALEMANHA REUNIFICADA E SUA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DA ZONA DO 

EURO: 1990-2013 
Luiz Eduardo Simões de Souza e Maria de Fátima Silva do Carmo Previdelli 

 
 
 
Resumo: 
 
Desde 1990, com a absorção da Alemanha Oriental pela Ocidental, tomou forma uma unidade 
econômica e política que assumiu papel crescente de liderança na composição da Zona do Euro, ao 
longo da década de 1990. Os ajustes nos setores reais e monetários das duas zonas econômicas 
separadas à força durante a Guerra Fria se deram basicamente no sentido do aproveitamento da 
capacidade de captação e alavancagem de investimentos do lado ocidental capitalista, associado ao 
espólio de estoques de recursos produtivos e mão de obra de baixo custo herdados junto ao lado 
oriental, socialista. As transformações ocorridas em ambos os lados configuram o tema destas notas.  
 
Palavras Chaves: 
 
Alemanha; Zona do Euro; Reunificação Alemã; União Europeia; Euro.  
 

Abstract: 
 
Since 1990, with the absorption of East Germany by the West, an economic and political unity that 
has assumed an increasing leadership role in the composition of the euro zone took shape. 
Adjustments in the real and monetary sectors of the two economic zones forcibly separated during 
the Cold War gave basically towards harnessing the ability to capture and leverage the investments 
of the capitalist west side, associated with the estate inventory of productive resources and 
manpower inexpensive inherited along the eastern socialist side. The changes occurring on both 
sides constitute the subject of these notes. 
 
Palavras Chaves: 
 
Germany; Eurozone; German reunification; European Union; Euro. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

 Com a absorção da República Democrática Alemã pela República Federal Alemã em 1990, 

formou-se uma unidade político-econômica de grande peso e influência no continente europeu. Tal 

unidade teria um papel central na composição da União Europeia ao longo da década de 1990, e na 

formação da Zona do Euro, em 2002, tanto na composição do ambiente econômico, quanto no 

arcabouço de regras e regulações que conduziriam a Zona do Euro à dinâmica a qual se faz presente 

hodiernamente.  

 Os ajustes nos setores reais e monetários das duas Alemanhas, separadas à força durante a 

Guerra Fria se deram basicamente no sentido do aproveitamento da capacidade de captação e 

alavancagem de investimentos do lado ocidental capitalista, associado ao espólio de estoques de 

recursos produtivos e mão de obra de baixo custo herdados junto ao lado oriental, socialista. Uma 

vez unificadas, segundo o que se observa nessas notas, deu-se uma ampliação da demanda e da 

capacidade de comércio exterior, permitindo que o país reunificado não apenas liderasse em 

tamanho, mas em dinâmica econômica. O resultado seria não apenas a criação da maior potência 

econômica europeia para as décadas seguintes, mas também um centro local hegemônico a partir do 

qual se estruturaria a União Europeia em geral e, de modo mais específico, a atual Zona do Euro. 

 O texto encontra-se estruturado da seguinte maneira: a esta introdução, segue uma seção que 

busca historiar o processo de reunificação alemã, do ponto de vista da integração de políticas 

econômicas, buscando demonstrar que a integração não se limitaria ao território alemão. Uma seção 

subsequente aborda a interação da política econômica da Alemanha durante a estruturação da Zona 

do Euro com as determinações das instituições que estavam encarregadas de levar a cabo o processo 

de integração monetária. Alguns agregados básicos macroeconômicos dessa unidade geoeconômica 

são analisados, antes que se façam algumas considerações finais.   
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2- REUNIFICAÇÃO ALEMÃ 

 

2.1- ANTECEDENTES 

 

Já bastante estudado na literatura acadêmica, o processo  que teria levado ao término da 

divisão das duas Alemanhas, tem seu início no que  a maioria dos estudiosos do assunto concorda, 

ter sido no dia  9 de Novembro de 1989 quando Günter Schabowski, porta-voz oficial do SED 

(Sozialistische Einheitspartei Deutschlands – Partido Socialista Unificado da Alemanha), declarou 

em entrevista ao vivo  à imprensa, que todas as leis regulamentando as viagens ao exterior haviam 

sido revogadas de forma imediata, tal declaração não era exatamente a decisão que havia sido 

tomada na reunião daquele dia mas teve como consequência  um movimento intenso da população 

em direção ao muro e, perante uma aglomeração de mais de 100.000 berlinenses orientais, as 

autoridades acabaram  por confirmar o anúncio feito anteriormente, levando à derrubada do muro 

naquela mesma noite1. 

No entanto, seria ingênuo atribuir o processo de reunificação alemão a um erro cometido por 

um funcionário equivocado. O episódio apenas coroou uma série de eventos internos e externos que 

podem ter seu início datado em maio daquele mesmo ano, quando o governo reformista da Hungria 

decidiu desarticular sua estrutura militar fronteiriça e, desse modo, abrir suas fronteiras com a 

Áustria.  

O primeiro desses eventos poderia ser atribuido à abertura da fronteira austro húngara, no 

início do verão na Europa que teria levado  um grande número de jovens – seguidos por famílias 

completas – da RDA a fazer o caminho em direção à RFA via Hungria, e em seguida através de 

Praga e Varsóvia. Em poucas semanas, os números divulgados por autoridades dessas cidades 

chegavam a um total de mais de um milhão de emigrados. Essa saída maciça fortaleceu os grupos 

políticos oposicionistas à SED e uma onda de protestos se seguiu em diversas cidades da RDA. 

A proximidade desses eventos com os preparativos para a celebração do quadragésimo 

aniversário da fundação do país em 6 e 7 de outubro deixaram o governo de Erich Honecker com 

três possibilidades de ação: (1) negociar com a oposição uma saída; (2) reprimir a oposição e os 

protestos com violência, o que iria acirrar os ânimos internacionais, já exaltados pelos episódios da  

Praça da Paz Celestial em Pequim, ocorridos em 4 e 5 de junho de 1989, ou (3) mudar os 

componentes do governo e deixar o poder nas mãos dos reformistas seguidores de Mikhail 

                                                
1  Conforme Segundo KITCHEN, Martin. História da Alemanha Moderna, de 1800 aos dias de hoje. São Paulo: 
Cultrix, 2013, pp.493-498. 
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Gorbatchev.  

Em 26 de setembro, Honecker decidiu pela segunda opção e determinou o uso da força para 

reprimir manifestações oposicionistas ao regime que viessem a ocorrer após as celebrações de 

aniversário do país. Assim, em seu discurso comemorativo de 6 de outubro de 1989, afirmou que a 

RDA era um “posto avançado da paz e do socialismo”, prevendo que “a RDA cruzará o umbral do 

ano 2000 com a certeza de que o socialismo é o futuro”2.   

Adicionalmente, rejeitou  uma eventual reunificação da nação alemã, criticando o 

revanchismo e o intervencionismo de Bonn, denunciando o ressurgimento do nazismo na RFA, e 

advertindo todos aqueles que duvidavam da força e das vantagens do socialismo, afirmando que 

“em sua quinta década, o Estado dos operários e camponeses alemães continuará comprovando – 

mediante suas ações para o bem-estar do seu povo e mediante seus esforços pela paz, segurança e 

cooperação internacional – que sua fundação em Outubro de 1949 foi um divisor de águas na 

história do povo Alemão e da Europa”3.  

Em contramão ao o discurso, havam s sinais cada vez mais alarmantes vindos da URSS, que 

desde 1981 diminuíra progressivamente seu apoio econômico à RDA. Como exemplo, podemos 

citar os consecutivos desvios de petróleo soviético destinado à RDA, que acabaram sendo vendidos 

à RFA em troca da moeda forte tão necessária a Moscou, mas criando um deficit energético 

crescente no abastecimento da indústria da Alemanha Oriental que precisava recorrer ao uso de 

carvão de baixa qualidade nacional para suprir sua demanda.  

A crescente dificuldade de fechamento das contas do governo da RDA tornava cada vez 

mais necessária a captação de empréstimos. A fonte soviética fechara-se em 1986, quando 

Gorbatchev afirmou que cada país do pacto de Varsóvia deveria agir do seu próprio modo e que não 

haveria mais intervenções por parte da União Soviética 4 . Ainda assim, o SED e Honecker 

mostravam-se apegados às soluções tradicionais e em 1989, a escolha foi pela repressão aos 

movimentos que reivindicavam reformas e abertura de mercado. 

Embora no mesmo período as lideranças do SED tenham sido alertadas por Gorbatchev de 

que “Quem chega tarde demais, a vida castiga” a repressão militar foi autorizada e em 7 de outubro, 

                                                
2  Conforme informações disponíveis no endereço http://www.princeton.edu/~ac haney/ tmve/ wiki1 00k/ 
docs/German_ reunification. html acesso em 07 de maio de 2013. 
3 Idem 
4  Segundo KITCHEN, Martin. História da Alemanha Moderna, de 1800 aos dias de hoje. São Paulo: Cultrix, 
2013. pp.502-503. 
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somente em Dresden, foram efetuadas cerca de 1.000 detenções durante um único protesto5.  

Apesar disso, as manifestações contra o governo continuaram, e em 17 de outubro, foi 

anunciada a renúncia de Honecker, motivada por problemas de saúde segundo a declaração oficial. 

No mesmo dia, Egon Krenz, considerado herdeiro natural na Secretaria Geral do SED, foi 

anunciado para o cargo de chefe de Estado na Câmara do Povo –  o Parlamento da RDA – com data 

de posse prevista para 24 de outubro.  

Ao assumir o cargo, Egon Krenz tentou apaziguar reformistas e conservadores com um 

discurso moderador: 

 
 

“a RDA é um Estado socialista dos operários e dos camponeses. É a 
organização política dos trabalhadores da cidade e do campo, sob a 
liderança da classe trabalhadora e seu partido marxista-leninista […] 
ninguém deveria desenhar falsas conclusões a partir do desenvolvimento 
político da RDA. A República Democrática da Alemanha é um Estado 
socialista soberano, e tudo o que acontece aqui é resultado da decisão 
soberana do nosso país e seus cidadãos. As propostas e ‘sugestões’ da 
OTAN objetivando a abolição do socialismo por meio de reformas 
continua não tendo chance!”6.  

 
 
O discurso não impediu, no entanto, que em 4 de novembro, uma manifestação de 500 mil 

pessoas expressasse seu repúdio ao governo. Como resultado, quatro dias depois, em 8 de 

novembro, teríamos uma crise política com os 18 membros do Politburo do SED colocando seus 

cargos à disposição. Como medida conciliadora, acordou-se que as vagas seriam preenchidas por 

reformistas, chefiados pelo prefeito de Dresden, Hans Modrow, que assumiu o posto de Primeiro-

Ministro em 17 de novembro.  

No dia seguinte, Krenz aprovou a lei de viagens que ainda deveria ser submetida ao 

parlamento para entrar em vigor. Essa foi a mesma lei pivô do incidente que levou à derrubada do 

muro de Berlim, como descrito no inicio deste texto.   

Pelo lado da Alemanha Ocidental, em 28 de novembro de 1989, já havia interesse na 

absorção dos estados orientais e o chanceler Helmut Kohl apresentou um plano de dez pontos sobre 

a política alemã (Deutschlandpolitik) ao Bundestag onde expunha a sua visão da dimensão interna  

                                                
5  Conforme ALTMANN, S. 1989. Five Days in October (October 7, 1989). Disponível em: http:// 
germanhistorydocs.ghi-dc.org/. Acesso em: 20 de dezembro de 2013. 
6  De acordo com KRENZ, E. 1989. The Well-Being of the People is our Basic Guiding Principle. Declaration 
of the Chairman of the Council of State of the GDR before the Volkskammer of the GDR on October 24, 1989. 
Disponível em: http:// germanhistorydocs.ghi-dc.org/. Acesso em: 15. Dezembro de 2013.  
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de um futuro estado unificado. Segundo Kohl, após a eleição de um governo democrático na 

República Democrática Alemã (RDA) as duas Alemanhas deveriam criar "estruturas 

confederativas entre os dois Estados na Alemanha de forma a criar uma federação". Embora sem 

mencionar a política externa do futuro estado alemão unificado, deixou claro seu alinhamento com 

o bloco econômico europeu. Reconhecendo que o "sucesso dos movimentos de reforma [na Polônia 

e na Hungria] foi uma condição prévia para o movimento reformista na RDA"7.  

Desse modo, Kohl aceitava que a unificação alemã teria que ser vista no contexto da 

integração europeia, onde as Alemanhas seriam como os dois lados da mesma moeda. 

Adicionalmente, as negociações sobre a unificação alemã teriam de levar em consideração a 

expansão da Comunidade Europeia para incluir os países do leste, "A CE não pode terminar no [rio] 

Elba […] Ela tem que permanecer aberta ao Oriente".8  

A resposta estadunidense à proposta de Kohl veio através de um discurso do presidente 

George Bush na sede da OTAN em Bruxelas, no dia 4 de dezembro de 1989, onde afirmou que a 

entrada da Alemanha unificada na Organização e o reconhecimento da fronteira alemã com a 

Polônia eram condições prévias do apoio americano à unificação. Esta só seria aceita por 

Washington se a Alemanha renunciasse a pretensões de neutralidade no cenário político mundial e 

declarasse claramente o seu apoio à OTAN e ao bloco capitalista.  

A estratégia da Administração Bush procurava assegurar que as tropas americanas 

permanecessem como força estabilizadora na Europa, nas bases da RFA e confirmando os Estados 

Unidos como uma potência no continente e preparando caminho para que Moscou aceitasse a 

unificação9. 

No entanto, as reações externas ao processo de reunificação alemã foram de repúdio ao 

processo. A URSS era o país que, à primeira vista, mais perderia. Além disso, França e Inglaterra se 

preocupavam com o ressurgimento do gigante que originara duas guerras mundiais, há menos de 

meio século.  

Depois de várias reuniões e negociações, o acordo com a URSS sobre os aspectos externos 

da unificação, incluindo a permanência da Alemanha na OTAN, foi finalmente assinado, na ocasião 

da visita de Kohl e de Genscher ao Cáucaso, entre 14 e 17 de julho de 1990. 

Os soviéticos aceitaram o acordo em função de três motivos principais:  (1) teria um efeito 

                                                
7  Segundo Segundo KITCHEN, Martin. História da Alemanha Moderna, de 1800 aos dias de hoje. São Paulo: 
Cultrix, 2013. pp.529-530. 
8   Conforme informações de http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php pid=S164 5-919 920 0 9 0 00300003& 
script =sci _ arttext. Acesso em 20 de Dezembro de 2013. 
9   Idem. 
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desastroso para as contas soviéticas por conta das despesas da manutenção de seus exércitos na 

RDA, (2) uma posição de oposição à permanência da Alemanha unificada na OTAN poderia 

colocar em risco o clima internacional pacífico necessário para que Gorbatchev prosseguisse com 

sua política externa, e (3) a necessidade desesperada de recursos financeiros do governo soviético 

poderia ser aplacada através das contribuições financeiras  do governo alemão que arcaria com os 

custos de remoção das tropas soviéticas do solo da RDA e pagaria altas somas indenizatórias pela 

Segunda Guerra Mundial. Adicionalmente, através de intermediação dos EUA, a Alemanha 

unificada seria um membro soberano da OTAN mas sem o direito de possuir armas nucleares, o que 

acalmava os temores dos soviéticos mais reticentes quanto à reunificação10.  

Por outro lado, Margaret Thatcher, então primeira-ministra britânica, opôs-se à ideia de 

unificação por medo do ressurgimento do nacionalismo alemão e uma política externa agressiva no 

continente. Documentos secretos que vieram a público em 2012 revelaram conversas não oficiais 

entre ela e Gorbatchev, onde pedia a intervenção soviética para impedir o processo. O Reino Unido 

só alterou a sua posição após pressão direta do governo norte-americano, e o estreitamento da 

relação Londres-Washington foi aceito como forma de contrabalançar o inevitável acréscimo do 

poderio alemão11. 

Dentro da Comunidade Econômica Europeia (CEE), a França foi o país que mais resistiu à 

possibilidade da unificação. O Presidente François Mitterrand não escondeu sua aversão à ideia de 

uma Alemanha unificada e do papel político relevante que tal país assumiria no espaço euro-

atlântico já que isso seria sempre feito à custa do poder da França.  No entanto, o desejo de 

concretizar a unificação europeia fez com que usasse este como principal meio de negociação no 

sentido de obter garantias quanto ao compromisso alemão para com a integração europeia.  

A maioria dos autores considera que a França somente aceitou a unificação alemã quando o 

governo de Kohl concordou com a União Econômica e Monetária. Desse modo, uma Alemanha 

forte era desejável desde que dentro da integração europeia. Para Paris, "a única coisa pior do que a 

dominação pela Alemanha dentro da CEE seria a dominação alemã fora da CEE"12. O resultado 

mais prático dessa visão francesa seria a assinatura do Tratado de Maastricht em fevereiro do ano 

seguinte e o início dos procedimentos previstos no tratado para a efetiva unificação monetária. 

A partir do momento em que as resistências externas foram sendo vencidas, o processo de 

                                                
10   Segundo KITCHEN, Martin. História da Alemanha Moderna, de 1800 aos dias de hoje. São Paulo: Cultrix, 
2013. pp.549-552 
11   Segundo MARSH, David, The Euro – The battle for the new global currency, UK: Yale Press, 2009. p.75 
12   Conforme Carlos Federico Domínguez Avila, A queda do muro de Berlim: um estudo com fontes brasileiras 
IN: Revista de Sociologia e Política, V. 18, No 37: pp.93-110, out. 2010. p.107. 
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reunificação das duas Alemanhas se acelerou no plano interno. Os grandes partidos dos dois países 

se uniram e a RFA auxiliou financeiramente seus parceiros políticos da RDA. Nas eleições que 

foram realizadas em seguida, ocorreu a vitória maciça dos protegidos do chanceler Kohl – a 

“Aliança pela Alemanha” somou 48% dos votos e 193 dos assentos no Parlamento. Adicionalmente, 

foram feitos acordos com outras organizações políticas favoráveis a uma rápida reunificação do país 

com a nomeação de Lothar de Maizière como primeiro-ministro para um período de poucos meses 

até a incorporação da RDA à RFA – em 3 de outubro de 199013. 

Por fim, é importante registrar que a primeira eleição ocorreu em 2 de dezembro de 1990 e 

confirmou Helmut Kohl como chanceler da Alemanha então reunificada, até o ano de 1998. 

 

2.2 - OS TRATADOS DE REUNIFICAÇÃO 

 

A unificação propriamente dita foi ratificada através de três tratados a saber: (1) econômico, 

monetário e social (assinado em 18 de maio de 1990), (2) político-administrativo (assinado em 31 

de agosto de 1990), e (3) conhecido como acordo Dois Mais Quatro (assinado em 12 de setembro 

de 1990). 

O primeiro, denominado tratado Tratado que institui a União Monetária, Econômica e 

Social entre a República Democrática Alemã e a República Federal da Alemanha14, entrou em 

vigor em 1 de julho de 1990, com a adoção do Marco da República Federativa como moeda comum, 

em paridade de um para um com o marco da República Democrática Alemã.  Adicionalmente, a 

base para tal união monetária, econômica e social entre a República Federal Alemã e a República 

Democrática Alemã consistia na criação de um regime de direito privado de propriedade.  

Nesse tratado, ambas as partes declararam aderir à ordem liberal, democrática, federal e 

social, assim como ao princípio do Estado de direito e ao princípio da propriedade privada. A RDA 

compromete-se formalmente a conformar o seu direito de acordo com os pressupostos da ordem 

jurídica acima mencionada onde a antes "propriedade do povo" seria adequada ao regime de 

propriedade privada e da economia de mercado15. 

O Segundo Tratado de Unificação, assinado em setembro de 1990, determinou a 

incorporação do território da antiga RDA, então reorganizado administrativamente em cinco novas 

                                                
13   Idem. 
14  Conforme informações disponíveis no endereço http://www.princeton. Edu/~ acha ney / tmve /wiki100k/ 
docs/German_reunification.html acesso em 07 de maio de 2013. 
15  Conforme http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=pt&ihmlang =pt& lng1 =pt,es & lng2=da,de, 
el,en,es, fi,fr,it,nl,pt ,sv ,&val=329656:cs, acesso em 20-jan-2014. 
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províncias: Mecklenburg- Vorpommen, Bradenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen e Thüringen – além 

do particular caso da região metropolitana de Berlim. Adicionalmente determinou o fim da 

ocupação do território oriental e a manutenção da Alemanha unificada dentro da OTAN. 

O terceiro acordo foi assinado em Moscou, em 12 de setembro de 1990 entre as duas 

Alemanhas, a então União Soviética, o Reino Unido, a França e os Estados Unidos. Conhecido 

como o Tratado dos Dois Mais Quatro16 , em alusão às duas Alemanhas, e os quatro países 

vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, o documento procurava assegurar a paz no continente e 

evitar que a nova Alemanha reunificada se tornasse uma potência capaz de por em risco o equilíbrio 

de forças que parecia existir à época.  

Com apenas sete artigos, as quatro potências vencedoras concordavam em renunciar a seus 

“direitos” anteriores sobre o território alemão, incluindo a cidade de Berlim. Dessa forma, a 

Alemanha seria unificada em 15 de Março de 1991, com Berlim como capital e todas as tropas 

estrangeiras seriam retiradas do país.  

Em termos de poderio bélico, a Alemanha limitou suas forças armadas combinadas ao 

máximo de 345 mil homens, incluindo exército e a aeronáutica. Adicionalmente, renunciou à 

fabricação, posse e controle de armas nucleares, biológicas e químicas, aceitando os termos do 

Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares. Assim, o território alemão não poderia ter forças 

estrangeiras armadas, armas nucleares, ou os portadores de armas nucleares tornando-se uma zona 

permanentemente livre de armas nucleares, apesar da permanência de tropas e armas estadunidenses 

no país. 

Outro termo importante do tratado foi a confirmação das fronteiras existentes à época com a 

Polônia e a Rússia, além de aceitar as demais mudanças territoriais que a Alemanha tinha sofrido 

desde 1945 renunciando a reivindicações futuras de territórios (a leste da linha Oder-Neisse), 

pertencentes à Alemanha antes de 1937. A Alemanha também concordou em assinar um tratado em 

separado com a Polônia, reafirmando a fronteira entre ambos, o que foi feito em 14 de novembro de 

1990. 

 

3- A ALEMANHA NA FORMAÇÃO DA ZONA DO EURO 

 
A unificação da Alemanha, no segundo semestre de 1990, teve um impacto econômico 

profundo não apenas no país mas também no restante da CEE. A unificação deu origem a uma forte 

                                                
16  Documento disponível no endereço http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document. cfm?document_ 
id=176  acessado em 6 de Maio de 2013. 
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expansão no orçamento alemão com o objetivo de apoiar os investimentos privados na Alemanha 

Oriental durante o difícil período de ajustamento.  

Os efeitos mais imediatos da reunificação17 incluem a queda acentuada da produção da 

Alemanha do leste, no entanto, a demanda interna da antiga RDA se expandia fortemente sendo 

financiada em grande parte por transferências de crédito. Porém a expansão da demanda oriental 

ocorria num momento em que a capacidade produtiva da porção ocidental já estava em seu máximo. 

Assim, no relatório dos Gestores de Bancos Centrais dos países da CEE de 1991, se reconhecia os 

efeitos multiplicadores que o aumento da demanda alemã tivera sobre os níveis de produção dos 

demais estados membros do bloco econômico europeu. 

O surto da procura alemã provocou um aumento rápido das importações do país e um desvio 

das exportações em 1990 e na primeira metade de 1991 levando a urna melhoria da posição 

comercial bilateral de todos os países da Comunidade com a Alemanha, tendo-se em alguns casos 

verificado aumentos bastante superiores a 1% do PIB. Simultaneamente, a forte procura na 

Alemanha alimentou as pressões inflacionárias internas. O combate a essa inflação foi feito através 

de uma série de aumentos das taxas de juro, que afetaram os níveis das mesmas taxas noutros países 

da Comunidade haja visto o processo de implantação do Sistema Monetário Europeu que estava em 

andamento18. 

Apesar do rápido aumento da produção na Alemanha Ocidental, a diminuição da atividade 

econômica na CEE em geral – causada pelo carácter cíclico da atividade econômica, ainda de 

acordo com o diagnóstico dos gestores de bancos centrais – levou à percepção de uma acentuada 

falta de dinamismo dos mercados externos, agravada pela redução da despesa interna causada pelo 

alto nível das taxas de juro. Adicionalmente, o nível de confiança do setor privado havia diminuído 

bastante após a Guerra do Golfo (1990 - 1991). Assim, após seis anos de crescimento relativamente 

forte, o PIB da CEE, em termos reais, cresceu apenas 1,1% em 1991, a taxa mais baixa desde 1982.  

À medida que o ritmo de crescimento diminuía, começou a aumentar a taxa de desemprego 

da Comunidade.  A evolução da conjuntura a nível agregado levou as autoridades da CEE a 

detectarem uma divergência cíclica crescente entre os diversos Estados-membros. Embora o 

crescimento tenha desacelerado em 1991, o nível de atividade econômica na Alemanha Ocidental 

continuou elevado, em profundo contraste com a recessão no Reino Unido. Em outros países, o 

crescimento econômico caiu fortemente, embora tivesse sido superior a 2% na Espanha, 

                                                
17  Segundo informações dos relatórios do Comitê dos gestores de bancos centrais dos anos de 1991 a 1993, 
disponíveis no endereço http://www.ecb.europa. eu/pub/html/index.en.html acessado em 24-jan-2014. 
18  Idem. 
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Luxemburgo e Portugal.  

Na Alemanha já unificada, a expansão no orçamento causada diretamente pela junção da 

RDA e RFA absorveu o excedente da poupança interna anterior, e o balanço de transações correntes 

se alterou de um excedente de 5 % do PIB em 1989 para um défice superior a 1% em 1991.  

No Reino Unido, a recuperação da poupança privada e a contração do investimento das 

empresas levaram a uma redução do deficit das transações correntes. Na Grécia, o déficit baixou de 

mais de 5% do PIB em 1990 para 2% em 1991. No resto da CEE, no entanto, os déficits de 

transações correntes foram a norma e tiveram que ser financiados por volumosas entradas de 

capitais de longo prazo atraídos por oportunidades de investimento lucrativos. Os Países Baixos 

continuaram a registar excedente no seu balanço de transações correntes19.  

Para o grupo de países que lutava para cumprir as metas de convergência que permitiriam a 

unificação monetária, a Alemanha aparecia sempre na contramão. Por exemplo, a expansão 

monetária que deveria ser evitada a todo o custo, no caso alemão se acelerou, em finais de 1991, 

alimentada por urna procura de crédito crescente. Em contrapartida, na Espanha, as entradas de 

capitais contribuíram em parte para a ultrapassagem das metas de expansão monetária do país em 

1991. Mas, num contexto de expectativas de taxas de câmbio estáveis e de movimentos de capitais 

liberalizados, esses afluxos de capitais tiveram origem fundamentalmente nas avultadas 

necessidades de financiamento do sector administrativo. O mesmo ocorreu em Portugal e Itália. 

Além disso, as alterações na composição da carteira de investimentos causadas pela 

desregulamentação financeira e alterações nos regimes fiscais foram as responsáveis pelas 

mudanças em tais países, o que não foi o caso da Alemanha20. 

Nos anos seguintes a busca pela convergência das metas de inflação, fortalecimento das 

moedas dos estados membros e políticas fiscais acordados em Maastricht levou a um maior 

alinhamento do desemprenho dos países do bloco. Na Bélgica, Alemanha, Grécia, Espanha, Franca, 

Itália e Portugal, a atividade econômica global baixou em 1993, mas recuperou-se em 1994. Em 

alguns países, a contribuição das exportações líquidas foi importante para o desenrolar dos 

acontecimentos, tanto em 1993 como em 1994. Em 1993, as variações positivas das balanças 

comerciais compensaram parcialmente a debilidade da demanda interna diminuindo a recessão e, 

em 1994, o dinamismo das trocas comerciais líquidas impulsionou significativamente o crescimento. 

 Neste contexto, a expansão do comércio mundial em 1994 beneficiou todos estes países. 

                                                
19  Segundo dados das séries históricas do BCE, disponíveis em http://www.ecb.europa.eu/ stats 
/html/index.en.html, acessados em 2-fev-2014. 
20  Idem. 
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Espanha e Itália tiveram crescimento das exportações em 1993 e 1994 foi ainda mais forte, em 

resultado dos ganhos de competitividade que se seguiram às consideráveis depreciações cambiais 

verificadas em 1992 e 1993.  

A demanda interna, após breve recuo causado provavelmente por uma incerteza inicial, se 

recuperou progressivamente, o que levou a uma melhoria gradual do consumo privado e a um 

decréscimo concomitante da taxa de poupança. Assim, o crescimento manteve-se positivo na 

Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Países Baixos e Reino Unido. Com destaque para o aumento da 

demanda interna na Irlanda e Países Baixos.  

Após os primeiros anos da unificação das duas Alemanhas, as taxas de juro do país se 

aproximaram das metas do SME, a variação no nível de preços caiu e a economia da Alemanha se 

estabilizou. Não devemos, no entanto deixar de reconhecer o papel das exportações líquidas já que a 

diminuição da poupança pré-unificação levou a uma queda na disponibilidade orçamental do 

governo alemão e, consequentemente, uma menor demanda interna21. 

Em termos de poder político, a Alemanha unificada não teve grandes mudanças no seu peso 

de decisão nos organismos da CEE. O aumento de cerca de um terço da população lhe deu uma 

representatividade de 25% da população da futura Zona do Euro e o número de votos no parlamento 

permaneceu igual com a inclusão de 18 observadores, representando os 18 Länder (estados) da 

antiga Alemanha Oriental. 

No entanto, seu poder econômico se faz sentir quando se observa o peso que seu PIB tem no 

da União Europeia (cerca de 25%), ou da Zona do Euro (32%).  

Uma análise das relações de comércio exterior com os demais países da Zona do Euro em 

sua primeira configuração de doze integrantes, na figura a seguir permite visualizar a enorme 

importância e influência adquiridos pelo país no bloco econômico europeu já que o mesmo se 

tornou o principal parceiro comercial dos demais.  

                                                
21  De acordo com relatório do Comitê dos gestores de bancos centrais do ano de 1994 disponível no endereço 
http://www.ecb.europa.eu/pub/html/index.en.html acessado em 24-jan-2014. 
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Figura 1: Parceria principal em volume de transações do Comércio Exterior inter países da Zona do Euro – média anual 
valores(*) 1990-2002.  (*) cálculo em US dólares.  Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados de OCDE22. 

 
 
 Em contrapartida, alguns23 estudiosos do assunto defendem a ideia de que a implantação da 

moeda única – o euro – só obteve sucesso graças ao papel desempenhado pela Alemanha já que 

desde o início da unificação monetária, o país teria influído diretamente na estabilidade cambial no 

bloco. Outro argumento em defesa da importância da participação da Alemanha no processo de 

unificação monetária europeu reside no fato do Bundesbank transferir a sua credibilidade como 

banco estável, diretamente ao BCE, na medida em que as economias europeias fixavam as suas 

moedas em relação ao marco alemão. Assim, a política monetária comum do BCE foi desenhada 

seguindo os ditames do Banco Central Alemão, um dos maiores cotistas do BCE, diga-se de 

passagem.  

                                                
22  Base de dados disponível no endereço http://stats.oecd.org/, acesso em 27-05-2013. 
23  Conforme CARVALHO, P.atrícia Nasser e SENHORAS, Elói Martins. Das Uniões Monetárias aos Dez 
Anos do EURO: Um Tributo Histórico na Antiga Ópera de Frankfurt disponível no endereço: 
www.revistaintellector.cenegri.org.br acesso em 12-jan-2014. 

A  parte de imagem com identificação de relação rId8 não foi encontrada no arquivo.
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 A partir da entrada em circulação da moeda única, as políticas do Bundesbank e do BCE já 

caminhavam na mesma direção e em igual compasso até o final do período analisado. Assim, A 

Alemanha, juntamente com a França, se tornaram os elementos mais fortes dentro do bloco europeu. 

 

4. ANÁLISE DO PERÍODO 

 

 Após a unificação, o ritmo do crescimento econômico parece ter-se refreado na Alemanha, 

conforme mostra o gráfico 1. 

  

Gráfico 1: Alemanha, variação % do PIB a preços de mercado em Euros, 1992 – 2013. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da Eurostat. 

 
 De 1992 a 1997, a economia alemã desacelerou até entrar em depressão, em 1996. a partir 

de 1998, e até meados da década seguinte, o ritmo do crescimento do produto no país manteve-se 

próximo de 2% ao ano, com uma leve ascensão até quase 5% em 2007, quando nova recessão e 

depressão assolaram o país, que teve recuo de 4,03% em seu produto no ano de 2009. A partir de 

2010, observa-se o retorno da flutuação das taxas anuais de crescimento entre 2 e 5%. É importante 

ressaltar que, até o ano de 1995, a economia alemã cresceu entre o intervalo de 5,67% e 9,03% ao 

ano. Ou seja, comparados os perfis e intervalos de flutuação, a margem de crescimento do produto 

alemão se dá em patamar menor, ao final de duas décadas.  
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 Como parcela do PIB, o consumo privado da Alemanha, entre 1991 e 2006, manteve-se 

estável entre 56 e 57%, com uma ligeira queda no biênio 2007-2008, segundo o gráfico 2. Após 

uma breve retomada em 2009, a parte do produto destinada ao consumo privado não mais atinge os 

56% até o final das observações da série. É notório o descolamento da variável consumo do PIB nos 

momentos de desaceleração do crescimento econômico. Por outro lado, não se dá uma elevação 

desproporcional do consumo nos momentos de depressão econômica, o que representaria um 

primeiro indício de ajuste fino de política econômica. 

 

Gráfico 2: Consumo Privado como % do PIB a preços de mercado em Euros, 1991 – 2013. 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da Eurostat. 

 
 O consumo do governo (gráfico 3) apresenta comportamento ligeiramente distinto, a 

princípio. Há, entre 1991 e 2007, um declínio quase linear da participação da variável na 

composição do produto alemão, indo de aproximadamente 8 a 6,5% do PIB.  

 
Gráfico 3: Consumo do Governo como % do PIB a preços de mercado em Euros, 1991 – 2013. 
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Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados da Eurostat. 

 
 Após leve recuperação em 2008 e 2009, ultrapassando a barreira dos 7%, a variável se 

estanca nesse valor até 2013. É importante notar que trata-se da terceira grandeza a apresentar dois 

padrões distintos ao longo da série, quais sejam um anterior e outro posterior ao biênio 2007-2008.  

 Quanto à formação bruta de capital fixo, a evolução dos dados presente no gráfico 4 mostra 

dois movimentos de longo prazo, nos vinte anos da economia unificada da Alemanha: (I) a 

proporção de estoques de capital para investimento líquido diminuiu ao longo do período, e (II) o 

estreitamento da margem entre a formação de capital de origem pública ou privada mostra uma 

maior dependência do setor privado e menor efetividade das políticas de fomento do crescimento 

econômico da parte do governo alemão.  

 

Gráfico 4: Formação Bruta de Capital Fixo Total e Privada como % do PIB a preços de mercado 
em Euros, 1991 – 2013. 

Fonte: 

Elaborado pelos autores, a partir dos dados da Eurostat. 

 

 A sensibilidade da variação do produto frente à formação bruta de capital fixo total 

apresentou grande dependência dessa segunda variável24. O próprio coeficiente de correlação linear 

entre as duas variáveis é bastante significativo, atingindo 80,42%.  

 Ao se observar a evolução do déficit público primário na Alemanha entre 1991 e 2013 

                                                
24  Coeficiente de elasticidade obtido: 0,43, para a variável independente formação bruta de capital fixo total, para 
os anos de 1992 a 2012 (20 observações). Valores-p dos coeficientes inferiores a 0,001. Ver equação 01 no anexo.  
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ANO DPP (%PIB)
1991 9,63%
1992 10,00%
1993 9,89%
1994 9,37%
1995 9,82%
1996 10,20%
1997 9,86%
1998 9,56%
1999 9,16%
2000 8,96%
2001 9,07%
2002 9,41%
2003 9,38%
2004 9,20%
2005 8,96%
2006 8,52%
2007 7,52%
2008 7,89%
2009 9,19%
2010 9,11%
2011 8,60%
2012 8,80%
2013 9,14%

Tabela 1: Alemanha, Déficit 
Público Primário, 1991 – 2013

Fonte: Elaboração dos autores, 
com dados da Eurostat.

(Tabela 1), o que salta à vista, em primeiro lugar, é o percentual, considerado “elevado”, em países 

que supostamente adotam políticas de estabilidade monetária. O déficit público primário 

(Arrecadação Líquida menos Consumo do Governo) não cai, nos anos observados, a menos de 7,52% 

do PIB, chega a atingir dois dígitos em duas observações (1992 e 1996), estabilizando-se entre 8,5 e 

9,1% do produto, ao final da série.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tais números, em conjunto, indicam uma economia cujo governo deixa progressivamente de 

lado o estímulo à demanda efetiva, pela redução no consumo, e o fomento na ampliação e uso de 

estoques de capital fixo, somados a uma política fiscal regressiva, do tipo supply-side25.  

 A balança comercial alemã, desde a reunificação, viu aumentar sua importância na geração  

                                                
25  O supply-side economics foi uma concepção de política fiscal regressiva e monetária restritiva adotada nos 
EUA durante a década de 1980, a qual, pelos resultados elevados obtidos inicialmente no produto e obtenção da 
estabilidade monetária – apesar da concentração de renda e elevado desemprego – foi amplamente difundida pelos 
países alinhados. O resultado final desse tipo de estratagema de política econômica, na maior parte dos países que o 
adotaram, foi recessão, concentração de renda, endividamento público e desemprego. Para mais detalhes, ver 
KRUGMAN, 1997. 
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do produto agregado (Tabela 2). De 25,7% do PIB em exportações e 26,1, em importações, em 

1991, a transação de bens e serviços não-fatores passou a representar 50,5% do PIB, no primeiro 

caso, e 44,4%, no segundo, em 2013. Isso denota a importância crescente do setor externo na 

economia da Alemanha.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 Outro aspecto a se observar é a proximidade relativa entre exportações e importações por todo 

o período referido. Apesar de 1991 e 1992 serem os únicos anos da série com vantagem para as 

importações, a diferença entre ambas não chega a dois algarismos, em porcentagem do PIB no 

restante das observações.  Esse caráter de estabilidade parece ter favorecido a posição predominante 

da Alemanha no estabelecimento do Euro como moeda única.  

  Uma ressalva a ser feita se dá quanto à questão do desemprego. Em termos gerais, 

praticamente por todo o período, com exceção do intervalo 2002 – 2007, a Alemanha apresentou 

taxas de desemprego26 inferiores às dos países-membros da Zona do Euro. Quando os dados são 

refinados ao ponto do desemprego dos jovens menores de 25 anos, não existe sequer tal interstício.  

 

                                                
26   Dados da Eurostat.  

ANO EXP IMP
1991 25,7 26,1
1992 24,0 24,4
1993 22,0 21,8
1994 22,8 22,5
1995 23,7 23,1
1996 24,8 23,8
1997 27,4 26,1
1998 28,6 27,2
1999 29,4 28,5
2000 33,4 33,1
2001 34,8 32,8
2002 35,7 31,2
2003 35,7 31,8
2004 38,5 33,5
2005 41,3 36,1
2006 45,5 39,9
2007 47,2 40,2
2008 48,2 41,9
2009 42,5 37,5
2010 47,6 42,0
2011 50,6 45,4
2012 51,8 45,9
2013 50,5 44,4

Tabela 2: Alemanha, Balança 
Comercial, 1992 – 2013 (% do PIB)

Fonte: Elaboração dos Autores, dados 
do Eurostat.
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5. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 Em primeiro lugar, é notável a coesão apresentada pela economia alemã durante o período 

que vai de sua unificação (1990) à consolidação da Zona do Euro (2010). Ainda que seja o esperado 

de uma economia que desde o último quartil do século XIX encontrou-se integrada, e em 

comparação com a consolidação de uma moeda única em um espaço geoeconômico tão diverso 

quanto a Europa, e também dadas as diferenças de escala em favor do lado ocidental, a adaptação 

de uma economia que foi por décadas planificada, socialista e teve suas fontes de recursos externos 

advindas da URSS ao capitalismo em um intervalo de tempo aproximado de uma década não deixa 

de ser digno de observação.  De fato, na virada do século XX para o XXI, as Alemanhas já 

compunham uma unidade dentro da Europa. A inserção dos fatores produtivos da RDA não parece 

ter alterado de maneira significativa a dinâmica do crescimento econômico da Alemanha como um 

todo.  

 A ligeira desaceleração do crescimento do produto, e mesmo a queda no ritmo de 

crescimento de estoques de capital fixo observadas no período 1991 – 2013 mostram que a 

introdução de novos fatores – supostamente mais baratos – de capital e trabalho, não aqueceram a 

formação do produto interno alemão. O desemprego somente superaria a tendência do restante da 

Zona do Euro por quinquênio posterior à introdução da moeda única. Mesmo tais resultados não 

fogem da tendência de ajuste de políticas econômicas que os países que comporiam a Zona do Euro 

em 2002 terminariam por realizar.   

 A pergunta que é suscitada por essa primeira observação – o que mais haveria? – parece 

encontrar resposta na introdução de um mercado consumidor, esse sim um incremento 

representativo, como se verifica pela expansão do consumo privado e na expansão do comércio 

exterior 27 , evidenciada na crescente participação deste na composição da oferta e demanda 

agregadas do país. A própria justificação do caráter dominante da Alemanha na própria dinâmica 

econômica da Zona do Euro encontra elementos tão ou mais fortes na capacidade de gerar demanda 

e comércio exterior do que na dotação de fatores produtivos.  

 O papel das políticas econômicas, em um primeiro momento de integração nacional, 

                                                
27   Conforme o Relatório do Instituto Monetário Europeu de abril de 1997, “Embora sejam intensas as trocas 
entre países da UE, os Estados-membros beneficiam, todavia, substancialmente em termos de exportadores, do 
dinamismo dos mercados de outros países do mundo. (…) Durante o período em análise, tanto o elevado crescimento 
real do PIB, como a maior abertura de alguns países asiáticos, contribuíram para a forte expansão do comércio 
externo da UE, ajudando a evitar o refluxo de baixo crescimento e expansão dos mercados intra-UE. (...) ” Disponível 
em http://www.ecb.europa.eu/pub/html/index.en.html, acesso em 12 dez 2013. 
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passando à formação da Zona do Euro, parece oferecer muito mais possibilidades explicativas se 

compreendido dentro de um caráter muito mais passivo em relação à expansão da demanda e do 

comércio exterior. Nesse sentido, parece estabelecer-se a partir da observação dessas duas 

grandezas um parâmetro para a análise de políticas fiscais, cambiais e monetárias, para o período, 

como um todo.  
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ANEXO 
Equação 1: VPIB = 2,0852 + 0,438286 * FBKFT 
 
Variáveis: 
 
VPIB: Alemanha, taxa percentual anual de crescimento do PIB a preços de mercado, 1991 – 2013. 
 
FBKFT: Alemanha, taxa percentual anual de crescimento  da formação bruta de capital fixo total, 
1991 – 2013.   
 
Número de Observações: 22 
 
R-Quadrado: 0,8042 
 
F-estatístico: 36,62740 
 
Valor-p  dos Coeficientes: 1,83e – 05; 6,46e – 06 
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A INCORPORAÇÃO DA ANTIGA ALEMANHA ORIENTAL E PROCESSO DE 

MODERNIZAÇÃO PRODUTIVA DA ALEMANHA – 1990-2010 

Tallyta Rosane Bezerra de Gusmão e Maria de Fatima Silva do Carmo Previdelli 

 

RESUMO 

 

A incorporação da antiga Alemanha Oriental ao território que compreendia a República Federativa 

Alemã adicionou elementos novos a um país cuja economia fincava suas bases principalmente no 

setor exportador. A última década do século passado marca a retomada econômica e deixa clara a 

fragilidade social de um país separado por conflitos bélicos determinantes para o cenário político, 

geográfico, social e econômico mundial. A proposta desse trabalho será de analisar como se deu o 

processo de reunificação e a modernização produtiva ocorrida pós década de 1990 sob o comando, 

principalmente, do chanceler Helmut Kohl, como maneira de recolocar a Alemanha no seu posto de 

potência europeia, enfraquecido pela ascensão de novos polos econômicos na Ásia. 

 

Palavras-Chave: Alemanha Ocidental; Alemanha Oriental; Reunificação; Economia; Capitalismo. 

 

ABSTRACT 

The incorporation of the former East Germany to the territory that comprised the Federal Republic 

of Germany has added new key elements to a country which based its economy in the export sector. 

The last decade of the twenty century showed the social fragility of a country separated for armed 

conflicts determinate by the world political scenery, as well as the geographical, social and 

economic spheres. The purpose of this study will be to analyze how the process of reunification and 

the productive modernization happened after the 90’s under the command of the chancellor Helmut 

Kohl, as a way to replace Germany in their position of European potency, weakened due to the rise 

of the Asian tigers.  

 

Key-words: East Germany; West Germany; Reunification; Economy; Capitalism.  
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INTRODUÇÃO 

 

O século XX é conhecido como o mais beligerante da história da humanidade. Os principais 

conflitos do século passado se deram na Europa, berço da Revolução Industrial e das primeiras 

hegemonias-mundo do Capitalismo. O marco inicial do século para autores como Hobsbawm foi a 

Primeira Guerra Mundial que escancarou toda a fragilidade do modo de produção seguido por quase 

todo o planeta até ali. A Alemanha, derrotada na Primeira e na Segunda Guerras, foi elemento 

fundamental para a reconstrução do continente europeu como um todo, uma vez que os Estados 

Unidos da América utilizaram o território alemão como base para o modelo capitalista de produção, 

em contraposição ao socialismo empregado pela União Soviética. Para Hobsbawm, “(...) Se a 

Alemanha não fosse reintegrada na economia europeia, isto é, se não se reconhecesse e aceitasse o 

peso econômico do país dentro dessa economia, não poderia haver estabilidade.” (HOBSBAWM, 

1994, p.38) Alguns outros autores como Almeida, Guimarães e Raimundo, concordam com a visão 

de Hobsbawm acerca da questão alemã. 

Raimundo aborda as questões referentes ao tipo de desenvolvimento aplicado ao Estado 

Alemão, o chamado ordoliberalismo (em que ordo refere-se à ordem) e que propunha criar as 

condições de uma livre-concorrência que funcionasse com a ajuda da ação reguladora do Estado 

(RAIMUNDO, 2009, p. 09). Costa (1999) e Guimarães (2006) se prendem mais a questões 

referentes à política externa desse país que tem como base para sua economia, o setor exportador. 

Theotônio dos Santos (2000) faz um apanhado geral sobre estas e outras questões, entre as quais, 

estão questões políticas do governo do Chanceler Helmut Kohl e como ele utilizou as políticas 

macroeconômicas em função do comércio exterior do país e Hans F. Zacher (2013) explora os 

conceitos pertinentes ao Social e a aplicação desses no mercado. 

Nesse contexto, a reunificação alemã, após quase cinco décadas de separação, se deu como 

um processo atrelado às pretensões econômicas da República Federal Alemã. Para a RFA e RDA, 

sua reunificação significou a “modificação geopolítica de posição marginal que ocupou durante o 

período da Guerra Fria” (PFETSCH, 1997, p. 179). A Alemanha reunificada, com a adesão de 

cinco novos estados da antiga RDA, vinha a ser um dos três maiores países do continente com 

aproximadamente 360.000 quilômetros quadrados, quase 82 milhões de habitantes e um PIB de 

1.463.561,9 trilhões de dólares em 19911.  

Em um primeiro momento, o que se esperava era uma padronização das condições de vida e 

da economia dos cinco "novos" Estados - Mecklenburg-Vorpommern (capital: Schwerin), 

                                                             

1Dados originais retirados de www.eurostat.com. Acesso em 21/11/2013. 
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Brandenburg (Potsdam), Saxony-Anhalt (Magdeburg), Turíngia (Erfurt), e Saxônia (Dresden) – que 

se uniram aos onze estados existentes da República Federal "velha” 2, a ideia era nivelar dentro das 

fronteiras para superar os concorrentes fora. Como primeiro passo, iniciou-se o processo de 

privatização das empresas estatais, investimentos em infraestrutura, como também aumento no 

nível de consumo via crédito e acesso a bens proporcionados pelo novo modelo econômico nesses 

cinco Estados, visando à transição do Socialismo para o Capitalismo. 

As modificações ocorridas na estrutura de desenvolvimento da ora unificada Alemanha 

possibilitaram uma integração na economia, com abertura para investimentos externos. A partir dos 

anos 1970, a Alemanha passa a focar-se no mercado externo para manutenção do seu crescimento 

econômico. Modificava seu enfoque industrial que antes era para o mercado interno e passa a 

transacionar principalmente com os Estados Unidos da América e com seus vizinhos na Europa, à 

medida que se desenvolvia o Mercado Comum Europeu.  

Acredita-se, como defende por exemplo Theotônio dos Santos, que a economia alemã teve 

um ciclo econômico onde se apresentou uma fase de expansão no período de 1950-1973 e uma fase 

recessiva entre os anos de 1973 e 1993 (GUIMARÃES (org.), 2000, p. 247). Este período de 

recessão coincidiu com os governos de Helmut Schmidt (1974-1982) e grande parte do governo de 

Helmut Kohl (1982-1998). Para Theotônio,(...) na década de 1990, a economia alemã se 

apresentava como uma economia em decadência, incapaz de garantir sua competitividade 

internacional. (GUIMARÃES (org.), 2000, p. 252) Iniciam-se então os governos de Gerhard 

Schröder (SPD) 1998 – 2005 e Angela Merkel (CDU) de 2005 em diante. 

Alguns autores, como Guimarães (2005), defendem que o capitalismo adotado na Alemanha 

atualmente pode ser denominado de capitalismo coordenado, ou capitalismo socialmente 

organizado. Este capitalismo, alemão em especial, se caracteriza pela participação efetiva dos 

trabalhadores, intensificando as relações industriais.  

Nesse processo de reerguimento da economia alemã, o processo de reunificação criou as 

bases da nova competitividade do país, ao abrir novas fronteiras para a expansão de seu capitalismo 

industrial e forçar a queda dos níveis salariais em ambos os lados da antiga fronteira. Adiante 

definiremos com mais detalhes o problema de pesquisa. 

 

1- HISTÓRICO POLÍTICO E ECONÔMICO ALEMÃO A PARTIR DE 1980. 

 

                                                             

2http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/map.cfm?map_id=600.  Acesso em 08/10/2013. 
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Na década de 1980 a tensão que se estabeleceu na economia da Alemanha como um todo 

coincidia com os acontecimentos mundiais da década anterior e que abalaram a economia mundial, 

como as crises do petróleo (1973 e 1979), a crise da dívida externa e ainda a crise fiscal enfrentada 

pelas maiores economias do mundo. Iniciava-se então um período turbulento para a República 

Federal que vinha se reestruturando, processo esse que se intensificou principalmente na década de 

1960, para ocupar lugar de destaque na economia europeia e no comércio mundial. Na RFA estava 

prestes a ocorrer a eleição parlamentar que derrubaria a socialdemocracia (Helmut Schmidt) e 

levaria ao poder um dos políticos que mais tempo passou no cargo de chanceler, Helmut Kohl, que 

governou a República Federal da Alemanha por 16 anos, entre 1982 e 1998, sendo o artífice da 

unificação com a República Democrática Alemã, em 1990. 

No período que compreende o quinquênio de 1981-1985, a RDA se encontrava sob o 

governo de Erich Honecker. Nascido em Sarre, era comunista de longa data, extremamente 

ortodoxo e fiel a Moscou. No instante em que assumiu o poder, abandonou o Sistema Econômico 

Socialista do seu antecessor e se concentrou em bens de consumo e melhora nas condições de vida. 

Enquanto isso na RFA, Kohl apresentava sua plataforma de governo, cuja principal proposta era a 

diminuição do desemprego no país. No entanto, esta diminuição não ocorreu ao longo do seu 

mandato, uma vez que os dados demonstram que, após 1973, o desemprego inicia uma caminhada 

crescente tendo seu pico em 1997 quando atinge 12,7%3. Sua principal política para combater tal  

crescente desemprego era pautada em três linhas, quais sejam:  

(1) A integração dos trabalhadores estrangeiros que viveram no país por um longo tempo e 

[a integração] de suas famílias;  

(2) A restrição a chegadas de mais imigrantes ao país; e  

(3) A promoção da boa vontade dos estrangeiros para voltar a seus países de origem.4 

O modo como Kohl conduziu seu governo para representar, em suma, os interesses da 

burguesia alemã industrial, o favoreceu no início de modo que alguns indicadores se comportaram 

de maneira diferente e positiva ao que vinha ocorrendo no governo do Chanceler anterior. Seus 

esforços para manter uma boa relação com a URSS, e por consequência, com Mikhail Gorbachev, 

viriam a lhe dar um fôlego a mais no governo quando a possível reunificação se concretizasse.  

A Alemanha Oriental, enquanto isso, se concentrava em outra vertente. Manter a Balança 

Comercial em níveis que suprissem a necessidade básica da sua população era crucial, à medida que 

o sistema socialista soviético, que havia sido implementado na RDA, estava em declínio e já, 

                                                             

3http://www.pcp.pt/avante/1301/0103h9.html. Acesso em 27/01/2014. 
4http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=859. Acesso em 04/02/2014 
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altamente endividado com a RFA. Estima-se que a dívida era de 23 bilhões de Deutschmarks em 

19815, e ainda assim o país não supria as necessidades da população há muito. Nesse contexto, a 

RDA importou de países socialistas 66,9% de toda a pauta e dos países capitalistas industrializados 

aproximadamente 28,9% do total. Quanto às exportações, no mesmo período, a RDA exportou para 

países socialistas cerca 64,9% do total, enquanto que para os países capitalistas industrializados esse 

montante foi de 29,3%.6 Mesmo com o sistema de governo em declínio, é notório que o principal 

mercado consumidor e fornecedor de produtos para a RDA eram os países que, juntamente com ela, 

compunham o Conselho para Assistência Econômica Mútua – COMECON, sendo seu principal 

parceiro comercial a URSS. 

Ao longo dos anos de separação entre os dois Estados Alemães, uma das principais 

preocupações dos governantes socialistas era de conter o êxodo populacional que havia do lado 

Oriental para o Ocidental. Tal êxodo beneficiava a RFA, pois (...) a República Federal ganhou, 

portanto 7.500 médicos, 1.200 dentistas, um terço dos acadêmicos da RDA e centenas de milhares 

de trabalhadores especializados, o que economizou para a RFA, segundo se calcula, cerca de 30 

bilhões de Deutschmarks em educação e treinamento. (KITCHEN, 2013, p.483) Dessa maneira, a 

RDA tratou de se isolar do Ocidente montando barricadas nas fronteiras com países irmãos no 

socialismo que estavam servindo de rota de fuga e construindo um muro que separava Berlim 

Oriental da Berlim Ocidental. Essa situação dificultou a relação entre a RDA e a RFA, bem como 

sua aliança com o governo de Gorbachev. 

A falta de petróleo foi outro problema que contribuiu para a falência da RDA. Em 1981, 

grande quantidade dessa matéria-prima foi enviada para a RFA pelos soviéticos, retirando do que 

seria enviado à Alemanha Oriental. Essa atitude indignou Honecker que se via sem saída para 

reerguer o seu país socialista. Assim sendo, a manutenção da RDA dependia da cooperação 

financeira da Alemanha Ocidental, que impôs algumas regras para auxiliar financeiramente o 

governo de Honecker. 

 Gorbachev, com os seus próprios problemas econômicos na URSS, deu maior autonomia 

aos países socialistas para que conduzissem da melhor maneira os respectivos governos. O aumento 

da censura na RDA e o início das reformas no governo da União Soviética (Glasnost e Perestroika) 

enfraqueceram o poder de barganha de Honecker e incitaram o descontentamento do partido. A 

                                                             

5 KITCHEN, M. A História  da Alemanha Moderna: de 1800 aos dias de hoje. Cultrix, São Paulo, 2013. 
6http://germanhistorydocs.ghidc.org/sub_document.cfm?document_id=1070. Acesso em 25/11/2013 
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dívida externa do país crescia 500 milhões de Deutschmarks por mês (a partir de 1989) e, assim 

seguindo, a RDA estaria completamente falida em 19917.  

A população descontente com o governo de Honecker protestava e exigia sua renuncia 

(principalmente em 7 de outubro de 1989, em Dresden e Leipzig em 9 de outubro)8, as ordens de 

Honecker era de massacrar a população revoltosa: “Camaradas: de agora em diante se trata de 

uma guerra de classes [sociais]. Hoje [9.10.1989] tudo será decidido: ou eles ou nós. A vigilância 

de classe é essencial. Se os cassetetes não são suficientes, usem as armas de fogo. [Se vocês 

encontrarem crianças], isso é ruim para eles. Nós temos as armas, e não as temos em vão!” 

(KRAMER, apud ÁVILA, 2013, p.97). Autoridades soviéticas se puseram contra tal solução para 

conter os revoltosos, enfraquecendo as autoridades locais. O êxodo da população, os inúmeros 

protestos, o surgimento de grupos políticos oposicionistas e os preparativos para o quadragésimo 

aniversário da RDA, colocaram Honecker e o partido numa delicada encruzilhada com duas (ou 

três) opções. Segundo Ávila: 

 
 

(1) Negociar com a oposição, procurando-se uma saída democrática; (2) 
reprimir a oposição e/ou (3) Derrubar Honecker com golpe palaciano para 
impor acelerado programa de reformas segundo o modelo Gobachevista.9 
 
 

 Em 17 de outubro de 1987, foi anunciada a renúncia de Honecker por questões de saúde e 

coube a Egon Krenz, como então chefe de Estado da câmara do povo (parlamento da RDA), 

decretar a liberdade de ir e vir por entre as fronteiras germânicas-orientais e aceitar a queda do 

muro10.  

O Chanceler Kohl, enfatizou os benefícios do Sistema Social de Mercado e as condições não 

favoráveis na Alemanha socialista para promover a reunificação, além disso, contribuiu com a 

questão as somas de capital enviadas da RFA para a URSS como forma de busca por apoio dos 

sovietes para a causa, onde seu argumento foi fortalecido com o êxodo populacional registrado na 

                                                             

7 KITCHEN, M. A História da Alemanha Moderna: de 1800 aos dias de hoje. Cultrix, São Paulo, 2013. 
8 ÁVILA, C. F. D. A Queda do Muro de Berlim: visões brasileiras. Revista sociologia Política, Curitiba, v 18, n-37, p. 
97, out. 2010. 
9 ÁVILA, C. F. D. A Queda do Muro de Berlim: visões brasileiras. Revista sociologia Política, Curitiba, v 18, n-37, p. 
96, out. 2010. 
10 Muro que dividia a cidade de Berlim em ocidental e oriental, cada parte pertencendo a um dos Estados, a Berlim 
Ocidental fazia parte da geografia da RFA e a Berlim Oriental fazia parte das cidades da RDA. 
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RDA em direção a RFA no verão de 1989 e os movimentos de oposição ao socialismo no país11. 

Em visita a Dresden, em 19 de Dezembro de 1989, Kohl declarou:  

 
 

(…) For that I give all of you my most heartfelt thanks. (…) And dear friends, for those of 
us in the Federal Republic, self-determination also means that we respect your opinion. We 
do not want to – and will not – impose our will on anyone else. We respect your decision 
regarding the future of the country. [ . . . ] We will not abandon our compatriots in the 
GDR. And we know – and let me say this amidst the enthusiasm that I am so pleased to 
experience here – how difficult this path to the future will be. But let me also shout out to 
you: Together we will succeed on this path to Germany’s future. (…)12 

 
 

Para Anderson, (...) a implantação do Capitalismo no Oriente foi sentido mais como uma 

colonização do que uma incorporação.13 Esse argumento se justifica, pois uma pesquisa realizada 

no verão de 1990 demonstrou que 75% dos alemães da RDA se consideravam cidadãos de segunda 

classe e cinco anos após a reunificação, dois terços afirmavam que tinham orgulho da vida que 

tinham na antiga República democrática. O muro físico havia sido derrubado, porém o muro no 

psicológico dos alemães estava cada vez mais fortalecido14.  Alguns estereótipos tratam de manter a 

divisão dos Estados até hoje: 1) Duas versões diferentes nas mentes das pessoas acerca de história; 

2) Dois sistemas políticos distintos e 3) Duas sociedades distintas. A crise econômica, assim como 

os problemas sociais que vinha enfrentando o modelo socialista da RDA, principalmente a partir da 

década de 1980, serviu de justificativa para a reunificação. A situação econômica do país era bem 

pior que alguns especialistas haviam imaginado. A indústria era retrograda, não havia praticamente 

infraestrutura alguma e o ambiente se encontrava devastado socialmente. (ZAWILSKA-

FLORCZUQ, M. CIECHANOWICZ, A., 2011, p.16) Mais um agravante era a defasagem salarial 

em comparação com o ocidente, fato que estimulou os sindicatos a exigirem aumentos salariais 

imediatos. 

 Em seu plano de dez pontos para a unidade alemã Kohl cita, entre outras questões, a 

necessidade de eleições “livres”. O Plano estava assim composto:  

                                                             

11http://www.hdg.de/lemo/html/DieDeutscheEinheit/index.html. Acesso em 06/02/2014 
12 Helmut Kohl, Erinnerungen 1982-1990 [Recollections, 1982-1990]. Munich, 2005, pp. 1020-28. Acessado em: 
http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=2889. Acesso em 04/02/2014. (...) Para todos os 
meus mais sinceros agradecimentos. (...) E queridos amigos, por todos nós na Republica Federal, autodeterminação 
também significa que nós respeitamos sua opinião. Nós não queremos - e não vamos - impor nossa vontade a ninguém. 
Nós respeitamos sua decisão considerando o futuro do país. [...] Nós não abandonaremos nossos compatriotas na RDA. 
E nós sabemos - e deixe-me dizer entre o entusiasmo que eu estou tão orgulhoso de experimentar aqui - quão difícil este 
caminho para o futuro será. Mas me deixe também falar para você: juntos nós vamos prosperar nesse caminho rumo à 
Alemanha do futuro (tradução da autora). 
13ANDERSON,P. A New Germany?. New Left Review, Londres, 57, 5-40, 20 de Abril de 2009. 
14 KITCHEN, M. A História  da Alemanha Moderna: de 1800 aos dias de hoje. Cultrix, São Paulo, 2013.  
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(1) Auxílio médico do governo para os refugiados e turistas; (2) O governo federal vai 
continuar, agora como antes, a cooperar com a RDA em todas as áreas que beneficiem 
diretamente as pessoas de ambos os lados; (3) Apoio será dado desde que a oposição aceite 
as condições para um novo governo e uma nova constituição; (4) Cooperação entre os 
Estados “ocidentais e orientais” para o bem Alemão; (5) Governo democraticamente 
legitimado na RDA. (6) O desenvolvimento das relações interalemã permanece incorporado 
no processo pan-europeu, ou seja, no âmbito das relações Leste-Oeste; (7) A atração e a 
apelação da Comunidade Europeia são, e permanecerão, uma constante decisiva do 
desenvolvimento pan-europeu; (8) Progresso de uma instituição comum para a coordenação 
da cooperação econômica Oeste-Leste; (9) Superar a divisão da Europa e a divisão da 
Alemanha requer o desarmamento e controle de armas; (10) Reunificação - ou seja, 
recuperar a unidade do Estado da Alemanha - continua a ser o objetivo político do governo 
federal15 

 
 

Dez meses após a queda do muro, foi elaborado o tratado “2 + 4”, assinado em 12 de 

setembro de 1990, abrindo o caminho para o reconhecimento oficial da Alemanha unificada. Este 

processo deu fôlego para que Kohl, mesmo com a pressão dos operários que se viam prejudicados 

pelas políticas de promoção dos ricos e industriais, e alto nível de desemprego, continuasse como 

primeiro ministro. Para Theotônio: 

 
 

O primeiro ministro alemão já era o último sobrevivente da equipe neoliberal que ocupou o 
poder na tríade (EUA, Europa e Japão) e de quase todo o mundo nos anos 80 e 90. Na 
verdade, Kohl havia ganhado uma sobrevida devido a incorporação das duas Alemanhas, a 
partir de 1989.16 

 
 

O tratado foi assinado pelos estados alemães, República Federal da Alemanha e República 

Democrática Alemã, pela República Francesa, pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e os Estados Unidos da América. Este tratado 

objetivava, por fim, a “benção” dos estados vencedores da Segunda Guerra quanto à reunificação.  

Definindo questões como fronteiras geográficas, meios de utilização de suas armas, negando 

o direito de produção de qualquer tipo de armas fossem elas do tipo nuclear, biológicas e/ou 

químicas, bem como a diminuição do contingente das forças armadas, como e em que prazo as 

tropas de outros países se retirariam do seu território entre outras questões. O tratado foi assinado e 

                                                             

15Helmut Kohl, “Zehn-Punkte-ProgrammzurÜberwindung der TeilungDeutschlands und Europas” [“Ten Point Program 
for Overcoming the Division of Germany and Europe”] (November 28, 1989), in Bulletin des Presse- und 
Informationsamtes der Bundesregierung [Bulletin of the Press and Information Office of the Federal Government], 
November 29, 1989; reprinted in Volker Gransow and Konrad Jarausch, eds., Die Deutsche Vereinigung: 
DokumentezuBürgerbewegung, Annäherung und Beitritt [German Reunification: Documents on the Citizens’ 
Movement, Rapprochement, and Accession]. Cologne: VerlagWissenschaftundPolitik, 1991, pp. 101-04. Encontrado 
em http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=223. Acesso em 04/02/2014 
16GUIMARÃES, Samuel Pinheiro (org.), SANTOS, Theotônio dos. Alemanha: visões brasileiras. Disponível em 
http://www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/0064.pdf. Acesso em 27/01/2014. 
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a 

Alemanha assumiu o compromisso de preservar a paz no continente europeu. Segundo Artigos 1º e 

3º do Tratado 2 + 4: 

 
 

Article 1: 
(1) The united Germany shall comprise the territory of the Federal Republic of Germany, 
the German Democratic Republic and the whole of Berlin. Its external borders shall be the 
borders of the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic and 
shall be definitive from the date on which the present Treaty comes into force. The 
confirmation of the definitive nature of the borders of the united Germany is an essential 
element of the peaceful order in Europe. (…)  
Article 3: 
(1) The Governments of the Federal Republic of Germany and the German Democratic 
Republic reaffirm their renunciation of the manufacture and possession of and control over 
nuclear, biological and chemical weapons. They declare that the united Germany, too, will 
abide by these commitments. In particular, rights and obligations arising from the Treaty on 
the Non-Proliferation of Nuclear Weapons of 1 July 1968 will continue to apply to the 
united Germany. (…)17 

 
 

 
A ideia inicial da “unidade alemã” era financiar a infraestrutura dos novos estados alemães 

com o valor arrecadado com as privatizações das empresas estatais. Porém, ao invés de um 

superávit de 600 bilhões de marcos previstos, a privatização registrou um déficit de 230 bilhões de 

marcos18. A parte que compunha a Alemanha Ocidental arcou com boa parte dos gastos referentes 

ao nivelamento das condições estruturais de padrão de vida e inserção numa economia de mercado 

da antiga RDA, fato que fortaleceu o hiato entre ocidentais e orientais. Em 1990 foi criada a Trust 

Agency para organizar a privatização das empresas da antiga RDA. Inúmeros golpes foram 

registrados, onde as empresas eram vendidas abaixo do preço de mercado, mesmo para empresas 

sucateadas, alemães ocidentais adquiriam-nas, recebiam os subsídios e logo em seguida decretavam 

falência. Esses fatos fizeram com que questionamentos surgissem acerca da confiabilidade e do 

rumo que o processo tomava. 

Do ponto de vista econômico, a unificação garantiu um novo fôlego para a Alemanha no 

contexto europeu. Em 1991, segundo ano da reunificação e ano em que houve intensificação das 

                                                             

17http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=176. Acesso em 19/11/2013. Artigo 1: (1) A 
união Alemã deve incluir o território da República Federal da Alemanha, a República Democrática da Alemanha e 
Berlim por inteiro. As fronteiras externas devem ser as fronteiras entre Republica Federal da Alemanha e a República 
Democrática Alemã e deve ser definitivo desde o dia em que o presente acordo entrar em vigor. A confirmação da 
definitiva natureza das fronteiras da União Alemã é um elemento essencial para a pacificação da Europa (...). Artigo 3: 
(1) O governo da República Federal da Alemanha e a República Democrática Alemã reafirmam sua renúncia da 
manufatura, posse e controle sobre as armas nucleares, químicas e biológicas. Eles declaram que a União Alemã, 
também, vai abdicar desses compromissos. Em particular, direitos e obrigações oriundas do tratado de não proliferação 
de armas nucleares de 01 de julho de 1968 continuará a ser aplicada a União Alemã (...) (tradução da autora). 
18Idem.  Acesso em 21/11/2013. 
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características exportadoras do país, o comércio da Alemanha com os países componentes da UE 

foi de 22,3% do total. Com as políticas de incentivo ao comércio intrabloco, em 2000, dez anos 

após a reunificação, os valores já eram da ordem de 28,9% e em 2010 passaram a compor 40,3% de 

todo o comércio alemão.19 De 1995 a 2010, os saldos da Balança Comercial alemã foi sempre 

superavitária. Entre esses anos, em 2000 o saldo foi de 0,3% do PIB e em 2008, ano em que foi 

deflagrada a crise econômica atingindo principalmente países da Europa e dos EUA, o saldo foi de 

6,3% do PIB.20 

Apesar do sucesso comercial, alguns indicadores demonstram certo retrocesso social sofrido 

pela Alemanha no período, exemplo disso é a taxa de desocupação que em 2002 ficou em 6,2% e 

em 2013 reduziu-se em um ponto percentual passando para 5,2% do total da população 

economicamente ativa (pessoas entre 15 e 65 anos) e o número de alemães em situação de “risco de 

pobreza” que atingiu marcas de 16%21, desses mais da metade são mulheres e grande parte em 

bairros industriais, são os principais. Outros indicadores demonstram a disparidade social interna no 

país, diferença salarial entre classes e entre sexos, discriminação racial e xenofobia entre outros. 

Com o crescimento da desigualdade social que vem sendo observada dentro do país, 

questionamentos surgem sobre a eficácia do Modelo “Social” de Mercado. Segundo Hans F. Zacher 

(2013) a percepção concreta do social e as obrigações que devem ser mantidas pelo Estado estão 

fincadas em algumas características básicas: 

 
 

(…) first, the guarantee of a subsistence minimum for everyone; second, social protection 
against the rupture of an individual’s life circumstances through social provisioning and 
social compensation; third, the multitude of measures of social protection and 
compensation to achieve greater equality; and, finally, the responsibility of the state for the 
economy.. 22 

 
 
Entre 1990 e 1996, o PIB dos novos estados cresceu mais rápido que o dos antigos, isso se 

deu graças aos subsídios aplicados no setor de construção e de infraestrutura, bem como a redução 

dos impostos sobre o setor imobiliário. Os níveis econômicos entre os Ossis e Wessis não devem se 

                                                             

19Dados originais obtidos em http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do. Acesso em 27/11/2013. 
20Dados obtidos de www.pordata.pt em 25/11/2013. 
21http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Economia/O-outro-lado-da-economia-alema/7/30186. Acesso em 
06/02/2014. 
22ZACHER, H. F. Social Policy in the Federal Republic of Germany: The constitution of the Social. Hardcover, p. 26, 
2013. Disponível em: http://www.springer.com/978-3-642-22524-6. Acessado em 06/02/2014. (...) Primeiro, a garantia 
de subsistência mínima para todos; segundo, proteção social contra a ruptura das circunstâncias de vida do indivíduo 
por meio de provisões e compensação social; terceiro, a multiplicidade de medidas de proteção social e compensação 
para alcançar uma maior igualdade; e finalmente a responsabilidade do estado pela economia (tradução da autora). 



11 

igualar muito breve, estima-se que a economia e o padrão de vida deve se tornar totalmente 

uniforme pós 2050, numa perspectiva otimista.23 A reunificação não se verificou tão onerosa para o 

ocidente quanto eles mesmos pregam, pois muitos alemães ocidentais adquiriram empresas que 

pertenciam a RDA e receberam incentivos através de fundos criados para este fim, com isso 

mantendo as empresas de maior valor agregado no ocidente. O ônus para os antigos estados se 

verifica quanto a grande tributação para bancar a reestruturação do oriente e, em consequência 

disso, é verificado que os estados mais endividados são os antigos. 

 

2- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Faz-se necessário, para o real entendimento da situação econômica e os efeitos que a junção 

das antigas RFA e RDA teve sobre a economia do atual estado alemão, observar questões políticas, 

territoriais e não somente a análise fria dos dados macroeconômicos, uma vez que o 

desenvolvimento econômico da Alemanha reunificada se deu no mesmo sentido do 

desenvolvimento dos partidos políticos, sindicatos e da interação entre alemães ocidentais e 

orientais. 

A contextualização do processo de reunificação é um pré-requisito importante para se 

compreender o ulterior sucesso econômico da Alemanha em comparação com seus vizinhos da 

União Europeia. A abertura de um novo espaço de acumulação de capital na parte oriental do país e 

a incorporação de uma grande massa de trabalhadores bem treinados podem ser fatores que 

explicam a criação da “máquina exportadora alemã”. Estes fatores vêm acrescentar uma variável a 

mais na problemática da reunificação, qual seja, mesmo com a troca de um westmarks por um 

deustchmarks, ou seja, relação de 1:1 no momento da conversão, no início da união monetária e 

essa variável tendo afetado desde transações bancárias até níveis salariais e aluguéis, qual o papel 

real da baixa remuneração da mão-de-obra no Oriente e como esse acréscimo de pessoal no 

mercado de trabalho foi utilizado para sustentar os ganhos de competitividade da Alemanha 

reunificada no cenário internacional? 

Tais questionamentos serão explorados com maior detalhe a medida que a pesquisa for 

sendo desenvolvida.  

 
 

                                                             

23 ZAWILSKA-FLORCZUQ, M. CIECHANOWICZ, A. One Country, Two Societies? Germany twenty years after 
reunification. Koszykova, 6a, warsaw, Polonia, 35, 1-76, 2011. p. 54 
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ESTADO E MERCADO NA CHINA PÓS-76 – O GRANDE SALTO À DIREITA 

Andrea Piazzaroli Longobardi 

Resumo: 
A Reforma Econômica chinesa, realizada a partir de 1978, foi efetivada com o suporte de 
dispositivos partidário-estatais constituídos entre 1949 e 1976... ou melhor, sobre seus espectros. Os 
espólios das Comunas Populares e dos Comitês Revolucionários – sistemas maoístas de 
organização do trabalho e da administração estatal que estiveram no centro de acirrada disputa na 
década de 60 – serviram como bases para a implementação da Reforma nas décadas de 70 e 80. De 
par com a Reforma, também foram constituídos discursos oficiais que operavam a transmutação de 
categorias históricas e econômicas que viriam a constituir a base discursiva da hegemonia do novo 
estado chinês. Tais discursos buscaram remendar crises de um passado recente, as quais ainda não 
foram superadas... 
 
Palavras-chave: China, Reforma, Maoismo, Revolução Cultural, indústria, operariado 
 
Abstract: 
The Chinese Economic Reform was developed on the shoulders of Party-State´s structures that 
were constituted between 1949 and 1976... or better, on the shoulders of its specters.  The spoils of 
the People´s Communes and the Revolutionary Committees - Maoist structures organized during 
the 50´s and 60´s – served as a base for implementing the Economic Reform. In order to legitimate 
this new use of old structures, the CCP promoted series of academic campaigns to rewrite Chinese 
History, and weave the discourse bases for the hegemony of a new State. However, the new 
Chinese economy is founded on deep crises of a recent past, and these crises haven´t yet been 
overcome… 

Palavras-chave: China, Reform, Maoism, Cultural Revolution, industry, workers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Em 1981, na Sexta Plenária do 11º Comitê Central do Partido Comunista chinês foi redigida 

a “Resolução sobre algumas questões da história do Partido desde a fundação da República Popular 

da China”1. O documento faz uma revisão e avaliação da história do PCCh, iniciando pela sua 

formação na década de 20 e passando pelas principais medidas políticas e econômicas tomadas 

desde a Liberação em 1949. Esse texto, por fim, reescreve a história com objetivos pragmáticos, 

simplificando eventos ocorridos e julgando como “boas” ou “más” as medidas políticas realizadas 

pelo PCCh. 

Por que, entretanto, o contexto de 1981 pediria uma reavaliação da história da RPC, se a 

grande reviravolta política e econômica ocorrera entre 1976 e 1978, com direito aos espetáculos a 

ferro e fogo que marcaram a guinada do Partido Comunista chinês?2  

O fechamento oficial da Plenária responde à essa questão: 

 
 

Itens na agenda desta plenária foram: 1. Discussão e aprovação da Resolução sobre 
certas questões da história do Partido desde a fundação da República Popular da 
China; 2. Eleição e reeleição dos membros principais do Comitê Central.  
A agenda acima foi cumprida integralmente (...). Esta plenária é de grande 
significação na história no nosso Partido (...), uma reunião para sintetizar 
experiências e encerrar um passado para seguir em frente. Esta sessão entrará para 
a história por ter cumprido sua missão histórica de estabelecer uma correção do que 
tinha sido desordenado na ideologia diretriz do Partido até 1976.3 
 
 

 Ou seja, a Plenária encarregou-se de arrematar, no plano ideológico e discursivo, uma 

guinada política e econômica já iniciada. Seguir em frente... na direção que já havia sido tomada. É 

exatamente após 1981 que são aprofundadas as medidas iniciadas com a Reforma e Abertura 

Econômicas: aumento dos investimentos estrangeiros e exportações, transformação de políticas de 

trabalho no sentido de flexibilizar os dispositivos de seguridade social, terceirização de mão de obra 

como projeto estatal, multiplicação das Zonas Econômicas Especiais. 

 1981 foi um ano marcado pela ordenação do plano discursivo que asseguraria a hegemonia 

de um novo modelo de Estado. Por exemplo, foi neste ano que graduou-se a primeira turma de 

estudantes após oito anos em que as universidades estiveram fechadas durante a Revolução Cultural  

                                                             
1 O documento pode ser lido em inglês em http://www.marxists.org/subject/china/documents/cpc/history/01.htm 
(consultado em maio de 2014) 
2 Refiro-me aqui à queima de arquivos e periódicos de Guardas Vermelhas entre outubro e dezembro de 76, tortura e 
prisão de integrantes das associações maoístas, prisão do Grupo Central da Revolução Cultural (pejorativamente 
chamado “gangue dos quatro”) (JIANG, 2010). 
3 Comitê Central do PCCh, Communique of the Sixth Plenary Session of the Eleventh Central Committee of the 
Communist Party of China, 29 de junho de 1981. Disponível em http://www.marxists.org/subject/china/documents/ 
cpc/history/03.htm. 



 

 

e, após cinco anos de prisão sem veredito, os quatro membros restantes do Grupo Central da 

Revolução Cultural4 foram a julgamento televisionado em escala internacional. (WANG, 2003; 

RUSSO, 2005). 

 A “Resolução sobre algumas questões da história do Partido...”, dessa forma, foi um 

documento com objetivos específicos de construção da hegemonia da política que já vinha sido 

realizada pelo PC desde 1978 e que continuaria no mesmo sentido até 1989.  

Muito embora o discurso fosse então de ruptura – “encerrar” ou “corrigir um passado” –, 

algumas heranças não poderiam ser descartadas de imediato. Era necessário amalgamar à nova 

ordem política e econômica a lembrança maoísta, a fim de evitar maiores transtornos sociais. Mas 

para isso a Resolução extirpou do conjunto de “Pensamentos do Presidente Mao” o que não seria 

útil ao projeto de Reforma. A Resolução estabelece uma polaridade entre a irracionalidade e o 

“Pensamento do Presidente Mao”: de um lado, a senilidade e a empáfia de Mao que levaram à 

realização da Revolução Cultural, o excesso de “esquerda” que fez Mao insistir nas Comunas 

Agrícolas e na transição entre socialismo e comunismo num país que, “claramente”, estaria apenas 

no primeiro estágio capitalista de transição para o socialismo. Do outro lado, o “Pensamento do 

Presidente Mao”, ao qual foi atribuído a vitória na guerra da Liberação, a implementação e 

crescimento das indústrias de base, a diminuição da fome e da carestia, a modernização da produção 

agrícola, a alfabetização e o aumento no nível de instrução técnica no país. 

 De acordo com esse discurso, a Reforma e a Abertura não seriam nada além da “reordenação” 

do Marxismo-Leninismo (orientação oficial do PC “aplicado às condições chinesas pelo 

Pensamento do Presidente Mao”, como versa a Resolução), que havia sofrido impasses e desvios 

pontualmente durante o Grande Salto Adiante e a Revolução Cultural. 

 A proposta de “reordenação” presente na Resolução de 1981 e em campanhas políticas 

coevas como a “Pôr em ordem” (整顿), terminam por traçar uma continuidade linear (ascendente) 

desde a Liberação em 1949. Essa suposta linearidade – uma abstração presente inclusive em estudos 

acadêmicos dentro de fora da China –, deve ser criticada porque soterra uma miríade de eventos 

importantíssimos para a história do PC, além de levar a uma concepção alienada das políticas atuais 

chinesas.  

                                                             
4 Grupo Central da Grande Revolução Cultural (中央文革小组, Zhongyang Wenge Xiaozu). Grupo formado em Maio 
de 1966, ligado à ala maoísta do PCc, composto inicialmente por 19 membros, entre os quais Zhang Chunqiao (1917-
2005), Yao Wenyuan (1931-2005) e Jiang Qing (1914-1991, casada com Mao Zedong desde 1938). Estes três membros, 
junto a Wang Hongwen (1935-1992) que integrou o grupo em 1969, após a Revolução Cultural foram apelidados 
pejorativamente de “Gangue dos Quatro” em 1976, apodo utilizado no longo processo de julgamento de rebeldes 
envolvidos na RC. 



 

Mas, é claro que não é à toa que este discurso é hegemônico na política chinesa 

contemporânea. Essa concepção de uma história linear foi disseminada porque as reformas 

econômicas do fim do século XX foram implementadas com o suporte de estruturas que 

permaneceram, embora esvaziadas de seus conteúdos políticos e sociais anteriores. Ver-se-á que 

vários dispositivos construídos durante o Grande Salto Adiante e a Revolução Cultural foram 

mantidos, mas alienados e postos a serviço de outras políticas.  

 

1. Para implementar – a crise da categoria de classe e do Partido-Estado 

Nós somos todos representantes. 

 (Fala de um grupo de operários grevistas chineses à polícia, em 2006) 

(NGAI, 2012:38) 

 

 Durante a Revolução Cultural, houve uma profunda crise do Partido-Estado, tanto na sua 

estrutura administrativa quando na própria ideologia (ou episteme) que baseava a legitimidade do 

governo socialista (RUSSO, 2012). Em 1976 parte dessa crise havia sido controlada, mas o Comitê 

Central ainda não havia encontrado um caminho para a resolução dos conflitos sociais frequentes ou 

para reverter a crise da hegemonia do Partido-Estado e da episteme socialista – a qual havia se 

manifestado especialmente na categoria de classe social (WU, 2013). Com a enfermidade e a morte 

de Mao Zedong, houve duas tentativas importantes de retomada da unidade política nacional que 

fracassaram, antes da Reforma e Abertura (ou da chamada “Era Deng”). 

A primeira tentativa ocorreu em 1975, quando o Grupo Central da Revolução Cultural havia 

se posicionado contra a readmissão de Deng Xiaoping na posição de Vice Premier do Partido 

Comunista. Um ano depois, quando Mao aponta Hua Guofeng para a posição de Premier, os 

integrantes do Grupo Central também manifestaram sua oposição, descrevendo a recolocação de 

Deng Xiaoping e Hua Guofeng como uma tentativa de golpe contrarrevolucionário. O grupo propôs, 

então, que em lugar dessas lideranças fosse colocado na posição de Premier e Vice Premier pessoas 

que participaram ativamente do movimento da Revolução Cultural, sugerindo – entre o próprio 

grupo – os nomes de Wang Hongwen e Zheng Chunqiao. A oposição realizada pelo Grupo Central 

não logrou êxito, mantiveram-se nas posições de Premier e Vice Premier, Hua Guofeng e Deng 

Xiaoping. A opção por essas duas pessoas, inclusive da parte de Mao Zedong, deve-se ao fato de 

que ambos haviam desenvolvido em suas carreiras como quadros políticas pragmáticas e moderadas 

de desenvolvimento industrial e agrícola. 



 

Pouco depois, quando morre Mao em outubro de 76, antes ainda do término dos 40 dias de 

luto costumeiros, Hua Guofeng emitiu ordem de prisão dos membros do Grupo Central da 

Revolução Cultural. Junto com a maioria dos integrantes do Comitê Central, Hua propôs a 

Completa Negação da Revolução Cultural: campanha que se manifestou na queima sistemática de 

documentos e livros, desmanche dos grupos de estudo e universidades operárias, retorno das 

universidades, proibição da livre associação, prisão de rebeldes maoístas... e uma avassaladora 

propaganda contra a Revolução Cultural e à favor da “reordenação” da administração política e 

econômica nacional. O programa incluía também o restabelecimento do planejamento centralizado 

da economia e a reordenação da hierarquia técnica da produção industrial. Tratou-se, assim, de uma 

espécie de tentativa de recuperação da ordem pré-66.  

Essa proposta tinha como base a restauração da ordem socialista do Estado, na qual o 

operário é representado pelo Partido, integrando uma hierarquia que encadeava operário/camponês 

– técnico – especialista – quadros – Partido – Estado; tal ideologia, entretanto, havia sido 

profundamente fraturada durante a RC.  

O projeto liderado por Hua Guofeng procurava “remendar” a crise da episteme socialista 

através da recuperação da política econômica anterior a 1966. Para tanto seria também necessária 

uma operação no próprio plano ideológico: através de uma lógica discursiva enviesada, seriam 

negados os conteúdos das mobilizações políticas e irrupções operárias entre 1966 e 1976, e toda a 

política “Maoísta” – como conhecida no Ocidente –, assim reestruturado o “verdadeiro sentido” do 

Pensamento do Presidente Mao. Em seguida, após “extirpadas as anomalias” do Pensamento do 

Presidente Mao, Hua Guofeng propôs a chamada “Campanha dos Dois Quaisquer”: “Apoiamos 

quaisquer deliberações do Presidente Mao, seguimos a suas quaisquer diretivas”.5  

 Mas, assim como a tentativa de unificação do Partido conduzida pelo Grupo Central da RC 

em 1975, o projeto liderado de Hua Guofeng também fracassou. A Campanha dos Dois Quaisquer 

foi considerada errônea pelo Comitê Central já em 1977, e em 1978 começa oficialmente a 

campanha da Reforma: uma proposta de ruptura e redirecionamento da política econômica, na 

contracorrente de uma recuperação maoísta. (RUSSO, 2012) 

Mais tarde, na referida Sexta Plenária de 1981, Hua Guofeng seria aposentado dos dois 

cargos que ainda ocupava no PCCh (Presidente do Comitê Central e Presidente da Comissão Militar 

do PC). No posto de Presidente do Comitê Central, foi então eleito (pelo Comitê Central) Hu 

Yaobang, aliado da ala integrada por Deng Xiaoping. 

                                                             
5 “凡是毛主席作出的决策，我们都坚决维护，凡是毛主席的指示，我们都始终不渝地遵循”, cf. 
http://baike.baidu.com/view/67133.htm (consultado em maio de 2014). 



 

 Assim, a efetividade do programa reformista deve-se às suas características verdadeiramente 

inovadoras: estabelecer medidas que partiriam especificamente dos contextos econômico e cultural 

coevos, sem tentar recuperar uma ordem que já havia sido fraturada. Deng fora um dos principais 

responsáveis pela elaboração da Campanha da Completa Negação, e afirmou reiteradamente a 

ruptura com o programa político socialista e o predomínio do pragmatismo econômico, mas 

efetivou medidas políticas que partiam das pontas dos fios rompidos entre 1966 e 1976. Uma dessas 

soluções de continuidade aproveitadas eficazmente pelo Comitê Central após 1978 foi a crise da 

categoria “classe”. 

 

1.1.  Histórico da crise do Partido-Estado e da categoria classe ocorrida durante a RC 

A Revolução Cultural (doravante RC) foi oficialmente lançada por uma circular em 16 de 

maio de 1966. Estavam ali definidos os objetivos gerais da campanha: derrubar as práticas 

administrativas que tendiam à burocratização6; reformar as expressões da cultura artística de modo 

que esta estivesse centrada na referência do camponês e do proletário; transformar as políticas 

estatais a fim de colocar os objetivos sociais do comunismo na base e na orientação do 

planejamento da produção. (WALDER, 2009; RUSSO, 2005) 

Após uma série de conflitos na implementação da Campanha da Revolução Cultural e 

tentativas falhas da ala anti-maoísta do PC em controlar levantes populares ocorridos entre junho e 

julho de 1966, a 11ª Plenária do 8º Congresso do Comitê Central publicou a Decisão de 16 Pontos, 

que definiu os métodos de ação política para a RC: liberdade de associação, reuniões públicas de 

debate e crítica a políticas partidárias e a quadros na alta hierarquia do PCCh, A Decisão instituía: 

“só o povo pode educar a si mesmo, e nada nem ninguém pode agir em seu lugar”7. 

Em novembro, como resultado da intensa movimentação política, em Xangai – 

municipalidade com maior número de operários do país – um grupo de cerca de três mil operários 

decidiu instaurar a primeira organização operária independente: o Quartel General dos 

Trabalhadores (doravante QGT). 

O QGT pediu ao Comitê Partidário e à Prefeitura de Xangai a sua legitimação como grupo 

operário participante das atividades políticas da Revolução Cultural. Eles demandavam horas de 

                                                             
6 No âmbito da política, segundo a avaliação dos setores maoístas do Partido, a burocratização da estrutura 
administrativa do Partido-Estado, a prioridade da economia sobre a política e a hierarquização das relações Partido-
Povo eram consideradas práticas que causariam o retrocesso da sociedade ao capitalismo. No âmbito da indústria, a 
linha burocrática manifestava-se no reforço de estruturas hierárquicas, onde especialistas ou técnicos eram colocados 
em posição de liderança. 
7 Artigo 4 da Decisão do Comitê Central do Partido Comunista Chinês sobre a Grande Revolução Cultural Proletária, 8 
de agosto de 1966. Texto em inglês disponível em https://www.marxists.org/subject/china/peking-
review/1966/PR1966-33g.htm (consultado em maio de 2014). 



 

estudo diárias, o direito à troca de experiências com outras associações de Guardas Vermelhas e o 

direito de coordenarem periódicos próprios. O pedido foi negado pelas instituições partidárias locais, 

sob o argumento de que o operariado, por ser já representado pelo Partido, não poderia engajar-se 

em movimentos independentes. A associação então voltou-se para o Comitê Central para pedir sua 

legitimação e, em 13 de novembro de 1966, Zhang Chunqiao – integrante do Grupo Central da 

Revolução Cultural – assina um documento que reconheceu formalmente o QGT como [...] 

“associação legítima e revolucionária” (PERRY, 1997:35). 

A legitimação do QGT por parte do Comitê Central colocou uma questão teórica e prática 

para a estrutura do Partido-Estado: se o Partido Comunista representava a classe operária e seus 

interesses, como conceber e lidar com a instituição de organizações autônomas de trabalhadores? 

 
 
A existência dessas organizações independentes de trabalhadores colocou um 
desafio para a ideologia e a organização da sociedade, e ninguém soube como lidar 
com isso por meio da aplicação da “clássica” doutrina política socialista, uma vez 
que as associações de trabalhadores haviam rompido um elo crucial da cadeia 
política e conceitual que conectava os trabalhadores, as fábricas e o Estado 
socialista. (RUSSO, 2012:12) 
 
 

O evento provocou uma crise que perpassou todo o aparato estatal: seguindo o QGT, 

centenas de outras organizações rebeldes foram instituídas no país, indústrias e prefeituras foram 

tomadas e conflitos entre facções se multiplicaram.  

Até fevereiro de 1967, Mao Zedong manifestou seu apoio a esses levantes populares em 

diversas notas editoriais. O apoio de Mao e do Grupo Central da Revolução Cultural foi 

especialmente manifestado a favor das cooperativas e comitês que ocuparam fábricas e Unidades de 

Produção. Diversos artigos escritos por essas organizações operárias foram republicados em jornais 

de circulação nacional, junto a comentários elogiosos ou recomendações de Zhang Chunqiao, Mao 

Zedong, Jiang Qing, e de editores dos periódicos Bandeira Vermelha (红旗) e do Jornal do Povo 

(人民日报) – os dois jornais de maior circulação nacional à época.  

A ocupação operária de uma unidade de produção consistia em demissão dos quadros que 

ocupavam cargos gerenciais – geralmente relocados em cargos operários subalternos, debate e 

crítica dos procedimentos gerenciais estabelecidos antes de 1966-7, formação de uma comissão de 

planejamento da produção composta por operários experientes (ou seja, sem engenheiros que não 

tenham experiência manual com a produção), instituição de grupos de estudo e debate políticos. 

Em maioria, os quadros depostos dos cargos de liderança haviam mantido longas relações 

próximas com os Comitês Partidários municipais. Como as organizações operárias independentes 



 

haviam sido apoiadas pela ala maoísta do Comitê Central, mas ferozmente combatidas pela maioria 

dos Comitês Partidários e Prefeituras locais, os quadros na liderança das indústrias também 

sofreram uma crise da sua legitimidade em administrar as relações de produção e a própria 

dimensão técnica do planejamento. 

 A tomada das Unidades de Produção, e por vezes da própria municipalidade, entretanto, não 

durou muito. Especialmente porque os conflitos entre associações em uma mesma localidade foram 

constantes, logo em fevereiro de 1967 começaram a ser publicados textos com uma nova diretiva: a 

combinação tríplice ou, os Comitês Revolucionários. Os textos recomendavam que, após as 

insurreições de janeiro – descritas como verdadeiros avanços políticos da mobilização popular 

nesses artigos – era chegada a hora de organizar uma nova forma de governo. Mas o novo governo 

não poderia ser formado apenas por representantes das Guardas Vermelhas: deveriam também 

contar com representantes do Exército Popular da Libertação e quadros readmitidos após 

autocríticas e novas propostas de atuação política. 

Até o fim de abril de 1967, os Comitês Revolucionários haviam sido implementados na 

maior parte do país e permaneceram o modelo de administração estatal até o término da RC, mas 

paulatinamente perderam o caráter da representação tríplice e o espaço formal para o debate político. 

Em 1974, por exemplo, os representantes das ex-Guardas Vermelhas foram expulsos dos Comitês e 

a tríplice representação de setores da sociedade foi transformada em subdivisão interna de esferas 

funcionais: departamentos de segurança, educação e propaganda, indústria e produção, agricultura e 

distribuição de alimentos. (GUAN, 2013:1040-1056). 

 Mesmo com a implementação dos Comitês, persistiram grupos de estudo operários e as 

chamadas Universidades dos Trabalhadores. Tais espaços objetivavam o aprimoramento técnico 

dos operários e camponeses, e também constituíam-se como espaços de debate político do qual o 

trabalhador podia participar por algumas horas de seu dia, dentre as 12 horas mínimas de turno 

diário. 

Mesmo com a restrição a algumas obras, esses grupos tinham acesso a uma quantidade e 

variedade impressionante de textos históricos e teóricos, e produziam estudos críticos do próprio 

contexto histórico em que viviam.  

 
 
Haviam projetos para a reforma da organização industrial a fim de reduzir a 
hierarquia baseada na divisão técnica do trabalho, através do intercâmbio entre os 
trabalhos de diferentes níveis. (...) O próprio conceito de “classe trabalhadora” foi 
questionado, resultando numa crise radical de subjetividade e de organização na 
relação entre ‘classe´ e ‘Partido-Estado’ (RUSSO, 2012:11) 
 



 

 
 Sendo assim, houve uma crise – iniciada em 1966 com o levante de associações operárias 

autônomas e mantida até 1976 – causada em parte pela persistência de movimentos independentes e 

críticas à legitimidade do PC vindas da própria classe que seria por ele representada. 

 
 
O que poderia legitimar a autoridade do Partido Comunista, como líder do aparato 
estatal socialista, se sua conexão ‘histórico-política’ com a ‘classe trabalhadora’, a 
qual era sua maior ‘base social’, foi desafiada no próprio âmbito da organização 
política? (RUSSO, 2012:11) 
 
 

A crise da “classe social”, foi ainda aprofundada de forma irreversível pelos conflitos 

gerados pela burocratização dessa categoria. Na tentativa de restaurar a governabilidade, em 1967 o 

PC chinês implementou os Comitês Revolucionários e, dessa forma, intentou reintegrar as 

atividades políticas populares à agenda estatal. Mas, o que ocorreu foi que os conflitos entre 

associações recrudesceram: os embates tornaram-se cada vez mais violentos e frequentes, movidos 

à causa de disputas pelo poder ou do que foi chamado pela historiografia de faccionalismo.  

As facções utilizavam como “argumento” – logo esvaziado de qualquer política real – as 

categorias de classe, mas numa forma burocratizada. Haviam tentativas de provar que uma facção 

era mais “revolucionária” que a outra, como é o caso ilustrativo das “Guardas Escarlates”, que 

procuraram nomear-se apontando para uma cor “mais vermelha que o vermelho” (PERRY, 1997:42) 

 
 
Ao iniciar a Revolução Cultural, Mao e outros procuravam desenvolver um 
conjunto de táticas para combater [a burocratização], mas o resultado foi que esses 
conflitos tornaram-se implicados no próprio processo [revolucionário] (...), 
conduzindo a uma renovada repressão política e à rigidificação do Partido-Estado. 
(HUI, 2006:32) 
 
 

A categoria de classe, dessa forma, havia sido questionada e por fim burocratizada em 

conflitos já despolitizados, que objetivavam apenas a disputa pelo poder. 

1.2. Sobre o espectro da classe, a remodelação da política e da economia  

O programa de Reforma e Abertura foi exitoso justamente porque partiu do panorama crítico 

da sociedade chinesa no ano de 1976. O projeto de Deng Xiaoping foi efetivo – ao contrário das 

tentativas do Grupo Central da Revolução Cultural e de Hua Guofeng – porque ao mesmo tempo 

que “negava” a RC, era construído sobre as suas marcas. Não era possível restaurar a ordem 

socialista pré-RC, especialmente porque a categoria de classe e a suposta representatividade 

classista do PC haviam sofrido uma crise da hegemonia. Assim, o programa de financeirização da 

economia oferecia uma possibilidade de superação da crise, especialmente no plano ideológico. 



 

Afinal, na economia financeirizada “neoliberal” a categoria de classe é sobreposta pelo discurso da 

meritocracia, do desempenho individual e da carreira profissional – mesmo quando, com sorte, 

conta-se com dispositivos de seguridade social. 

 Assim,  

 
 
(...) a liberalização econômica foi usada para superar uma crise de legitimidade. (...) 
[Mas] Neoliberalismo é uma forma de discurso dominante e ideologia que não tem 
capacidade para descrever as relações econômicas e sociais atuais da China (...). 
[Essa ideologia] usa conceitos como ‘transição’ e ‘desenvolvimento’ para 

remendar as suas contradições internas. (...) O neoliberalismo frequentemente usa 
noções como ‘popular’, ‘sociedade’ e ‘mercados’, para implementar políticas 
nacionais, bem como para opor-se figurativamente a ‘economia planificada’, 
‘comunismo’ ou ‘autocracia’. (HUI, 2003:60) 
 
 

 No escopo da Abertura e da Reforma, foram realizadas diversas “reavaliações” da história 

da China, as quais operaram “reajustes” e “corrigendas” das bases teóricas seguidas pelo PC no 

passado, a fim de legitimar as novas políticas econômicas.  

Por exemplo, no início dos anos 90, em meio a um projeto de estudo teórico mantido pelo PC 

intitulado “A evolução da estrutura social contemporânea”, foi emitido veredito de condenação do 

conceito de classe marxista, substituindo-lhe pelo conceito weberiano de “setores sociais”. A 

inversão foi realizada sobre o argumento de que a palavra “classe” evocava a ideia de “luta de 

classes”, a qual não seria adequada para um país que ainda estava num primeiro estágio do 

desenvolvimento das forças produtivas, e que portanto ainda não poderia arcar com a reforma 

socialista. Imagens poéticas para definir a forma de organização desses “setores” da sociedade não 

faltaram: cacho de uva, bago de romã, pirâmide invertida... (NGAI, 2012:10-15). Esta reforma da 

ideologia oficial permitiu que, em 2002, o PCCh criasse uma campanha para ampliar as suas 

filiações, anunciando no Jornal do Povo um convite “sincero” a capitalistas, homens de negócios e 

empresários a integrar o Partido Comunista... (NGAI, 2012:9). 

 

2. Para amortecer – desmantelamento e reaproveitamento do sistema de Comunas 

Olhem bem. E assim, se dar o senhor deste arroz aos pedreiros e carpinteiros e ferreiros e 

trabalhadores nas fortalezas, dando-lhes cada dia três fanões pelo seu jornal, que são doze 

reis por dia, andarão contentes, que aqui os mandarins para seus serviços lhes dão dois 

fanões e se não trabalham dão-lhes açoites como palhas, pelo qual, senhores, serão esses 

trabalhadores bem pagos sem de del Rei nosso senhor tirar nem gastar um ceitil. 



 

Vasco Calvo, ~15348 

 

 Quando da Liberação Nacional em 1949, as zonas rurais chinesas estavam organizadas 

numa hierarquia família/clã-feudo-província-império. Esses “feudos” compostos por milhares de 

households – ou seja, terras arrendadas trabalhadas por um clã (uma família estendida em várias 

ramificações) – eram gerenciados pelos chamados “senhores da guerra”, um tipo de “senhor feudal” 

ou coronel (para tornar a imagem bem próxima). A hierarquia e diversos dos aparatos 

administrativos imperiais eram regidos por argumentos confucianos, como o xiao 孝: traduzido 

geralmente como “piedade filial”, mas que na verdade indica um dever de respeito à hierarquia que 

vai do gênero (mulher subordinada a homem), passa pela família (filhos subordinados a pais, 

concubinas à esposas, irmãos mais novos aos mais velhos) e culmina no âmbito social mais amplo 

(pobres submetidos a mandarins, súditos ao imperador). Era também através dessa organização 

coronelista da sociedade que se fazia um registro da demografia e da produção, a fim de regular 

taxas, obras e serviços públicos. 

 A reforma agrária teve início poucos anos após a Liberação, inicialmente constituindo 

cooperativas que contavam com aproximadamente 150 clãs cada, de modo a implementar um tipo 

de escambo entre produções de tipos diversos. Grandes latifundiários foram expropriados, julgados 

por camponeses e obrigados a trabalharem “na enxada”. (HOWE,1989) 

 Ao fim do Primeiro Plano Quinquenal (1953-1958), a produção agrícola havia crescido 

substancialmente, indicando, segundo a avaliação da ala maoísta do PC, que a cooperativização de 

pequenos e médios produtores seria o caminho correto para ambas modernização e aumento da 

produção. O planejamento do Grande Salto Adiante (1958-1960, mas que inicialmente fora 

planejado para terminar em 1963), incluía a formação de Comunas Populares, que deveriam incluir 

uma média de 4000 a 5000 clãs cada e que desenvolveriam atividades agrícolas, manufatureiras e 

industriais, além de prover coletivamente serviços públicos com auxílio do Estado. (HOWE, 1989) 

 A organização da sociedade em Comunas tinha como objetivo diminuir as chamadas “Três 

Grandes Diferenças” entre o campesino e o operário, o campo e a cidade, trabalho intelectual e 

trabalho braçal. O projeto era de que, ao instituir cooperativas manufatureiras, escolas e pequenas 

fábricas e mineradoras em cada Comuna, ter-se-ia superado em parte essas Três Grandes Diferenças, 

além de diminuir os problemas relacionados ao transporte interno de mercadorias e matéria-prima  

 

                                                             
8 Carta datada entre 1534-6, in D´INTINO, Raffaella. Enformação das cousas da China. Lisboa: Imprensa Nacional. 
1989, p.41-42.  



 

 

no território chinês. De fato, entre 1958 e 1959 a produção agrícola e a renda per capta do camponês 

cresceram significativamente, diminuindo a desigualdade campo-cidade (HUI, 2003; NGAI, 2012) 

 Mas com os erros administrativos e a grande carestia de 1960-61, o PC chinês muda o 

direcionamento da coletivização da produção, retirando do plano nacional a industrialização 

obrigatória das Comunas localizadas em zonas agrícolas.  

 A maioria das Comunas foram mantidas em todo o país até 1976. Estas grandes vilas 

estavam registradas – com os respectivos dados demográficos e produtivos – no sistema de Hukou 

户口. Segundo esse sistema, cada Comuna ou Cooperativa era obrigada a registrar nascimentos, 

mortes, casamentos, invalidez, a fim de assegurar uma projeção ou planejamento da produção e dos 

serviços sociais necessários àquela população. Cada indivíduo possuía um determinado registro no 

sistema de Hukou que o classificava como habitante de determinada região e integrante de 

determinada Comuna ou Cooperativa. Dessa forma, Hukou também impedia que a migração interna 

ocorresse de acordo com a motivação individual, já que o Estado não tinha recursos para a 

administração da mobilidade, especialmente em situações de carestia em determinadas zonas.  

Um dos dispositivos usados para supervisionar e administrar o Hukou, foi a rede burocrática 

partidária que realizava a política da Linha de Massas – versão chinesa do Centralismo Democrático. 

A Linha de Massas estabelecia uma rede de comunicação entre quadros de várias instâncias do 

Partido e líderes de cooperativas e Comunas. 

 

2.1. Usos 

 Em 1976 o sistema de Comunas foi desmanchado devido a conflitos internos e externos à 

sua organização. Haviam conflitos internos às Comunas, no que diz respeito a distribuição da renda, 

divisão dos recursos e organização familiar. Além disso, a meta nacional determinava que cada 

Comuna produzisse em diversos setores – agrícola, manufatureiro, industrial, serviços –, e isso 

atravancava o desenvolvimento tecnológico porque não permitia a especialização do trabalho.  

Entretanto, em 1976, o desmanche das Comunas e a reposição do sistema de pequenas 

cooperativas gerou um contingente de desempregados de aproximadamente 200 milhões de pessoas. 

(RUSSO, POZZANA, 2011) 

 Este contingente foi a “mola de amortecimento” que permitiu a efetivação da Reforma e da 

Abertura e, mais recentemente, a passagem pela crise de 2008 (quando cerca de 23 milhões de 

trabalhadores perderam seus empregos na China) (NGAI, 2012:XI). O aproveitamento dessa 

população durante a Abertura e a Reforma esteve imbricado com uma série de processos políticos e 

econômicos.  



 

Em 1978 a 3ª Plenária do 11º Comitê Central instituiu a construção das Zonas Econômicas 

Especiais (经济特区) que deveriam se tornar focos de atração de investimentos vindos de Hong 

Kong, Taiwan e EU. A mão-de-obra dirigida a trabalhar nas enormes indústrias construídas nessas 

Zonas, bem como os serviços básicos de conservação urbana e construção civil, estava composta 

em sua quase totalidade pelos 民工 mingong – os mesmos desempregados após o desmantelamento 

das Comunas, trabalhadores migrantes que não tinham o status de operários nem o posto de 

produtores agrícolas. 

 O emprego desses trabalhadores migrantes lograva vantagens de “dois gumes”: por um lado, 

era oferecida uma forma de remuneração aos mingong (que não tinham trabalho fixo), minimizando 

a taxa de mortalidade nas zonas rurais; por outro lado, por causa do sistema Hukou, esses 

trabalhadores não poderiam usufruir dos direitos sociais ofertados nas cidades, pois teoricamente já 

possuíam esses direitos em suas localidades de origem, diminuindo assim os custos de reprodução 

da mão-de-obra tanto para o Estado quanto para as empresas, as quais não necessitariam oferecer 

seguro saúde, aposentadoria, alojamento para as famílias, etc. No caso da construção civil a situação 

torna-se ainda mais precária porque cerca de 90% dos trabalhadores arregimentados para esta área 

não possuem sequer contratos temporários. 

 À conta da precariedade desses trabalhos e do sistema Hukou, os mingong (dos quais cerca 

de 50% são mulheres) trabalham por períodos de dois a quatro anos nas cidades ou Zonas Especiais, 

retornando à zona rural para casarem e trabalharem novamente como produtores agrícolas. Essa 

situação faz com que os mingong não se constituam como classe pois o trabalho nas Zonas 

Especiais é apenas temporário e, quando retornam às zonas rurais, muitas vezes carecem das 

habilidades técnicas necessárias à colaboração efetiva com a produção agrícola. (NGAI, 2012:21-44) 

 No gerenciamento da migração e do emprego dessa mão de obra, está a rede de 

comunicação e controle estabelecida entre 1950 e 1976, formada por quadros e representantes das 

cooperativas. Com funções distintas, espectrais, esta rede está agora empregada – assalariada pelo 

Estado e comissionada pelas empresas privadas (SANTILLÁN, 2012) - em um novo posto de 

trabalho: gerenciar a admissão, demissão e migração dos mingong. 

* 

Desde 2002, houve um aumento substancial dos investimentos estrangeiros, crescimento da 

produção e do investimento interno em educação técnica, surgimento de uma classe média urbana 

(a qual, ainda que minoria, causou certo impacto na organização social do país). Diante dessas 

transformações explodiram greves e movimentos trabalhistas em que participam especialmente 

mingong. As greves e movimentos operários atuais recuperam diversos procedimentos maoístas da 



 

Revolução Cultural: cartazes, enfrentamento diretos entre operários e administradores, ocupação de 

órgãos públicos, destruição de maquinário e até mesmo de edificações. Para se ter uma ideia, em 

1994 foram registrados 77.794 trabalhadores envolvidos em litígios trabalhistas contra proprietários 

e administradores; em 2002, 608.396; em 2003, 801.042; em 2006, 679.312. (NGAI, 2012:113) 

 

3. Para crescer – Burocracia estatal com novos rumos 

Ao fazer a Revolução Socialista, não se sabe onde está a burguesia. A burguesia está no Partido. 

Mao Zedong, 19749 

 

Obviamente esta tese pode ser lida numa chave clássica socialista. Tomada de forma literal, 

pode ser simplesmente a reiteração do tema stalinista: a infiltração dos “inimigos de classe” 

entre as organizações do partido ‘operário’. Todavia, o escopo desta declaração não só vai 

além desses limites, mas também encerra uma visão classista de política: ele declara, como 

resultado de uma prolongada experimentação, que a ‘classe partidária’ era radicalmente 

anti-política. 

Alessandro Russo10 

 

  A transição da economia socialista - baseada no capital industrial e no planejamento 

centralizado – para uma economia imbricada com o capital financeiro internacional foi realizada 

sobre espectros da estrutura burocrática partidária-estatal. 

 Desde o primeiro modelo da Reforma, o processo de abertura para o investimento 

internacional seguiu etapas bem controladas pela burocracia estatal. Inicialmente, entre 1976 e 1978, 

o PC buscou a aliança com empresários que haviam deixado a China continental entre 49 e 76, e 

residiam então em Hong Kong, Taiwan, Japão e EU, em maioria. A fim de retomar os laços 

rompidos, os contatos familiares foram importantes meios, ainda sobre os trilhos da Xiao 孝. 

Entre 1978 e 1981 os investimentos estrangeiros aumentaram e diversificaram-se, ainda que 

controlados rigidamente pela administração estatal, sem a permissão para a propriedade privada de 

empresas industriais.  

Nesta primeira etapa das reformas econômicas chinesas houve um crescimento 

surpreendente do PIB nacional, bem como um aumento da renda nas zonas rurais e uma diminuição  

                                                             
9 Apud RUSSO, Alessandro. “Theoretical problems in the study of the Cultural Revolution” (no prelo). Comunicação 
realizada na Conferência Annual do Chao Center for Chinese Studies, em março de 2013. 
10 Idem. Alessandro Russo também trata dessa questão formulada por Mao no texto citado “How Did the Cultural 
Revolution End?...”. 



 

 

do desemprego. Os resultados positivos desses primeiros anos de Reforma levaram a um apoio 

político popular e acadêmico da nova gerência partidária, bem como ao aprofundamento das 

medidas de Abertura. 

Os investimentos estrangeiros diretos, entretanto, permaneceram sendo gerenciados pelas 

redes burocráticas associadas ao PC. A integração com o mercado financeiro internacional  

 
 
[...] não necessariamente levou a uma mudança da base estrutural e organizativa da 
classe partidária, mas seguramente transformou seus campos de atuação, 
multiplicando as esferas em que seu poder poderia ser desenvolvido. (WU, 2005) 
 
 

Dessa forma, a classe partidária integrou os oligopólios formados nos “acostamentos” das 

vias por onde entravam os investimentos estrangeiros. As medidas de planejamento econômico 

nacional estabeleceram-se com faces duplas, voltadas para o desenvolvimento econômico do país e 

para a abertura de novas “áreas profissionais” para os integrantes da burocracia. 

Um exemplo dessas “área profissionais” criadas durante a Reforma, é o gerenciamento do 

Sistema Duplo de Preços (ou Dual Track System, 双轨) que durou de 1978 e 1989. Essa medida 

determinava que os bens produzidos por indústrias estatais ou de capital misto fossem divididos em 

duas partess: aqueles produzidos no escopo do planejamento e das metas de produção nacionais 

seriam vendidos com o preço estabelecido pelo Estado; para a produção que ultrapassasse essas 

metas, o preço poderia ser “livremente” determinado pelo mercado (HUI, 2003:50). A 

implementação desse sistema gerou um novo negócio de especulação financeira no país. Como as 

indústrias eram geridas por quadros ou investidores associados a quadros partidários, a burocracia 

passou a exercer o papel de administradora da especulação financeira relacionada ao Sistema Duplo 

de Preços, participando também de seus lucros. Em 1988 – um ano de particular rentabilidade nessa 

área –, 30% da renda nacional veio da especulação sobre o Sistema Duplo de Preços (HUI, 

2003:54). 

 A partir de 1989, o Sistema Duplo de Preços foi paulatinamente eliminado e em seu lugar 

foi estabelecido o Sistema de Contratos (iniciado em 1987). O Sistema de Contratos estabelecia que 

as grandes e médias empresas industriais chinesas funcionassem em sociedades entre o Estado e os 

investidores internacionais; em tese, ao Estado caberia a propriedade e aos investidores externos a 

gerência. O sistema, entretanto, nunca logrou separar propriedade e gerência totalmente, porque o 

Estado continuou a administrar determinados aspectos fundamentais da produção, em função de 

seus direitos de propriedade (SANTILLÁN, 2012). Além disso, a administração dos recursos 



 

materiais e da mão de obra continuou a ser desenvolvida pelo PCCh de forma altamente 

centralizada. 

Assim, relações burocratizadas e alguns dispositivos específicos da economia planejada 

socialista foram mantidos durante a Reforma e Abertura. O “esvaziamento” político expresso no 

chamado “pragmatismo econômico” formalizado em 1981, aponta na verdade para uma contradição: 

o pragmatismo  

 
 
[...] apresenta-se como política – por ser hegemonia do vigente – e também resulta 
na ‘anulação da política’ – porque só administra o presente como vigente, 
procurando reduzir toda política ao cálculo racional no plano do vigente. (MAAR, 
2010:358) 
 
 

A transformação das atividades desenvolvidas pela burocracia estatal – de políticos a 

proprietários e gerentes – tem como cerne a alienação do próprio trabalho. É por isso que, no caso 

da China, a grande guinada operada pela Reforma tem como seu material de manobra as 

transformações ocorridas na organização da classe trabalhadora. Não à toa, é amplamente 

disseminada a informação de que as vantagens de investimento na China estão sempre relacionadas 

à administração e reprodução da força de trabalho.  

 

4. Entre o vermelho e o dourado 

Mao Zedong, em um discurso em 1974, disse: “Ao fazer a Revolução Socialista, não se sabe 

onde está a burguesia. A burguesia está no Partido.”. Neste mesmo discurso, Mao havia pedido aos 

Grupos de Estudo operários – então ainda existentes – que se engajassem na resolução de um 

problema teórico que, segundo Mao, dizia respeito a uma crise da prática política, a qual se não 

fosse resolvida levaria à derrota socialista. A questão e mote para o estudo era: “Por que Lenin falou 

em Ditadura do Proletariado?”. Mao explicou nesse discurso que, se a diferença fundamental entre 

socialismo e capitalismo era simplesmente uma questão de propriedade (propriedade privada ou 

pública), então “não havia muita diferença”, e se a diferença entre os dois sistemas era tão mínima, 

manter Socialismo seria muito difícil já que o próprio sistema de produção e de administração 

estatal levariam a um retorno do capitalismo (RUSSO, 2012). 

Mao nunca formulou uma resposta a esse questionamento. Ele propôs que os Grupos de 

Estudo nas Unidades de Produção estudassem e procurassem elaborar um direcionamento político 

para a resolução impasse.  



 

A campanha de estudo desta questão não se desenvolveu por muito tempo –  

à causa de crises internas e depois do fim da Revolução Cultural – mas, de fato, a transição entre 

uma economia socialista e a economia “de mercado” chinesas não precisou de transformações 

radicais no escopo da estrutura administrativa estatal. A diferença, então, talvez não estivesse ali. 
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A TRAJETÓRIA DO BADESC E O DESEMPENHO DA INDÚSTRIA CATARINENSE: 
UM RECORTE DA ÚLTIMA DÉCADA 
 

Liara Darabas Ronçani e Alcides Goulart Filho 
 

RESUMO 

Com o objetivo de financiar o desenvolvimento regional com crédito de longo prazo, em 1975 
entrou em operação o Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (BADESC) – que a 
partir de 1998 passou a chamar-se Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina. Nas décadas 
de 1980 e 1990, enquanto a economia brasileira teve um fraco desempenho comparado com as 
décadas anteriores, Santa Catarina cresceu acima da média nacional. Na primeira década de 2000, 
com a mudança de orientação da política econômica do governo federal, o país retomou o 
crescimento e a distribuição de renda, e a economia catarinense cresceu abaixo da média. Houve um 
afastamento, por parte do governo estadual, das políticas nacionais, o que implicou também no 
descolamento do banco de fomento estadual do nacional. Objetiva-se, portanto, analisar a trajetória 
recente do BADESC e sua relação com o desempenho da indústria catarinense na última década.  
Palavras-Chave: Economia catarinense; Crédito; Fomento; Indústria; Planejamento. 
 
ABSTRACT 
In order to finance regional development with long-term credit, went into operation in 1975 the 
Bank of the State of Santa Catarina Development (BADESC) - that from 1998 it was renamed 
Agency of the State of Santa Catarina . In the 1980s and 1990s, while the Brazilian economy 
performed poorly compared to previous decades, Santa Catarina grew above the national average. 
In the 2000s, with the change of direction of the federal government's economic policy, the country 
resumed growth and income distribution, and Santa Catarina economy grew below average. There 
was a departure from national policies by the state government, which also resulted in the 
undermining of the BADESC. Objective is therefore to analyze the recent trajectory of BADESC 
and its relation to the performance of the industry in Santa Catarina in the last decade. 
Keywords: Economy of Santa Catarina; Credit; Investment; Industry; Planning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 Introdução: a formação do sistema de crédito catarinense 

 

 A partir da década de 1930, o Brasil passou por um rápido processo de crescimento 

econômico. Muito antes já havia se instalado no Brasil um setor de produção industrial, 

impulsionado pelo auge do café, seu prolongamento e diversificação do capital. Mas somente na 

década de 1950 é que emergem forças produtivas especificamente capitalistas (impulsionadas pela 

forte ação do Estado e a entrada de empresas internacionais), capazes de instituir no país uma 

indústria pesada de bens de produção, que levou a criação de um setor dinâmico de bens de 

consumo capitalista (TAVARES, 1998a).   

 A indústria catarinense teve origem no final do século XIX, com os segmentos extrativo 

(erva-mate, madeira e carvão), alimentício (farinha, açúcar e derivados de suínos) e têxtil, e iniciou 

o processo de expansão e diversificação de sua base produtiva em meados da década de 1940, com 

o surgimento de setores dinâmicos, impulsionada pelo crescimento da indústria brasileira.  

Dada a incapacidade de acumulação financeira capitalista e a insuficiência bancária privada em 

sustentar os investimentos brasileiros, o Estado assumiu a função de financiador do crescimento 

econômico. A criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), em 1952, foi 

de fundamental importância para fomentar a industrialização brasileira a partir dos anos de 1950 e 

estabelecer as bases do crescimento econômico, além de diminuir a dependência do capital externo. 

Além do crédito para investimento produtivo, o banco também fornecia crédito para o 

financiamento público de obras estruturantes e de infraestrutura. Entre os anos de 1950 e 1970, o 

banco atuou como o principal financiador da indústria brasileira e suas metas eram definidas de 

acordo com os planos de desenvolvimento.  

 Durante a década de 1950 a maioria dos recursos do BNDE foi destinada para a área de 

infraestrutura, principalmente energia e transporte, e o restante à industrialização, com destaque 

para a siderurgia. Até 1957 os valores dos financiamentos do BNDES eram ainda pouco 

expressivos, mas a partir da implantação do Plano de Metas, houve um significativo aumento dos 

valores liberados. Na década de 1960, o montante liberado foi centralizado em investimentos na 

indústria de base e de bens de consumo, nas pequenas e médias empresas e no desenvolvimento 

tecnológico. Nos anos de 1970, com a implantação do II PND (Plano Nacional de 

Desenvolvimento) houve um salto no volume de financiamentos, e foram privilegiados os setores 

voltados para insumos básicos e bens de capital (BNDES, 2002).  

Seguindo o movimento geral da economia no país, foram criados, na maioria dos estados 

brasileiros, bancos de fomento com o objetivo de financiar o desenvolvimento regional com crédito  



 

 

de longo prazo. Em Santa Catarina foram criados, em 1962, o Banco de Desenvolvimento de Santa 

Catarina S.A. (BDE) e, em parceria com os governadores do Rio Grande do Sul e do Paraná, o 

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Antes da criação do BDE, os bancos 

em Santa Catarina ofertavam apenas linhas de crédito de curto prazo para pequenos e médios 

produtores, principalmente agrícolas, e o surgimento de novas e grandes empresas exigia a criação 

de novas linhas de crédito e de longo prazo. Em 1969, porém, o BDE deixou de ser um banco de 

investimento e transformou-se em banco comercial, passando a se chamar Banco do Estado de 

Santa Catarina (BESC). Logo em seguida, em 1973, iniciou-se um movimento, liderado pelo 

governo do Rio Grande Do Sul, para extinguir o BRDE. Para preencher essa lacuna e proteger-se da 

possível extinção do BRDE, além de seguir as determinações do BNDE, em 1975 entrou em 

operação o Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (BADESC), fundamental para 

integração e consolidação do capital industrial no estado (GOULARTI FILHO, 2007).  

 A partir dos anos 1960, foram criados ainda outros mecanismos de fomento: os programas 

de incentivo fiscal FUNDESC – Fundo de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, em 1963, 

o PROCAPE – Programa Especial de Apoio à Capitalização de Empresa, em 1975 (quando o 

FUNDESC foi extinto) e PRODEC – Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense, em 

1988, quatro anos após a extinção do PROCAPE. Com a formação do sistema de crédito 

catarinense a partir de 1962, investimentos em energia e transporte e a consolidação do setor eletro-

metal-mecânico, alterou-se o padrão de crescimento no estado, e a nova fase – que vai até 1990 – 

foi de integração e consolidação do capital industrial. Nesse período, várias indústrias dos setores 

tradicionais se consolidaram e acabaram se tornando líderes nacionais. Internamente, a indústria 

catarinense passou a ser conduzida por grandes empresas (GOULARTI FILHO, 2007). 

 Entre 1930 e 1980 as taxas médias de crescimento da economia brasileira se mantiveram em 

torno de 6% ao ano. Esse ritmo de crescimento foi interrompido nas décadas de 1980 e 1990, com o 

esgotamento do padrão de financiamento e a crise fiscal do Estado, cuja raiz foi o endividamento 

externo. Durante os anos de 1980, enquanto a economia brasileira teve um fraco desempenho 

comparado com as décadas anteriores, com crescimento médio do PIB de 2,3%, a economia 

catarinense cresceu 5,3%, superior a média nacional. Nos anos de 1990, o Brasil teve um 

crescimento médio de 1,7% e Santa Catarina de 3,5%.  

 Foram duas décadas de crescimento superior a média nacional, a economia catarinense 

andava na contramão da recessão. Na década de 2000 a situação se reverteu, enquanto o país 

retomava o crescimento e a distribuição de renda, o desempenho da economia catarinense ficou 



 

abaixo da média nacional. Entre 2001 e 2010, a indústria geral no Brasil cresceu 3,0% e em Santa 

Catarina somente 0,5%.  

 Neste período, um dos pilares da retomada do crescimento brasileiro foi a ampliação do 

crédito liberado pelo BNDES, cujo aumento não foi acompanhado pelo BADESC. Com a mudança 

da orientação política econômica do governo federal a partir de 2003, houve um afastamento, por 

parte do governo estadual das políticas nacionais – este manteve os mesmos princípios do modelo 

anterior pautado no localismo –, o que implicou também no descolamento do BADESC do banco de 

fomento nacional.  Comparada a trajetória de desembolsos do BNDES para Santa Catarina, com 

tendência crescente durante todo o período, a evolução dos desembolsos dos BADESC ficou muito 

aquém das políticas nacionais de crescimento.  

 Tendo como base a retomada do crescimento da economia brasileira e a subsequente perda 

do ritmo de crescimento da economia catarinense, o objetivo deste trabalho é analisar a trajetória 

recente do BADESC e sua relação com o desempenho da indústria catarinense na última década.  

 

2  O sistema de crédito catarinense alinhado ao movimento da economia brasileira: inversão 

de uma trajetória 

 

 O BADESC foi criado com o intuito de financiar o desenvolvimento regional de longo prazo 

e estabelecer os alicerces para a consolidação do sistema de crédito público catarinense. O papel do 

banco é promover o desenvolvimento econômico e social catarinense mediante a contratação de 

recursos financeiros, no âmbito de sua competência, por intermédio de operações de crédito com 

recursos próprios ou fazendo repasses do BNDES e outras instituições. Ao longo da sua existência, 

os desembolsos foram diversificados conforme as necessidades e as capacidades dos setores 

econômicos de cada região do estado. No período entre 1971 a 1982, com a ampliação considerável 

do BRDE, a criação do BADESC e a reestruturação do FUNDESC, transformado em PROCAPE, 

houve uma forte expansão do crédito estadual.   

 Entre 1970 e 1973 o ritmo de crescimento da economia brasileira atinge seu auge. Houve 

uma forte elevação da taxa de acumulação de capital na indústria de transformação e a taxa de 

crescimento da produção de bens de capital, insumos e de bens de consumo duráveis e não-duráveis 

também se acelera. No entanto, é o mesmo esforço de investimento que eleva acentuadamente a 

taxa de acumulação de capital entre 1970 e 1973, que, num movimento cíclico, leva ao esgotamento 

do período de aceleração, pois a demanda não pode manter-se no mesmo ritmo acelerado do auge 

para sempre, e a superacumulação acaba gerando capacidade ociosa indesejada, logo que o período  



 

 

de aceleração atinge seu auge (TAVARES, 1998b). Inicia-se, a partir de então, uma fase de 

desaceleração na economia brasileira, que será sentida pela maioria das economias estaduais. 

 Até 1979 foi possível manter as taxas de crescimento do PIB ao redor dos 7% ao ano, 

devido aos investimentos públicos e privados impulsionados pelo II PND. Neste ano se deu início 

ao fim do padrão de financiamento externo, que manteve o crescimento e a baixa inflação no Brasil, 

por mais de uma década. Durante toda a década de 1980, o Brasil esteve imerso em uma crise fiscal 

e financeira que se originou nas dívidas interna e externa. A década foi marcada pelo baixo 

crescimento econômico – causado pela crise da dívida externa e pelo enfraquecimento do Estado – 

e pelas políticas de ajustamento patrocinadas pelo FMI, cujas conseqüências para o Brasil foram 

desorganização e agravamento progressivo da situação das finanças públicas, aumento das taxas de 

inflação, arrefecimento das taxas de investimento e profunda instabilidade macroeconômica 

(BELLUZZO; ALMEIDA, 2002).  

 Durante a década de 1980, devido à forte retração da atividade econômica, associada ao fim 

do padrão de desenvolvimento da economia brasileira, a participação do BNDES foi reduzida. Nos 

anos 1990, a atuação do BNDES foi redefinida em razão da onda neoliberal que se difundia no 

Brasil. Como a presença do Estado no desenvolvimento deveria ser substituída pela iniciativa 

privada, ocorreu o processo de privatização das empresas estatais. O BNDES passou a adotar uma 

nova estratégia de desenvolvimento, sendo responsável pela gestão do Plano Nacional de 

Desestatização (PND), tornando-se o agente financeiro dos programas de privatização do país, 

atuando na aquisição e saneamento financeiro das empresas que seriam vendidas à iniciativa 

privada. O banco reduziu significativamente seu volume de financiamentos. A partir de 1997, os 

financiamentos do banco voltaram a crescer, alcançando valores expressivos, no entanto, os 

recursos foram destinados, principalmente, ao processo de privatização do setor elétrico, e não para 

investimentos em novas empresas. Além disso, o BNDES desempenhou um papel ativo na 

consolidação da reestruturação produtiva dos anos 90. O banco passou a financiar os setores de 

infraestrutura econômica privatizados, a apoiar o processo de reestruturação industrial e a atuar 

como agência de financiamento às exportações (PRATES, CINTRA e FREITAS, 2000). 

 Entre 1983 a 1990, mergulhada no endividamento externo e na crise fiscal e financeira do 

Estado brasileiro, a política de crédito em Santa Catarina também sofreu um revés. O PROCAPE 

foi extinto em 1984, sendo substituído por um novo programa de incentivo fiscal, o PRODEC, 

somente em 1988; e o BRDE, principal agente da década, sofreu uma intervenção extrajudicial. 

Durante os anos de 1990 e 2002, houve uma lenta recuperação do crédito estadual sem mudanças 

estruturais, mesmo com a reativação do BRDE, em 1992, e a consolidação do PRODEC.  Em 1998,  



 

 

de acordo com diretrizes do Banco Central do Brasil, o BADESC passou a se chamar Agência de 

Fomento do Estado de Santa Catarina, atuando também em operações de microcrédito 

(GOULARTI FILHO, 2012). 

 A partir de 2003 iniciou-se uma nova fase na economia brasileira, dadas as mudanças 

relativas à condução da política econômica. O governo federal passou a priorizar uma maior 

intervenção na economia, por meio do planejamento, fortalecendo o executivo e acabando com o 

localismo e a fragmentação do território. O neoliberalismo perdeu força e foi substituído por maior 

intervenção do Estado e pela retomada do planejamento. O crescimento foi retomado, o crédito 

ampliado e o Estado voltou a planejar. Neste período, um dos pilares da retomada do crescimento 

da economia brasileira foi a ampliação do crédito liderado pelo BNDES, cujos valores aumentaram 

em 41,7%.  

 Os valores liberados pelo BADESC expandiram-se apenas 23,0%, praticamente a metade do 

que ampliou o banco de fomento nacional. O governo catarinense não esteve afinado com ideário 

do governo federal de ampliação do crédito, e manteve os mesmos princípios do modelo anterior 

pautado no localismo. Entre 2003 e 2008, o crédito em Santa Catarina sofreu forte estagnação. 

Segundo Goularti Filho (2012), no período de 2007 a 2010, o fomento ficou por conta do aumento 

dos repasses do BRDE e da renúncia fiscal no ano de 2008. Porém, o BADESC, manteve um 

desempenho muito abaixo da trajetória do crescimento de crédito fornecido pelo BNDES. 

 O gráfico 1 mostra que de 2000 a 2002 os desembolsos do BADESC para investimentos na 

indústria de transformação catarinense mais que dobraram, passando de R$ 44.654.223 para R$ 

99.411.419 (123%), no entanto, a partir de 2003 constata-se que os valores liberados pelo banco de 

fomento sofrem fortes quedas ano a ano até 2006, quando os valores se estabilizam e mantêm-se 

por quatro anos estagnados. A partir de 2008, os recursos voltaram a crescer, embora em um nível 

ainda considerado baixo se comparado com o rítmo em que vinha crescendo no início da década. O 

banco de fomento liberou, em 2010, R$ 47.708.425 para investimentos na indústria catarinense, se 

compararmos aos recursos liberados em 2000, a evolução da liberação de crédito na década foi 

fraca (6,8%). 

 

Gráfico 1 – Desembolsos do BADESC para a indústria de transformação catarinense 



 

 

Fonte: BADESC 

 

 Pode-se constatar é que no período analisado houve uma desaceleração no ciclo de liberação 

de crédito em Santa Catarina. Os valores liberados sofreram oscilações bruscas em intervalos de 

tempo muito curtos. Enquanto em 2002 o BADESC liberou R$ 99.411.419 para a indústria 

catarinense, em 2006, por exemplo, o volume foi de apenas R$ 9.389.561. 

 Comparada a trajetória de desembolsos do BNDES para Santa Catarina, com tendência 

crescente durante todo o período, a evolução dos desembolsos dos BADESC ficou muito aquém das 

políticas nacionais de crescimento. Durante os anos 2000, o BNDES ampliou sua atuação em 

beneficio das exportações. Iniciou-se um novo ciclo de crescimento, baseado no aumento da renda, 

do investimento e da produtividade da economia.  

 Com o Governo Lula, o Estado retomou seu papel como um importante indutor do 

crescimento econômico e o banco ganhou mais evidência, no sentido de dar continuidade à sua 

função básica de desenvolvimento. O BNDES atuou fortemente no Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), promoveu a modernização de setores produtivos, na área de infraestrutura, 

exportação, desenvolvimento social e urbano, micro, pequenas e médias empresas e mercado de 

capitais. Além disso, o banco teve importante papel na manutenção do nível dos investimentos 

durante a fase de escassez de liquidez pela qual passou o sistema financeiro privado nacional em 

decorrência da crise financeira internacional, que teve seu auge em 2008 (COUTO e TRINTIN, 

2012).  

 

Gráfico 2 – Desembolsos do BNDES para a indústria de transformação catarinense 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

BNDES 

 

 Como é evidenciado no gráfico 2, a evolução dos desembolsos do BNDES para a indústria 

de transformação catarinense foi predominantemente crescente durante a década, sofrendo pequenas 

quedas apenas em 2003 (0,77%), 2005 (9,7%) e 2007 (8,7%). De 2000 a 2010 o volume de recursos 

do banco destinado para a indústria catarinense cresceu cerca de 379%. A média de crescimento 

durante a década foi de 19% ao ano. 

3 O desempenho da indústria catarinense na última década como reflexo da política de 

crédito da Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina 

 

 Se compararmos a taxa média de crescimento da indústria brasileira com a da indústria 

catarinense por setores da indústria de transformação constatamos que a maioria dos setores desta 

indústria cresceu menos em Santa Catarina do que no Brasil. Na economia brasileira, apenas dois 

setores apresentaram resultados de crescimento negativo, vestuário (-0,76%) e madeira (-0,54%), 

quedas pequenas se comparadas com os setores da indústria catarinense que obtiveram resultados 

negativos. Os mesmos setores apresentaram médias negativas de 2,18% e 3,35% respectivamente. 

Outro setor que apresentou média negativa de crescimento na economia catarinense foi o de 

automotores, com queda de 1,63%.  

 

Tabela 01 - Taxa média de crescimento da produção industrial em % no período 2000-2010 



 

Indústria BR SC 
Alimentos 1,52 1,80 
Têxtil 0,55 0,61 
Vestuário -0,76 -2,18 
Madeira -0,54 -3,35 

  Papel e celulose 3,27 2,34 
  Borracha e plástico 1,49 0,74 
  Minerais não metálicos 2,11 0,32 
  Automotores 

Complexo metal-mecânico 
8,51 
5,28 

-1,63 
5,50 

Fonte: SIDRA/IBGE 

 

 Os setores que tiveram desempenho positivo na economia catarinense, mas ainda cresceram 

abaixo da média nacional, foram papel e celulose, borracha e plástico, e minerais não metálicos. Os 

únicos setores que atingiram média de crescimento acima dos da indústria brasileira foram o de 

alimentos, têxtil e o complexo metal-mecânico. 

Gráfico 3 – Evolução da produção industrial média de Santa Catarina 

 
Fonte: SIDRA/IBGE 

 O gráfico 3 mostra que a média da produção industrial catarinense na década de 2000 sofreu 

muitas oscilações. Teve uma queda brusca de 2001 a 2002 e retomada o crescimento em 2003 e 

2004, voltando a cair em 2005 e 2006, com pequena recuperação em 2007. Em 2008 e 2009 a 

produção volta a cair fortemente, e de 2009 a 2010 retoma o crescimento, fechando a década acima 

da produção média atingida no início da mesma. 

 Quanto ao volume de recursos liberados pelo BADESC por setores da indústria catarinense, 

plástico e borracha foi o que mais recebeu investimentos, seguido pelos setores de produtos 

alimentícios e o complexo metal-mecânico. Os setores que receberam menor volume de recursos 

foram os de materiais de transporte, madeira e vestuário, não por coincidência, os mesmos que 

apresentaram queda na produção industrial no período. 



 

 

 

Gráfico 4 – Desembolsos do BADESC por setores da indústria catarinense 
 de 2000 a 2010 (em R$ milhões) 

 
Fonte: BADESC 

 Na maioria dos setores, e especialmente no caso destes três últimos, menos favorecidos, é 

clara a tendência de que o desempenho da produção industrial acompanha o movimento da 

trajetória de liberações de crédito do BADESC para cada setor, como está apresentado nos anexos. 

 

4 O descolamento do banco de fomento estadual em relação ao Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social 

 

 É possível avaliar mais claramente o descolamento do banco de fomento estadual em relação 

ao BNDES, quando são analisados os desembolsos totais do BADESC por fonte de recursos. A 

participação do BNDES no fornecimento de recursos para o BADESC, que até então era 

expressivamente maior que os recursos próprios do BADESC, começa a cair em 2002 e, a partir de 

2003 cai bruscamente até o ano de 2007. Entre 2004 e 2009 a representatividade dos recursos 

provenientes do BNDES passa a ser inferior a do banco estadual.  

 Com a mudança de orientação da política econômica do governo federal a partir de 2003, 

abandonando o ideário liberal das décadas anteriores – que foi substituído por uma nova política, 

baseada em maior intervenção do Estado e na retomada do planejamento – houve um afastamento, 

por parte do governo estadual das políticas nacionais, o que implicou também no afastamento do 

BADESC do banco de fomento nacional. Este afastamento se dá porque a partir deste mesmo ano, o 



 

governo catarinense aprofunda no Estado o modelo liberal, através de uma reforma que promoveu a 

descentralização administrativa, com a criação das 36 Secretarias de Desenvolvimento Regional. 

 
Gráfico 5 – Desembolsos totais do BADESC, por fonte de recursos 

 
Fonte: BADESC 

 Além disso, o que talvez explique a perda de dinamismo de alguns setores da indústria 

catarinense seja o enfraquecimento das liberações de crédito para este setor da economia, pois, 

como apresenta o gráfico 6, o BADESC não consegue suprir e, nem ao menos amenizar, a 

diminuição dos recursos fornecidos pelo BNDES. 

 O gráfico 5 mostra que, de alguma forma, a partir do momento em que o banco estadual se 

afasta do banco nacional, o BADESC aumenta o volume de desembolsos provenientes de recursos 

próprios, fazendo com que a queda no total das contratações não se torne ainda mais expressiva. O 

gráfico 6  mostra que quando se trata dos desembolsos para a indústria catarinense, o mesmo não 

ocorre. Na medida em que os recursos do BNDES caem, os do BADESC também sofrem quedas ou 

apenas se mantêm estagnados. Este é o cenário até 2005, e mesmo a partir deste ano, o aumento na 

liberação de recursos com fontes próprias é muito inferior se comparado aos desembolsos do Banco 

para os demais setores da economia catarinense, o que deixa claro a despreocupação do BADESC 

em priorizar os investimentos na indústria de Santa Catarina. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Gráfico 6 – Desembolsos do BADESC para a indústria catarinense, por fonte de recursos 

 
Fonte: BADESC 

 
5 Considerações finais 
 
 Houve um afastamento das políticas nacionais, por parte do governo estadual catarinense, 

que implicou no descolamento da Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina em relação ao 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Isto prejudicou a liberação de crédito 

para fomento em Santa Catarina e causou impactos em setores da indústria catarinense. No período 

de retomada do crescimento da economia brasileira, um dos pilares foi a ampliação do crédito 

liberado pelo BNDES, cujo aumento não foi acompanhado pelo BADESC. Comparada à trajetória 

de desembolsos do BNDES para Santa Catarina, com tendência crescente durante todo o período, a 

evolução dos desembolsos dos BADESC ficou muito aquém das políticas nacionais de crescimento. 

 Quanto ao volume de recursos liberados pelo BADESC por setores da indústria catarinense, 

os setores que receberam menor volume foram, não por coincidência, os mesmos que apresentaram 

queda na produção industrial no período. Em relação aos desembolsos totais do BADESC por fonte 

de recursos, a participação do BNDES também cai a partir de 2002, e entre 2004 e 2009 chega a ser 

inferior a do banco estadual. Sem contrapartida na liberação de recursos com fontes próprias para a 

indústria – o contrário ocorre para os demais setores da economia – fica evidente a falta de 

prioridade do banco estadual em investir na indústria catarinense. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1 – Desembolsos do BADESC para o setor de vestuário (em R$ milhões) 

 

Fonte: BADESC 

 

Anexo 2 – Evolução da produção da indústria de vestuário em Santa Catarina 

 

Fonte: SIDRA/IBGE  

 

 



 

 

 

Anexo 3 – Desembolsos do BADESC para o setor de madeira (em R$ milhões) 

 

Fonte: BADESC 

 

Anexo 4 – Evolução da produção da indústria de madeira em Santa Catarina  

  

Fonte: SIDRA/IBGE  

 

 



 

 

 

Anexo 5 – Desembolsos do BADESC para o setor de materiais de transporte (em R$ milhões) 

 

Fonte: BADESC 

 

Anexo 6 – Evolução da produção da indústria de automotores em Santa Catarina    

 
Fonte: SIDRA/IBGE  
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INCENTIVOS FISCAIS E DESENVOLVIMENTO DESIGUAL EM SANTA CATARINA: 

UMA ANÁLISE DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EMPRESA 

CATARINENSE (PRODEC) 

Juliano Giassi Goularti 

 

 

RESUMO: 
O objetivo deste artigo é descrever e analisar a política de incentivos fiscais em Santa Catarina a partir do 
Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense (Prodec). Enquanto um instrumento para fomentar a 
acumulação capitalista no espaço, o Prodec segue as orientações da divisão inter-regional ao distribuir à 
maior parcela dos incentivos as regiões que apresentam um maior grau de complexidade industrial. Além da 
introdução e da consideração final, o trabalho esta dividido em dois tópicos. O primeiro faz uma discussão da 
criação do Prodec apresentando sua inconstitucionalidade e suas controvérsias. Nesse tópico definimos uma 
esquematização cronológica em três etapas: i) alterações legislativas (1988 a 1997); ii) adequações (1998 a 
2005); e iii) reestruturação (2006 a 2012). Na segunda parte discutimos o processo de centralização, 
concentração e produção de desigualdades fomentando assim o desenvolvimento desigual. 
Palavras Chaves: Incentivos Fiscais. Prodec. Centralização. Desenvolvimento Desigual. Santa Catarina. 
 

 

ABSTRACT : 
The purpose of this article is to describe and analyze the policy of tax incentives in Santa Catarina from the 
Development Program of the Santa Catarina Company (Prodec). As an instrument to foster capital 
accumulation in space, Prodec follows the guidelines of interregional division to distribute the largest portion 
of the incentives the regions that have a higher degree of industrial complexity. Besides the introduction and 
the final account, the work is divided into two topics. The first is a discussion of the creation of Prodec 
presenting its unconstitutionality and its controversies. In this topic we define a chronological layout in three 
steps: i ) legislative changes (1988-1997) ; ii ) adjustments (1998-2005); and iii) restructuring (2006-2012). 
In the second part we discuss the process of centralization, concentration and production of inequalities thus 
promotes unequal development. 
Key Words:Tax Incentives. Prodec. Centralization. Uneven Development. Santa Catarina. 
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Introdução 

 

O novo texto constitucional de 1988 representou mudanças significativas na política de 

incentivos fiscais. Decorrente das pressões exercidas por governadores, parlamentares, prefeitos, 

vereadores e demais lideranças políticas, foi determinante para o legislador constituinte promover a 

descentralização da política fiscal. Com isso, o que até então era prerrogativa exclusiva da União, 

fortaleceu a autonomia regional e enfraqueceu o Conselho Nacional de Política Fazendária 

(Confaz). 

 Com o aumento das competências tributárias dos governos estaduais, o sistema federativo 

brasileiro fragmentou-se. À medida que a União, fragilizada com a crise fiscal e financeira dos anos 

1980, eximiu-se com a Constituição de estabelecer mecanismos de regulamentação e consenso de 

política fiscal a exemplo do Ato Complementar nº 34 de 1967, os governos estaduais com suas 

bases de apoio no Congresso desenharam um modelo federativo de autonomia fiscal. Se esse era o 

entendimento de justiça contra o modelo centralizador, a Reforma Tributária de 1988 promovida 

pouco antes da política neoliberal dos anos 1990 favoreceu uma situação de conflito regional. 

 Presidida sobre os princípios da descentralização, a nova Carta constitucional, ao permitir o 

aumento das competências tributárias dos governos, favoreceu o desencadeamento da guerra fiscal. 

Com as mudanças trazidas pelo novo texto constitucional, os ares da democracia permitiram aos 

Estados fixarem as alíquotas de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação 

(ICMS), desde que respeitadas algumas atribuições estabelecidas pelo Senado Federal. Nessa 

perspectiva, a heterogeneidade de interesses dentro do sistema federativo que já possuíam 

dificuldades na construção de interesses comuns tornou-se ainda pior. A questão problemática era 

que a política macroeconômica desfavorável e os primeiros paços do neoliberalismo estavam 

impondo dificuldades econômicas aos governos estaduais. Nisso, gradativamente os Estados foram 

alterando suas alíquotas de ICMS, sem o consentimento do Confaz e do Senado Federal. 

Como o centro do debate, as descentralizações num federalismo em processo de 

fragmentação seguiram a lógica dos interesses regionais. Os interesses presentes no debate da 

Reforma Tributária de 1988 corrigiram algumas imperfeições do sistema. Todavia num contexto de 

crise política e conjuntura macroeconômica desfavorável em que as finanças dos governos estaduais 

estavam em colapso, manterem-se os princípios da centralização da Reforma Tributária de 1966 

tornou-se insustentável. Foi assim que a descentralização fiscal ganhou corpo e tomou musculatura. 
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1. Inconstitucionalidades, controvérsias e alterações/adequações/reestruturação 

legislativa 

 

 No contexto do debate da descentralização, em 12 de junho de 1987 a Comissão do Sistema 

Tributário, Orçamento e Finanças aprova o relatório final e encaminha para a Comissão de 

Sistematização. Em 17 de novembro a Comissão de Sistematização aprova o projeto da nova carta 

constitucional, acatando a proposta que concedia autonomia fiscal aos Estados. Nisso, com a 

sinalização positiva da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças e um dia antes de o 

relatório ser aprovado pela Comissão de Sistematização, em 16 de novembro o governador do 

Estado de Santa Catarina envia para a Assembleia Legislativa (Alesc) o Projeto de Lei nº 

0306.2/1987 criando o Prodec. A sistemática é a seguinte: a empresa recebe o incentivo e depois de 

transcorrido o período de carência ela começa a quitar o saldo devedor, que é recolhido ao Fundo de 

Apoio ao Desenvolvimento Empresarial Catarinense (Fadesc). 

 Assim, as empresas que pretendiam ampliar sua base produtiva em território catarinense 

poderiam agora recorrer ao programa. Era uma nova política específica para o setor produtivo 

utilizando do velho mecanismo de postergação do ICM inaugurado em 1963. Mantendo a lógica da 

concentração espacial da produção, o que também significa a aceleração do processo de 

urbanização das cidades de Joinville, Blumenau, Itajaí, Florianópolis dentre outras, o processo de 

consolidação da formação econômica de Santa Catarina traduziu-se pela via do desenvolvimento 

desigual. Acompanhando o movimento geral da economia catarinense, as desigualdades 

econômicas na distribuição espacial do comércio e da produção averiguada em 1907, em que 

Joinville e Blumenau concentravam 46,9% do número de estabelecimentos comerciais do Estado de 

Santa Catarina, foram reforçadas no tempo e no espaço pelos incentivos do Prodec, à medida que 

ambas a cidades estão entre as mais contempladas. 

Alargando os horizontes da acumulação capitalista no espaço, o Prodec consiste na 

utilização de parte o próprio ICMS incrementado, que é considerado como forma de incentivo fiscal 

a ser investido nas empresas com o objetivo de fomentar a atividade industrial. Antes de adentrar na 

análise do Prodec, o programa está amparado pela Constituição da República de 1988, em particular 

no artigo 155, inciso XII, alínea “g”: 

 
 
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
[...] 
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II 
- operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações 
e as prestações se iniciem no exterior; 
[...] 
§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 
[...] 
XII – Cabe à lei complementar: 
[...] 
g) regular a forma, como mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados (BRASIL, 
2013, p. 49). 

 
 
 Antes disso, a Lei Complementar nº 24 de 1975 regulamentou e ratificou a obrigatoriedade 

de convênio interestadual para a concessão de incentivos, conforme segue: 

 
 

Art. 1º As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e 
ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei. 
Parágrafo único - O disposto neste artigo também se aplica: 
[...] 
IV - a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais, 
concedidos com base no Imposto de Circulação de Mercadorias, dos quais resulte 
redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus (BRASIL, 1975, p. 
1). 

 
 
 Seguindo o raciocínio jurídico, descrito anteriormente, a Lei Complementar nº 24/1975 

estabelece a penalidade imposta nos casos de descumprimento da norma. Assim: 

 
 

Art. 8º - A inobservância dos dispositivos desta Lei acarretará, cumulativamente: 
I - a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento 
recebedor da mercadoria. (BRASIL, 1975, p. 2). 

 
 
 O Prodec configura-se em incentivo fiscal, oriundo de receitas tributárias advindas da 

arrecadação de ICMS e que, como tal, deveria ter sido objeto de convênio antes de sua 

implementação, conforme se subtende na legislação supracitada. Ressalta-se que a inobservância da 

exigibilidade de convênio no âmbito do Confaz poderá acarretar duas sanções, quais sejam: a 

nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído. Regrado pelas legislações tributárias 

nacional e estadual a fim de que sejam respeitados os princípios que regem a prática pela 

administração pública da atividade de tributação, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) pontua que 

a criação do Prodec em 1988 não foi pautada no âmbito do colegiado do Confaz. 
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 Independentemente disso, dentro de um processo que tinha por base a construção da 

autonomia fiscal, os estímulos para o desenvolvimento passaram a ser endógenos, ou seja, foram 

atribuídos aos Estados, uma vez que a política nacional de desenvolvimento regional encontrava-se 

numa crescente fragilização devido à crise fiscal e financeira dos anos 1980. Agora, se por um lado 

as evidências demonstram que Reforma de 1988 fragilizou o poder de atuação do Confaz, por outro 

lado fortaleceu a política de produção endógena dos Estados. Quanto a não ter sido aprovado pelo 

colegiado do Confaz, Chacon (2010, p. 68), avalia que a criação do Prodec não foi colocada em 

pauta na reunião do Confaz “Pois tornava-se muito difícil a aprovação de todos os Estados 

membros da Federação para ditarem a favor do Prodec”. 

 Não diferente dos programas anteriores, pretendia o governo catarinense com a criação do 

Prodec ofertar  

 
 

[...] estímulos para o desenvolvimento, que ora propõe criar o Governo catarinense, 
visam dar apoio financeiro e creditício, através da participação do Estado na 
subscrição de capital em empresas de comprovada prioridade socioeconômica, ou 
através de financiamentos, criando um fundo próprio, que se denominará Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Empresarial Catarinense – Fadesc (SANTA 
CATARINA, 1987, p. 4). 

 
 

Segundo ainda se extrai da mensagem de Exposição de Motivos nº 152, anexada no corpo 

do projeto de lei, devido à inexistência de um programa específico de incentivos fiscais com base 

no ICMS, 

 
 

É de se ressaltar que, nos últimos anos, Santa Catarina, além de não ter conseguido 
atrair capitais de outras origens para investimentos produtivos em sua área 
geográfica nas proporções desejadas, tem assistido passivamente à fuga de 
recursos, aqui gerados no passado, para outras unidades da Federação (SANTA 
CATARINA, 1987, p. 4). 

 
 
 Com sistemática de participação acionária e da concessão de incentivos fiscais, para 

operacionalizar o novo sistema de incentivos fiscais, o governo catarinense autorizou a abertura de 

crédito especial no valor de Ncz$ 200 milhões. Em síntese, o Estado autoriza a dilatação do prazo 

de recolhimento de parcela do ICM gerado por projetos de investimentos que atendam aos 

requisitos estabelecidos pelo programa. Assim, o empresário que é contemplado pelo incentivo 

deixa de recolher o ICM no prazo normal, e após cumprir a carência inicia o pagamento do valor do 
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incentivo recebido. Embora a própria Secretaria da Fazenda, através da Gerencia de Auditoria de 

Contas Públicas observe que 

 
 

[...] as fruições do Prodec carecem de conferência mensal pelos técnicos da 
DIAT/COGAT, gerada, principalmente, pela insegurança quanto ao correto 
preenchimento da DIME pelas empresas. De igual modo, os pagamentos carecem 
de conferências mensais quanto aos valores recolhidos pelas empresas, uma vez 
que existe a opção por gerar o DARE diretamente pelo SAT ou da empresa efetuar 
seus cálculos e recolher ao Estado, o que pode gerar diferença, não obstante o 
atraso, com ônus, ou mesmo o não recolhimento das parcelas (SANTA 
CATARINA, 2008, p. 74). 

 
 
 Deste apontamento destacado que acaba por comprometer as finanças do Estado, quando o 

programa foi criado previu-se um impacto de 15,9% da receita tributária do Estado. Todavia esse 

impacto justificava-se com o objetivo de 

 
 

[...] estimular o desenvolvimento socioeconômico de Santa Catarina, em 
consonância com a iniciativa privada, visando à implantação de empreendimentos 
industriais e de programas de cooperativas de armazenamento de produtos 
agrícolas, mediante a concessão de apoio financeiro e creditício que garanta a 
geração de novas oportunidades de trabalho (SANTA CATARINA, 1987, p. 8). 

 
 
 No contexto do novo texto constitucional, a proposta do governo catarinense pode ser 

interpretada como um elo da sequência das novas relações federativas. Como reflexo da reforma 

tributária de 1988 e nas condições de competitividade da economia, endogenamente, com a 

participação do Prodec na atividade capitalista é preenchida a lacuna deixada pelo Programa 

Especial de Apoio à Capitalização de Empresas (Procape), extinto em 1984 por apresentar indícios 

de corrupção. Diríamos que viabilizada pelo movimento da democracia, a política econômica 

reformulou o sistema tributário adequando-o à nova realidade econômica. Nisso, recepcionando o 

Decreto nº 385, de 14 de agosto de 1987, introduzindo mudanças no regulamento de ICM 

permitindo sua postergação em até 180 dias, com o Prodec podemos dizer que se inicia uma nova 

fase na política de compromissos do Estado com o capital. 

 De modo a dar sequência ao fomento da atividade empresarial no Estado que, até 1984, 

eram objeto do Procape, as empresas que usufruíram dos incentivos fiscais do Procape e possuíssem 

saldo em aberto com o Estado deveriam ter sido transferidas ao Prodec, o que não ocorreu. 
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[...] a Lei nº 7.320/1988 determinou que, desde o início do Prodec o saldo residual 
do Procape deveria ter sido transferido ao novo Programa, o que não ocorreu até 
dezembro de 2007. Transcorridos 20 anos desde a criação do Prodec, várias 
empresas que possuíam contratos com o Estado, oriundo do Programa de fomento 
anterior, poderiam apresentar, atualmente, situação ativa, ou inativa, ou inapta ou 
cancelada (SANTA CATARINA, 2008, p. 32). 

 
 
 Ainda quanto ao Procape, além dos indícios de irregularidades que resultaram na abertura de 

uma Comissão Parlamentar de Inquérito, dos US$ 24,8 milhões liberados em 1980 a títulos de 

participação acionária à Santinvest para construção da Siderúrgica Sul Catarinense (Sidersul) que 

até hoje não se sabe do paradeiro, na auditoria realizada pelo TCE foi diagnosticado que empresas 

que usufruíram dos incentivos fiscais do Procape ainda possuem débitos com o Estado. Todavia, o 

TCE recomendou que a Procuradoria Geral do Estado (PGE) tome as devidas providencias para que 

o Estado reveja os valores pendentes e efetue a cobrança. 

 Outra problemática do programa é a desvinculação constitucional de receitas que pertence 

aos municípios. A Constituição do Estado de Santa Catarina, na Seção IV do Capítulo III, Da 

Repartição das Receitas Tributárias, art. 133, determina que: 

 
 

Art. 133 Pertencem aos Municípios: 
[...] 
II - vinte e cinco por cento: 
a) do produto da arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação; 
[...] 
§ 1º- É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego de recursos 
atribuídos aos Municípios, ressalvado o condicionamento ao cumprimento do 
disposto no art. 155, § 2º, incisos I e II (SANTA CATARINA, 2013, p. 37). 

 
 

O inciso IV do art. 158 da Constituição Federal define o repasse aos municípios de 25% do 

ICMS arrecadado pelo Estado. Desta forma, o § 2º do art. 9º da Lei nº 13.348, de 10 de março de 

2005, estabeleceu que o Fadesc recolherá ao Tesouro do Estado, e este registrará sob a rubrica de 

Receitas Correntes Tributárias (RCT), após a quitação integral do contrato de mútuo, o valor 

nominal correspondente ao somatório das parcelas pagas pelas empresas que receberam o incentivo 

fiscal. Assim, os pagamentos do Prodec apenas são reconhecidos como receita tributária ao final do 

contrato e, consequentemente, apenas neste momento é efetuado o repasse aos municípios. Todavia, 

alguns municípios têm impetrado ações judiciais no sentido de que o repasse constitucional, que lhe 

é devido, não necessite aguardar o final destes contratos, visto que se trata de repartições 
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constitucionais definidas. São frequentes as notificações judiciais relativas ao ICMS retido pelo 

Estado, envolvendo o Prodec, e consequentemente ausência do repasse da cota-parte dos 

Municípios. Diante disso, a Federação Catarinense dos Municípios (Fecam) impetrou ação judicial 

conjunta em prol dos municípios catarinenses visando à não retenção no Fadesc dos montantes de 

ICMS retidos pelo Prodec.  

 Da sistemática do Prodec, a legislação estabeleceu ao tomador do incentivo um prazo de 

recolhimento de até 60 meses. Com uma postergação que poderia chegar a 75% do valor do ICMS a 

ser recolhido, a liberação do incentivo estava condicionada à desconcentração econômica das 

atividades produtivas. Em âmbito mais geral, permitiria avançar na desconcentração a seletividade 

geográfica da divisão inter-regional do trabalho. Como produto de condições históricas, estaria o 

Prodec desconsiderando a hegemonia de uma região sobre outra? Estaria o Estado implementando 

em seu território uma política de negação da dinâmica coercitiva da concorrência como seletividade 

impositiva? Todavia quando começaram a ocorrer as primeiras liberações, ao tabularmos a 

distribuição geográfica dos incentivos, observamos que eles seguem a lógica da divisão inter-

regional do trabalho. 

 De 1988 a 2012, mesmo que não homologadas pelo Confaz, a legislação do Prodec foi 

alterada inúmeras vezes pelo governo estadual. Em vigor há 25 anos, definimos uma 

esquematização cronológica em três etapas: i) alterações legislativas (1988 a 1997); ii) adequações 

(1998 a 2005); e iii) reestruturação (2006 a 2012). Com grau de autonomia relativa em relação ao 

ente federal, as mudanças pelo governo catarinense no Prodec estão dentro do movimento geral da 

guerra fiscal. É dentro deste movimento mais amplo que devemos entender as alterações 

legislativas, adequações e reestruturação do Prodec. 

 

1.1.Alterações legislativas (1988 a 1997) 

 

 Nesta primeira esquematização cronológica as principais mudanças foram na dilatação do 

prazo de recolhimento de 60 meses para 120 meses em 1995, contados a partir do início das 

operações do empreendimento incentivado. Na mesma direção, os encargos financeiros e os prazos 

de amortização dos incentivos ficaram definidos, como no caso de resgate ou recompra de 

participação acionária, um prazo de até 60 meses contado da respectiva liberação da parcela. 

Também foi dado um caráter mais social em que as empresas beneficiadas pelos incentivos ficaram 

obrigadas a conceder apoio financeiro para manter a assistência à infância, diga-se, subsidiar 

creches (SANTA CATARINA, 1995). Segundo Goularti (2012, p. 11), entre 1988 e 1997, “Havia 



 

9 

restrição do setor empresarial em solicitar a renúncia [do Prodec], dado que o prazo de recolhimento 

não era elástico, a carência para o início do recolhimento era pequena e poucos setores estavam 

habilitados”. 

 No geral, as mudanças legislativas em 1995 foram pontuais. Sua vinculação deixou de ser a 

Secretaria da Indústria, do Comércio e do Turismo e passou a ser a Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico. Em 1997 o Prodec passou a ser vinculado 

à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Integração ao MERCOSUL. Destas 

mudanças, acrescenta-se a Lei nº 10.475/1997, que criou o Prodec Agroindustrial, com prazos de 

fruição dos incentivos, da carência e da amortização eram mais elásticos. Até 200 meses de fruição, 

até 120 meses de carência e até 144 meses para amortização do incentivo usufruído (SANTA 

CATARINA, 1997). 

 Dentro da descentralização fiscal de 1988 foram criados ainda o Programa de Incentivo à 

Implantação e Expansão Industrial (Proind) em 1993, o Programa de Modernização da Indústria 

Catarinense (Promic) em 1991, o Programa de Desconcentração de Atividades Produtivas (Prodap) 

também em 1991, e o Prodec Agroindustrial em 1997. Todos eles foram revogados na medida em 

que foram incorporados pelo Prodec. Por fim, quando o Prodec foi criado, a participação da 

indústria dinâmica era de 41,4% do VTI. Em 1995 essa participação já era de 47,4%. 

 

1.2.Adequações (1998 a 2005) 

 

 Na segunda esquematização cronológica, o programa foi adequado de forma a contemplar 

novos setores industriais. A carência, que até então era de 120 meses e o prazo de recolhimento que 

era de 200 meses somente para a agroindústria, passou a ser para todos. Dentre as mudanças nesse 

período está a sua vinculação, que passou a ser subordinada à Secretaria de Estado do 

Planejamento. Mas a principal mudança legislativa que consideramos como uma reestruturação é 

que a parcela postergável poderia ser de até 90% do valor do incremento do ICMS gerado pelo 

empreendimento com as seguintes características: i) localizados em municípios com Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH); ii) que venha a produzir mercadorias inexistentes na cadeia 

produtiva catarinense; e iii) de setor agroindustrial, cujo arranjo produtivo envolva municípios com 

IDH igual ou inferior a 95% do índice do Estado. 

Destaca-se ainda que o prazo poderia ser ampliado em 50% para os empreendimentos com 

tais características descritas. Outra mudança importante foi que em 1998 a gestão do programa 

deixou de ser feita diretamente pelos bancos de investimento e passou a ser realizada pela Secretaria 
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de 

Fazenda. Outro fato relevante remete-se à entrevista do Secretário de Desenvolvimento Econômico 

à época, segundo o qual o atual sistema de incentivo não seduz investimentos para os municípios 

mais pobres do Estado. 

 
 

As vantagens oferecidas pelo programa são muito tímidas. Queremos criar uma lei 
que incentive as empresas a se instalarem nas cidades mais deprimidas (...) O 
problema é que as vantagens são pequenas. As taxas de juros (cobradas sobre o 
pagamento do ICMS postergado) estão variando apenas entre 3,5% e 4% 
independente da cidade escolhida. Assim não fica atrativo (PINTER, 2001, p. 1). 

 
 

A questão é que mesmo com as adequações os incentivos continuaram a ser distribuídos 

desigualmente. 

Uma nova mudança seria realizada em 2005 através da Lei nº 13.545. Com ela, o Poder 

Executivo ficou autorizado a constituir empresa para projetos de parcerias público-privadas e de 

concessões, autorizando o Estado a constituir a SC Parcerias S/A e a integralizar o seu capital social 

utilizando recursos de recebimentos futuros do Fadesc. Ou seja, ao invés de os recebíveis do Fadesc 

serem depositados no Tesouro estadual, passaram a constituir a conta da SC Parcerias, para fins de 

ressarcimento de despesas com investimentos rodoviários decorrentes de convênios firmados com o 

Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra). Na ocasião também foi autorizado à SC 

Parcerias S/A vender os recebíveis futuros de ICMS com deságio. 

 Com a autorização de os recebíveis do Fadesc mais os direitos relativos aos créditos 

tributários, inclusive aqueles parcelados, inscritos ou não em dívida ativa, poderem ser cedidos ou 

transferidos à SC Parcerias S/A, foram repassados por integralização de capital o montante de R$ 

350 milhões. Também foram cedidos e transferidos, para fins de ressarcimento de despesas com 

investimentos rodoviários decorrentes de convênios firmados com o Deinfra R$ 130 milhões, 

conforme Medida Provisória nº 137, de 09 de julho de 2007. Nisso, os recebíveis, ao deixarem de 

ser depositados no caixa do Tesouro, geraram desvinculação constitucional no que compete aos 

25% do ICMS pertencentes aos municípios, o que gerou inúmeras ações ordinárias e mandados de 

segurança na Justiça. 

 

1.3.Reestruturação (2006 a 2012) 

 

 Dentro do contexto do acirramento da guerra fiscal, o governo do Estado promoveria novas 

mudanças. Como justificativa de dar maior competitividade à economia catarinense por meio de 
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postergação do recolhimento do ICMS para empresas que realizassem investimentos em Santa 

Catarina, as alterações legislativas facilitariam ainda mais o acesso do empresariado ao programa. 

Com foco de promover o desenvolvimento econômico do Estado, destaca-se que as mudanças, que 

veremos, homologadas pelo Legislativo, estão em desacordo com os parâmetros definidos pelo 

colegiado do Confaz. Ainda quanto às adequações no pós-2006, o TCE observa que a  

 
 

Inconsistência no controle de créditos do Estado junto aos contribuintes em virtude 
de benefício usufruído por este no âmbito do Prodec; falha na elaboração do 
projeto de lei de Diretrizes Orçamentária, eis que omite da análise legislativa o real 
impacto da renúncia de receita originada pelo Programa (TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO, 2010, p. 3). 

 
 
 Do conjunto das adequações, a Lei nº 14.075, de 03 de agosto de 2007, vinculou o Prodec à 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Sustentável e permitiu que os incentivos 

fiscais fossem estendidos a empreendimentos comerciais, desde que estivessem estabelecidos no 

território catarinense até 31 de dezembro de 2006. Ainda em 2007 houve outra mudança legislativa, 

Lei nº 14.257, de 19 de dezembro de 2007, segundo a qual os incentivos concedidos a 

empreendimentos que viessem a se instalar em municípios com IDH igual ou inferior a 95% do 

índice do Estado teriam redução de 50% no índice de atualização monetária e teriam ampliado em 

50% o prazo de fruição do incentivo recebido. Também teriam redução de 50% na atualização 

monetária e ampliação de 50% no prazo de fruição aqueles empreendimentos que viessem a 

produzir mercadorias inexistentes na cadeia produtiva catarinense, independentemente do IDH do 

município a receber o investimento. O quadro abaixo sintetiza as alterações descritas acerca da 

evolução dos percentuais postergáveis do incremento de ICMS. 

  

Quadro I: 

Parcelas do incremento de ICMS passíveis de postergação do recolhimento 

Lei 
13.342/ 
2005 

13.706/ 
2006 

14.075/ 
2007 

14.257/ 
2007 

14.605/ 
2008 

Projetos incentivados até 70% até 70% até 75% até 75% até 75% 

Em municípios com IDH igual  

até 70% até 80% até 80% até 80% até 80% 
ou inferior a 85% do IDH do 

Estado, ou cujo incremento do 

ICMS seja igual ou superior a 30% 

Em municípios com IDH igual 
até 70% até 70% até 90% até 90% até 90% 

ou inferior a 95% do IDH do Estado 

Do setor agroindustrial cujo arranjo até 70% até 70% até 75% até 75% até 90% 
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produtivo envolva município com 

IDH igual ou inferior a 95% do IDH 

do Estado 

Que venham a produzir mercadoria 

até 70% até 70% até 70% até 90% até 90% inexistente na cadeia produtiva 

catarinense 

Fonte: Leis Estaduais nºs 13.342/2005, 13.706/2006, 14.075/2007 e 14.605/2008. 
 

 Quanto ao beneficio de postergação no recolhimento do ICMS este pode ser utilizado pelo 

empresário durante o prazo de fruição concedido. O prazo se inicia a partir do mês em que o 

empreendimento incentivado entra em operação ou a partir da conclusão da implantação da 

primeira fase do projeto. Em relação aos prazos de fruição, inicialmente, a Lei nº 13.342/2005 

estabelecia 200 meses para empreendimentos dos setores têxtil, agroindustrial, de vidros planos, 

automotivo e siderúrgico, e 120 meses para os demais. 

 Com uma atividade econômica diversificada e setorialmente desconcentrada, a elasticidade 

dos incentivos fiscais não poderia ficar reduzida a poucos setores. Assim, tomando como base 

legislações de outros Estados, em que os prazos de fruição eram mais elásticos, e assim mais 

atrativos ao capital, a partir da Lei nº 14.075/2007 estendeu-se a aplicabilidade do prazo de 200 

meses para os setores de microeletrônica, semicondutores, biomassa e energia alternativa, 

biotecnologia, biodiesel e outros óleos vegetais combustíveis, extração de substâncias bioativas, 

óleos essenciais, aromas, essências naturais e princípios ativos, máquinas e equipamentos a laser de 

média e alta potência. Com a Lei nº 14.257/2007, o mesmo prazo passou a ser aplicável aos setores 

metalúrgico e alimentício. 

 

Quadro II: 

Aplicabilidade dos prazos aos projetos do Prodec 

Lei 
13.342/ 
2005 

14.075/ 
2007 

14.257/ 
2007 

14.605/ 
2008 

Projetos incentivados 120 meses 120 meses 120 meses 120 meses 
Setores: têxtil, agroindústria, de vidros planos, automotivo 
e siderúrgico 

200 meses 200 meses 200 meses 200 meses 

Setores: microeletrônica, semicondutores, biomassa e 
energia alternativa, 

120 meses 200 meses 200 meses 200 meses 

biotecnologia, biodiesel e outros óleos vegetais 
combustíveis, extração de 
substâncias bioativas, óleos essenciais, aromas, 
essências naturais e princípios 

ativos, máquinas e equipamentos a laser, reciclagem. 

Setores: metalúrgico e alimentício 120 meses 120 meses 200 meses 200 meses 

Em municípios com IDH igual ou inferior a 95% do IDH do 
Estado 

* * 
adicional de 

50% 
adicional de 

50% 
Do setor agroindustrial cujo arranjo produtivo envolva 
município com IDH 

* * * 
adicional de 

50% 
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igual ou inferior a 95% do IDH do Estado 

Que venham a produzir mercadoria inexistente na cadeia 
produtiva catarinense * * 

adicional de 
50% 

adicional de 
50% 

Fonte: Leis Estaduais nºs 13.342/2005, 14.075/2007, 14.257/2007 e 14.605/2008. 
(*) Sem regra especifica. 

 

 Após a mudança legislativa que ampliou o prazo de fruição, grandes empresas do setor 

comercial passaram a reivindicar o Prodec comercial. Por pressão, o governo catarinense cedeu e 

permitiu que o setor comercial tivesse acesso aos incentivos concedidos exclusivamente à indústria. 

Segundo justificativas do empresariado, tais incentivos permitiriam a geração de novos empregos. 

Porém a inclusão do comércio gerou um aumento significativo de novas solicitações de incentivos. 

Já quanto à geração de novos empregos, segundo relatórios publicados pela Secretaria de Estado da 

Fazenda (Sef), 

 
 

Um dos pilares de sustentação do programa, alavancagem na geração de empregos 
no território do Estado, é tratado de forma superficial na legislação de 
regulamentação. No trabalho de campo ficou evidenciado que os projetos 
mencionavam geração de emprego, mas via de regra não havia comprovação 
técnica de como o objetivo de criação de novas vagas seria alcançado (SANTA 
CATARINA, 2008, p. 104). 

 
 

Diante disso, sentindo queda na arrecadação de ICMS e com a dificuldade de mensurar a 

geração de novos empregos, o governo revogou dispositivos na legislação que permitiam às 

empresas comerciais de usufruírem dos mesmos benefícios do setor industrial. 

 Além da postergação do ICMS, o valor do incentivo usufruído pelo empresariado está 

sujeito à atualização monetária pelo mesmo índice adotado pelo Estado para atualização de seus 

tributos, podendo ser reduzido em 50% em determinadas condições conforme estabelecido pela Lei 

nº 13.342/2005. Em 2005 a lei estabeleceu 6% de juros ao ano para alguns empreendimentos que, 

posteriormente, em 2007, foram estendidos para todos os setores conforme menciona o quadro III. 

Visando a tornar o Estado mais competitivo no contexto da guerra fiscal, em 2008 a taxa de juros 

foi reduzida a 0% para setores que cumprissem algumas exigências, como, por exemplo, setores que 

viessem a se instalar em municípios cujo IDH fosse igual ou inferior a 95% do IDH do Estado, ou 

que viessem a produzir mercadorias inexistentes na cadeia produtiva de Santa Catarina. Podemos 

melhor visualizar as alterações no limite máximo de juros aplicável no quadro III. 

 

Quadro III: 
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Limite máximo de juros aplicável ao valor dos incentivos no âmbito do Prodec 

Lei 
13.342/ 
2005 

14.075/ 
2007 

14.257/ 
2007 

14.605/ 
2008 

Projetos incentivados 12% a.a 12% a.a 12% a.a 12% a.a 
Setores: têxtil, agroindústria, de vidros planos, automotivo e 
siderúrgico 

6% a.a  6% a.a  6% a.a  6% a.a  

Setores: microeletrônica, semicondutores, biomassa e 
energia alternativa, 

12% a.a 12% a.a 6% a.a  6% a.a  

biotecnologia, biodiesel e outros óleos vegetais 
combustíveis, extração de 
substâncias bioativas, óleos essenciais, aromas, essências 
naturais e princípios 

ativos, máquinas e equipamentos a laser, reciclagem. 

Setores: metalúrgico e alimentício 12% a.a 12% a.a 6% a.a  6% a.a  

Em municípios com IDH igual ou inferior a 95% do IDH do 
Estado 

12% a.a 12% a.a zero zero 

Do setor agroindustrial cujo arranjo produtivo envolva 
município com IDH 12% a.a 12% a.a 12% a.a zero 
igual ou inferior a 95% do IDH do Estado 

Que venham a produzir mercadoria inexistente na cadeia 
produtiva catarinense 

12% a.a 12% a.a zero zero 

Fonte: Leis Estaduais nºs 13.342/2005, 14.075/2007, 14.257/2007 e 14.605/2008. 
 

 Regido pela Lei nº 13.342/2005, com alterações pelas Leis nºs 13.706/2006, 14.075/2007, 

14.257/2007 e 14.605/2008, e regulamentado pelo Decreto nº 704/2007, sendo seus mecanismos de 

operacionalização e controle regulados por resoluções do Conselho Deliberativo, a Sef justifica que 

as referidas alterações ocorridas deram-se pelo motivo de que o 

 
 

Estado de Santa Catarina buscou, em seu ordenamento jurídico, normas defensivas 
contra deliberações que versem sobre incentivos concedidos por outros Estados da 
Federação de forma individual (SANTA CATARINA, 2008, p. 95). 

 
 
 Com a inauguração de uma nova fase na economia mundial nos anos 1990, em que a 

reestruturação produtiva obrigou as empresas catarinenses a atuarem de forma mais agressiva, o 

empresariado recorreu ao governo. Nisso, o governo catarinense promoveu um conjunto de 

alterações legislativas para não permitir um desmonte de seu parque industrial. Assim, empresas 

como Vega do Sul, Weg, Hering, Dudalina, Portobello, dentre inúmeras outras, puderam usufruir 

dos incentivos do Prodec. Mesmo estando em desacordo com os dispositivos da Lei Complementar 

nº 24/1975, o Programa correspondeu às expectativas do empresariado, pois foi gradativamente 

aumentando sua participação no setor industrial. Do contrário, levantamos a hipótese de que, caso 

fossem cumpridas as normas definidas pelo Confaz, poder-se-ia ter implicado em expectativas 

frustradas. 
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2. Centralização, concentração e produção de desigualdades 

 

 Utilizado como suporte da política de desenvolvimento industrial, os incentivos fiscais 

liberados pelo Prodec encontram-se dentro do processo de desenvolvimento desigual. Todavia, 

analisando o texto da Lei nº 13.342, de 10 de março de 2005, observamos que 

 
 

Art. 3 A concessão de incentivos dar-se-á a empreendimentos industriais que 
atendam, no todo ou em parte, aos seguintes requisitos: 
[...] 
III - contribuam para o desenvolvimento sustentado do meio ambiente, para a 
desconcentração econômica e espacial das atividades produtivas e para o 
desenvolvimento local e regional (SANTA CATARINA, 2005, p. 1). 

 
 

Mesmo com essa redação, desde 1988 a liberação dos incentivos do Prodec é orientada pela 

divisão inter-regional do trabalho, na medida em que as regiões que apresentam um maior grau de 

desenvolvimento das forças produtivas recebem maior parcela dos incentivos. Assim, o capital cria 

e recria estruturas heterogêneas e desigualdades em seu movimento. 

 As relações capitalistas já homogeneizaram o espaço. Mas mesmo assim o capital necessita 

de condições adequadas para se afirmar enquanto tal. Nisso, as regiões que já apresentam maior 

grau de desenvolvimento passam a dispor de maiores vantagens, pois são valorizadas em detrimento 

da desvalorização alheia. Observa-se ainda que as empresas de grande porte são as maiores 

contempladas pelos benefícios. Não que a política regional, assim como os incentivos fiscais, caso 

fossem canalizados para as regiões periféricas ou para empresas de pequeno porte, superassem as 

desigualdades. Mas, porém, não permitiriam que tamanha elasticidade nas desigualdades fosse 

construída no tempo e no espaço. Quanto aos benefícios estarem concentrados em poucas e grandes 

empresas, são elas que têm capacidade de comando. 

 Com apenas 1,13% do território nacional, 6,10% do VTI e aproximadamente 4% do PIB 

nacional, o Estado de Santa Catarina apresenta como características uma estrutura produtiva 

especializada em vários setores, sendo que cada macrorregião apresenta uma especialização, a 

economia catarinense apresenta forte inserção nos mercados nacional e internacional, sendo que 

muitas empresas de origem catarinense, que começaram pequenas entre 1920 e 1950, hoje são 

líderes em seus setores. Inserida dentro da lógica maior do desenvolvimento industrial brasileiro, 

recebendo estímulos e sofrendo impactos, a estrutura do setor industrial de Santa Catarina, a 

contribuição do Prodec na formação de capital, expressa, assim, o incremento da capacidade 

produtiva da economia, gerado pela canalização dos incentivos fiscais ao empresariado. 
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 Para analisar a distribuição geográfica dos incentivos ficais do Prodec entre as regiões 

catarinenses no período de 1988 e 2012, optamos por seguir a lógica da esquematização cronológica 

que anteriormente construímos: i) alterações legislativas (1988 a 1997); ii) adequações (1998 a 

2005); e iii) reestruturação (2006 a 2012). Ampliando nossa análise, o objetivo do Prodec é 

estimular o desenvolvimento socioeconômico de Santa Catarina em consonância com a iniciativa 

privada, contudo averiguamos que a esquematização cronológica que definimos se insere dentro de 

três movimentos que sintetizam o desenvolvimento desigual, a divisão inter-regional do trabalho e a 

concentração e centralização dos incentivos nas mãos de poucas e grandes empresas. 

 No conjunto das liberações, subdividindo o Estado de Santa Catarina em sete regiões 

econômicas, na primeira esquematização a região do grande Oeste catarinense foi a maior 

contemplada com 28% das liberações. Destes 28%, convém observarmos que três empresas (Sadia 

em Concórdia, Perdigão em Videira, e Cooperativa Central Oeste Catarinense em Chapecó) 

representam 91,3% das liberações. Na sequência, a segunda maior liberação foi para a região 

serrana, totalizando 27,2%. Assim como na totalidade dos incentivos fiscais, três grandes empresas 

no Oeste foram as maiores contempladas, na região serrana não é diferente. Dos R$ 111.278 

milhões liberados para serra catarinense, 99,9% destinaram-se a duas empresas (Cia Cervejaria 

Brahma em Lages e Papel e Celulose Catarinense em Correia Pinto). 

 

Tabela 1: 

Participação regional na distribuição espacial dos incentivos fiscais do Prodec (1988 a 1996) 

Região 1988 1989 1990 1991 1993 1994 1995 1996 

Grande Florianópolis 0,7 0,9 54,6 - 0,2 41,0 10,5 - 

Vale do Itajaí 8,6 3,9 10,6 - 55,8 1,0 3,6 35,2 

Planalto Norte 18,9 0,5 0,6 - 0,4 - 2,5 35,6 

Região Serrana - - - 100 0,5 - - - 

Grande Oeste 2,9 72,8 0,6 - 43,0 26,5 83,4 23,2 

Sul 68,9 22,0 9,6 - - 26,4 - 0,5 

Nordeste - - 24,0 - - 5,1 - 5,5 

TOTAL 100  100 100 100 100 100 100 100 

    Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Integração ao MERCOSUL. 

 

 Seguindo a análise, no período de 10 anos, a região do Vale do Itajaí participou com 13,4%, 

a grande Florianópolis 10%, o Planalto Norte 9%, o Sul do Estado 8,6% e o Nordeste 3,8% no total 

das liberações dos incentivos fiscais do Prodec. Dos R$ 408,7 milhões liberados entre 1988 e 1997, 

87,9% concentram-se em 15 empresas, as quais hoje são líderes em seus setores. Destas 15 
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empresas, segundo classificação feita pela revista Exame de 1998, Sadia e Portobello estão entre as 

500 maiores empresas do país. Quanto aos incentivos, podemos dizer que eles estão concentrados 

em poucas e grandes empresas, e que ao mesmo tempo a dinamização destas empresas, assim como 

da economia industrial catarinense passa pela política de incentivos fiscais. 

 Quanto à participação regional das macrorregiões na distribuição dos incentivos, vale 

observar que o compromisso de governo de Kleinübing, no quadriênio 1991/1994, o Plano SIM, o 

Prodec seria revisado e melhorado para torná-lo mais dinâmico no efetivo apoio às iniciativas de 

investimentos. Assim, constatado em diagnóstico que era necessário dar maior atenção aos 

investimentos em municípios com menor dinâmica econômica, que não estejam perfeitamente 

integrados ao esforço maior do desenvolvimento industrial, seria 

 
 

[...] dado prioridade para a implantação de unidades industriais junto aos 
municípios que apresentam menor estágio de desenvolvimento, como é o caso da 
região dos Campos de Lages. Isso, porque apesar da distribuição de unidades 
industriais por todo o território catarinense, ainda existem municípios que, embora 
tenham disponibilidade de mão de obra e de recursos naturais, encontram-se à 
margem do processo de industrialização (KLEINÜBING, KONDER REIS, 1990, 
p. 8-8). 

 
 
 Observamos que em 1991 a totalidade dos incentivos foram direcionados para Lages, isso é, 

para a Cia. Cervejaria Brahma e Papel e Celulose Catarinense, as quais somaram R$ 111 milhões. 

Todavia nos anos seguintes, 1992, 1993 e 1994, a participação da região de Lages, ou seja, região 

serrana foi nula. Quanto em utilizar o Prodec para “A recuperação do tempo perdido e o salto para o 

novo Século (...)” (KLEINÜBING, KONDER REIS, 1990, p. 8), em 1992 não se obtiveram liberações, 

e em 1993 a maior participação foi da região de Itajaí e 1994 da Grande Florianópolis. Assim, o 

Prodec, enquanto suporte ao desenvolvimento continuado da indústria para restabelecer o equilíbrio 

interno do Estado, fracassou. Ou seja, nos anos de 1993, 1994 até 1996, sendo que em 1997 não 

houve liberações, o que prevaleceu foi a divisão inter-regional do trabalho e o acirramento do 

desenvolvimento desigual. 

Seguindo nossa análise, constatamos que não somente os incentivos fiscais são distribuídos 

desigualmente entre as regiões, mas também averiguamos que eles estão concentrados em poucas e 

grandes indústrias. Quanto aos setores produtivos, eles concentram-se principalmente nos setores 

alimentícios, cerâmico, metal mecânico, bebidas e papel celulose. Todavia, com as adequações em 

1998, quando foi dada mais elasticidade à fruição dos incentivos, não há uma reversão na 

distribuição geográfica dos incentivos. Mesmo com a superioridade das liberações e de haver uma 
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maior pulverização, permaneceu a concentração e centralização em poucas e grandes empresas. A 

diferença é que a região Nordeste do Estado foi a maior contemplada, ante a região do grande 

Oeste. 

 

Tabela 2: 

Participação regional na distribuição espacial dos incentivos fiscais do Prodec (1998 a 2005) 

Região 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Grande Florianópolis 14,3 - - 1,2 4,2 2,5 5,4 0,7 

Vale do Itajaí 19,1 53,3 2,3 1,9 4,3 32,0 5,9 21,9 

Planalto Norte 2,2 - 2,0 - 1,9 - - 6,5 

Região Serrana 12,4 - 3,9 1,6 - 12,8 - 23,6 

Grande Oeste 13,3 - 2,4 3,0 13,0 27,1 - 27,7 

Sul 5,2 46,7 9,9 1,3 5,4 8,1 3,7 - 

Nordeste 33,4 - 79,5 91,0 71,4 17,5 85,0 19,7 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: SEF. 

 

 Na segunda esquematização cronológica, o Prodec procedeu a um conjunto de adequações 

em 1998, tanto do ponto de vista de estrutura administrativa, como no que concerne ao mecanismo 

de liberação. Assim, a iniciativa de 1998 resultou numa ampliação das liberações, que passaram de 

um total de R$ 91,2 milhões em 1996, sendo que em 1997 não houve liberações, para R$ 1.842 

bilhão. Também como resultado da adequação, o número de projetos aprovados entre 1988 e 1997 

passou de 73 para somente 142 em 1998, quase o dobro do acumulado de 1988 a 1997. Quanto à 

distribuição geográfica dos incentivos entre 1998 e 2005, a região Nordeste participou com 57,1%, 

sendo que dos R$ 2.517 bilhões destinados à região, uma única empresa, Vega do Sul S/A 

localizada em São Francisco do Sul (a maior empresa siderúrgica mundial com presença em mais 

de 60 países e capacidade de produção de 130 milhões de toneladas/ano de aços planos, longos e 

inoxidáveis, o que corresponde a mais de 10% da produção mundial de aço) obteve 49,6% das 

liberações. Na sequência, a maior participação foi do Vale do Itajaí com 11,8%, grande Oeste 

10,7%, região Serrana 7,6%, grande Florianópolis 7,1%, Sul do Estado 4,1% e Planalto Norte com 

1,6%. 

 Dos R$ 4.409 bilhões liberados no período, dez empresas representaram 56,1% dos 

incentivos aprovados. Diante disso, com uma indústria diversificada e uma forte especialização 

regional, é possível entendermos por que empresas catarinenses como Sadia, Perdigão, Portobello, 

Eliane, Weg, Hering, Marisol, Sul Fabril deram um salto quantitativo e qualitativo. Nesse contexto, 
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ainda é possível entender por que o setor cerâmico, o complexo eletro-metal-mecânico, a indústria 

têxtil e o setor alimentício se tornaram lideres em seus setores. Todavia, dentro da estrutura 

industrial produtiva de Santa Catarina, a contribuição do Prodec na composição da indústria 

catarinense, assim, no incremento da capacidade produtiva da economia estadual, gerado pela 

canalização dos incentivos fiscais, gerou impulso no processo de acumulação de capital. 

 

Tabela 3: 

Participação regional na distribuição espacial dos incentivos fiscais do Prodec (2006 a 2012) 

Região 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Grande Florianópolis 22,4 - 1,7 13,5 2,2 0,2 1,4 

Vale do Itajaí 42,2 68,7 26,0 24,4 23,8 20,4 3,3 

Planalto Norte 0,5 - 5,1 17,1 - - 55,3 

Região Serrana 0,2 - 20,3 0,5 - - - 

Grande Oeste 5,0 26,3 15,1 3,4 - 1,4 2,1 

Sul 5,6 5,0 1,1 13,8 - 3,0 19,0 

Nordeste 23,6 - 30,6 27,1 74,0 75,1 18,9 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: SEF (até 2010); FIESC (2011 e 2012). 
 

 Nesta tabela, que abrange a terceira esquematização, a região Nordeste do Estado obteve a 

maior participação nas liberações dos incentivos fiscais com 31,9%, seguida do Planalto Norte com 

20,6%, Vale do Itajaí com 19,3%, região Serrana com 9%, grande Oeste com 8,1%, Sul do Estado 

com 7,9% e grande Florianópolis com 3,2%. Dessa distribuição geográfica, cabe referenciar que 

dos R$ 777,3 milhões liberados em 2008 para a região Serrana, R$ 585 milhões referem-se a uma 

única empresa, a Bemeck S/A. Painéis e Serrados, que é referência nacional em Painéis de 

Partículas de Média Densidade (MDP), Painéis de Fibra de Média Densidade (MDF), High Density 

Fiberboard (HDF) e madeira serrada de pínus e teca. Dos R$ 994,9 milhões liberados para o Vale 

do Itajaí também em 2008, duas empresas, a Votorantim Cimentos do Brasil e a Cia Hering foram 

responsáveis por, respectivamente, R$ 445,9 milhões e 270,1 milhões, assim como dos R$ 1.170 

bilhão liberados para a região Nordeste R$ 704,4 milhões referem-se à Weg, que é uma das gigantes 

na fabricação e comercialização de motores elétricos, transformadores, geradores e tintas. 

 Cabe referência ainda à participação de grandes empresas nas liberações do Prodec. Em 

2012, dos R$ 2.693 bilhões, três empresas, a norte-americana Rigesa Celulose, Papel e Embalagens, 

Librelato Implementos Agrícolas e Rodoviários e a Tuper, são responsáveis por R$ 1.637 bilhão. 

Dessas empresas, destaca-se que a Librelato e a Tuper são de origem catarinense. A Librelato 
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tornou-se em 2013 a terceira maior empresa de implementos rodoviários do Brasil. Integrando a 

lista das 100 maiores empresas que crescem no Brasil, e pelo terceiro ano consecutivo (2010, 2011 

e 2012) ser a terceira empresa que mais cresce nas vendas de produtos de linha pesada, no ramo de 

implementos no país, passou a integrar a listas das empresas que obtiveram a maior liberação do 

Prodec. Quanto à Tuper, é uma das gigantes na fabricação de escapamentos, participando com 38% 

da produção nacional, participação esta que lhe dá a posição de líder nacional. A Tuper é ainda a 

maior fabricante de escapamentos da América Latina. Quanto à origem das empresas, não há 

tratamento privilegiado pelo fato de o empreendimento ser de origem estadual, nacional ou 

internacional. Sua finalidade é atrair novos empreendimentos para o Estado como também 

incentivar aqueles de origem catarinense. Embora o Estado apresente um perfil de especialização 

regional-setorial que fora conservado ao longo das décadas, são as grandes empresas que se 

destacam na participação dos incentivos fiscais ao longo dos anos. 

 Chama a atenção no comparativo das tabelas que, dos R$ 13.506 bilhões liberados ao longo 

de 1988 e 2012, o Nordeste do Estado, desdobrado principalmente entre Joinville e Jaraguá do Sul, 

consolidou a sua posição industrial no complexo eletro-metal-mecânico. Na região, empresas 

gigantes e líderes em seus setores, como Weg, Busscar, Wetzel e Schulz integram e ocupam as 

primeiras posições em volume de liberações da lista de empresas beneficiadas pelo Prodec. Estas 

são empresas de capital de origem local que começaram pequenas entre os anos de 1930 e 1950, 

mas que ao longo dos anos foram se expandindo com o processo de industrialização do país e assim 

ampliando suas capacidades produtivas, conquistando novos mercados. 

 No Vale do Itajaí, o complexo têxtil-vestuário, que se aglomera em torno de Blumenau, 

apesar da trajetória de perda de competitividade e baixa intensidade na dinâmica de inovação, 

comparativamente com a metade da década de 1990, empresas como Marisol, Malwee, Hering, 

Döhler, Dudalina, Renaux, Altenburg e A.M.C Têxtil estão na relação do Prodec. Concentrados no 

Vale do Itajaí com abrangência na região Nordeste e Sul do Estado, os incentivos fiscais do Prodec 

e dos programas anteriores serviram como suporte para que a indústria têxtil e de vestuário 

apresente hoje uma estrutura integrada produtivamente e comercialmente. Como o setor apresenta 

forte concorrência com o mercado internacional, em particular o mercado chinês, as empresas 

têxteis estão entre as maiores beneficiadas. 

 Dentro da especialização regional, a produção de revestimentos cerâmicos, que marca 

presença em Tijucas e na região de Criciúma, não ficou de fora dos incentivos do Prodec. A partir 

do momento em que a indústria cerâmica começa a despontar no mercado nacional e posteriormente 

no internacional e começa a enfrentar concorrência com as cerâmicas paulistas, o empresariado do 
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setor requisita do Prodec ampliação dos investimentos e assim conquistar novos mercados. Assim 

que consolidadas e ocupando posição de destaque no mercado internacional, empresas com 

Portobello, Cecrisa, Elizabeth, De Lucca, Itagrês, Excell e Eliane, que representam parte 

considerável da produção nacional, estão entre as empresas contempladas. Em dezembro de 2011 as 

cerâmicas Portobello, de Tijucas, e Eliane, de Cocal do Sul, anunciaram que iniciaram processo de 

fusão, a qual formaria a maior empresa de revestimentos do país. Mas em maio de 2012 encerraram 

as negociações, que tinham como objetivo unir as operações das duas companhias. 

 Na região Oeste, que se destaca pelo complexo alimentício, que se concentra em Chapecó e 

Concórdia. Do complexo alimentício, que envolve a agroindústria de suínos e aves, empresas de 

grande porte com destaque nos mercados nacional e internacional como Sadia, Cooperativa Central 

Oeste Catarinense e Perdigão estão entre as empresas contempladas pelo Prodec. Com 70% da 

produção nacional de carnes e congelados, 53% de carnes refrigeradas, 88% de massas, 67% de 

pizza semiprontas e 48% de margarinas, em 2009 a Sadia e a Perdigão se fundiram dando origem à 

Brasil Foods S/A. Com a fusão Sadia-Perdigão, a Brasil Foods passou a ocupar a décima posição 

entre as maiores empresas do setor de alimentos das Américas (PORTAL EXAME, 2009). No 

acumulado desses 25 anos, a Sadia e a Perdigão foram contempladas com R$ 316,4 milhões. Por 

último, até 2012 não constam nos relatórios da SEF incentivos fiscais oriundos do Prodec para a 

Brasil Foods. 

 Na região serrana, tendo Lages como sua referência, seguida por duas cidades pequenas 

(Correia Pinto e Otacílio Costa) que concentram com duas grandes empresas, Igaras (vendida para a 

Klabin Argentina pelo valor de US$ 510 milhões, fazendo com que Klabin saltasse de 18% para 

30% em participação no mercado brasileiro de caixas de papelão, e de 23% para 37% no segmento 

de papéis para embalagens), e Klabin, maior produtora e exportadora do Brasil no ramo de papeis 

para embalagens, as quais são responsáveis pela maior parte da produção de papel celulose do país. 

A questão é que são duas pequenas cidades com duas grandes empresas que não levaram a uma 

diversificação industrial nas cidades de seu entorno. Mas o ponto a ser destacado é que o setor de 

bebidas, em particular a AMBEV, que fabrica quase 70% da cerveja consumida no Brasil, foi quem 

obteve maior participação nos incentivos no período. Por fim, dentro da especialização regional, a 

Grande Florianópolis, que concentra o setor de informática e inovação tecnológica, apresenta baixa 

participação nos incentivos e nenhuma grande empresa da região obteve uma expressiva liberação. 

 Diante dessa observação, cabe-nos fazer três apontamentos: o primeiro é que no acumulado 

entre 1988 e 2010 evidenciamos um desenvolvimento desigual, na medida em que no período 

analisado, a região Nordeste do Estado participou com 39,3% do total dos incentivos liberados, 
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seguida do Vale do Itajaí com 16,7%, do Planalto Norte com 14%, do Grande Oeste com 9,6%, da 

Região Serrana com 9,1%, do Sul do Estado com 6,7% e da Grande Florianópolis com 4,7%. 

Tobias (2005), ao finalizar seu trabalho de conclusão de curso, apontou que no período entre 1998 e 

2004 em torno de 76% dos incentivos do Prodec foram concedidos para municípios que possuíam 

alto ou médio alto Índice de Desenvolvimento Social (IDS) e que apenas 4% dos incentivos foram 

distribuídos para os municípios com IDS médio baixo, ou baixo.  

 Quanto a essa distribuição, em entrevista ao jornal A Notícia, o gerente de desenvolvimento 

da indústria e gestor do Prodec, José Nazareno Rosa, argumentou que “[...] apesar de o IDS ser um 

dos pontos considerados na avaliação do Conselho do Prodec para conceder os incentivos, não 

podemos obrigar as empresas a se instalar nessas cidades mais pobres” (A NOTÍCIA, 2002). Com 

isso, houve uma ampliação populacional das cidades com maior grau de industrialização, 

provocando assim o surgimento de fluxos migratórios do interior para o litoral, de modo que as 

cidades com baixo IDS e IDH registram uma diminuição no ritmo de crescimento de sua população. 

Dessa forma, a resposta do Estado de Santa Cataria à falta de desenvolvimento em regiões menos 

dinâmicas é compensada nas regiões mais dinâmicas. Então, o que fica estabelecido é o 

desenvolvimento desigual no Estado.  

 A segunda observação é que as liberações estão concentradas na grande empresa, em que 

cinco delas (Vega do Sul, Weg, Berneck, Votorantin e Rigesa) representaram 30,3% das liberações 

nestes 25 anos. Se acrescentarmos as dez maiores liberações, em que se incluem empresas com 

Librelato, Tuper, Mili, Busscar e Hering, esse percentual aumenta para 42,3%. Incluindo ainda 

Sadia, Perdigão, Cebrace Cristal Plano e Brahma/Antártica (AMBEV), o que totaliza 15 empresas, 

chega-se a 50,4%. Em valores financeiros, dos R$ 13.506 bilhões concedidos em incentivos entre 

1988 e 2012, essas 15 empresas mencionadas ficaram com R$ 6.759 bilhões. Ainda, quando 

consultadas pela FIESC (2012) sobre o programa de incentivo oferecido pelo governo estadual, 

81% das indústrias participantes da pesquisa revelaram conhecer o Prodec, percentual maior que o 

registrado no ano anterior, quando 78% das indústrias informaram conhecer o programa. 

 Embora somente o acumulado do Prodec nestes 25 anos some mais de R$ 13 bilhões, e 

considerando os demais programas de postergação de ICMS, redução de base de cálculo, crédito 

presumido e demais modalidades de incentivos somarem, entre 2000 e 2012, R$ 26,9 bilhões, para 

o empresariado, segundo pesquisa contratada pela FIESC em 2010, quando questionados quais os 

fatores e os maiores entraves ao crescimento e desenvolvimento econômico de Santa Catarina, 

46,2% responderam que a falta de incentivos ficais/carga tributária do governo federal é o principal 

inibidor do desenvolvimento e 39,6% responderam a falta de incentivos fiscais/carga tributária do 
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governo estadual (FIESC, 2010). Quanto a esse entendimento, diríamos, em poucas palavras, que 

essa visão do empresariado é equivocada. Para tanto, num contexto de guerra fiscal, os incentivos 

fiscais por parte dos governos federal, estadual e municipal, jorram como se fossem uma nascente. 

 O terceiro apontamento é que, dentro da esquematização cronológica construída, a maior 

parte das liberações concentrou-se entre 2006 e 2012. Em termos percentuais, o período que 

abrange as alterações legislativas (1988 a 1997) concentrou 3% das liberações do Prodec, 

adequações (1998 a 2005) representaram 32,6% e as reestruturação (2006 a 2012) obtiveram a 

maior concentração com 64,3%. Deste modo, o Prodec constituiu um estratégico programa para a 

consolidação de inúmeras empresas que experimentaram um vertiginoso crescimento no período 

analisado. 

 Destas observações, em particular o terceiro apontamento, cabe refletir é que à medida que a 

guerra fiscal foi ganhando corpo as liberações do Prodec foram sendo ampliadas. O dinamismo 

catarinense, interligado com o movimento geral da indústria brasileira, forma o sistema nacional 

que explica a política estadual de incentivos fiscais. Todavia assim que estas empresas deixaram de 

ser pequenas para assumir a liderança do setor e integrar a listas das 100 maiores ou das 500, a 

política de incentivos fiscais começa a apresentar impacto financeiro significativo ao comprometer 

fatias consideráveis da arrecadação de ICMS. 

 

Considerações Finais 

 

 Com a extinção do Procape em 1984, o Prodec veio a cumprir sua função. Dentro da 

descentralização fiscal promovida pela nova Constituição, os Estados ganharam autonomia para 

legislarem sobre a alteração nas alíquotas do ICMS. Mas o processo de fragmentação da nação 

aliado às políticas neoliberais geraram um vazio na política de desenvolvimento regional. Somada 

ao processo de privatização e alta taxas de juros, a política industrial do governo estava deixando 

lacunas. Neste contexto, as Unidades Federativas foram criando programas, com base em incentivos 

fiscais, para atrair novas indústrias e estimular aquelas existentes para assim promover o seu 

desenvolvimento. A questão é que isso resultou em conflitos federativos que passaram a ser 

chamados de guerra fiscal. 

 Nesse bojo, é criado o Prodec. Com a sistemática de permitir a postergação do recolhimento 

do ICMS, o programa tinha como finalidade atrair novas empresas para o Estado, bem como 

incentivar aquelas de origem local. Suprindo a falta de uma política nacional de desenvolvimento 

regional e o abandono progressivo das políticas para o setor industrial, os incentivos fiscais do 
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Prodec eram justificados para estimular o desenvolvimento econômico de Santa Catariana, bem 

como para desconcentração econômica e espacial das atividades produtivas. Porém, analisando o 

período de 1988 a 2012, em que fizemos uma esquematização dividida em três etapas, averiguamos 

que o desenvolvimento gerado pelo programa foi desigual, resultou em impacto nas finanças 

públicas, carece de inconstitucionalidade e suas liberações foram orientadas pela divisão inter-

regional do trabalho. 

 Nesse período, a economia catarinense passou por transformações, as quais resultaram numa 

reestruturação produtiva. Embora a grande maioria das empresas contempladas pelo Prodec seja de 

origem catarinense, dada a dinâmica da globalização, a política neoliberal nos anos noventa, a 

abertura comercial e ampliação dos laços comerciais da economia brasileira no comércio mundial 

somadas à fragmentação e crise federativa, o número de empresas de outros Estados, assim como de 

outros países, passaram a compor a lista de empresas incentivadas pelo programa. 

 Isso posto, a inserção da economia catarinense nessa nova fase do capitalismo, em que falta 

de comando nacional culminou numa guerra fiscal entre as Unidades Federativas, resultou numa 

ampliação das desigualdades que se deu através de uma maior concentração e centralização da 

produção econômica nas regiões mais desenvolvidas do Estado. Em 2000, a região de Joinville, que 

concentrava 18%, passou a concentrar 19% em 2005. O mesmo ocorreu com Florianópolis, que 

passou de 11% para 13%, e Itajaí de 5% para 10%. No acumulado, em 2000 essas três regiões 

representavam 34% do PIB. Já em 2005 essas regiões passaram a concentrar 42%. Hoje, 2011, elas 

somam 64,5% do PIB estadual. 

 Entre 2000 e 2008, Santa Catarina superou Bahia e Distrito Federal, passando a ocupar o 

posto de sexto mais importante Estado brasileiro na produção de riquezas. O desempenho 

observado nos anos noventa, quando o Estado cresceu a taxas superiores ao restante do país, 

repetiu-se na primeira década do século XXI. Em termos nominais, o PIB catarinense cresceu 

sempre a taxas superiores ao brasileiro ao longo de todo o período. Enquanto em Santa Catarina as 

taxas médias de crescimento chegaram a 14,26% ao ano, nacionalmente elas foram de 12,3% ao 

ano. Considerando apenas os 10 maiores municípios, estes respondiam por 45,4% do PIB em 1999, 

e passaram a concentrar 47,1% em 2008. Por outro lado, os 50 menores respondiam em 1999 por 

12,3% do PIB estadual, frente a 11,8% em 2008. Todavia, a trajetória de crescimento maior que o 

nacional foi acompanhado por um aumento das desigualdades no Estado. Isso significa que, dentro 

de um aspecto geral, o Prodec é parte contributiva dessa concentração e centralização. 

 Num aspecto geral desses 25 anos, o Prodec passou por alterações legislativas, adequações e 

reestruturação. Nelas, o prazo para recolhimento do tributo foi ampliado, a taxa de juros reduzida e 
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novos setores foram incluídos. Com isso, elevou-se a participação dos incentivos na arrecadação de 

ICMS, resultando em impacto financeiro o qual é mencionado nos pareceres do Tribunal de Contas. 

Ainda como vimos, dentre as três periodizações estabelecidas, a maior liberação ocorreu entre 2006 

e 2012, justamente o período em que há uma retomada do crescimento e do planejamento 

econômico nacional. Quanto a maior liberação encontrar-se dentro da reestruturação, é porque neste 

período aumentou a participação das empresas vindas de outros Estados como também as empresas 

multinacionais que se instalavam em Santa Catarina e recorriam ao programa. Assim, o Prodec 

deixou de ser catarinense e passou a ser nacional e internacional. 

 Mesmo havendo um saldo residual do Procape, ou seja, empresas que receberam incentivos 

em forma de participação acionária ou de postergação deveriam recolher o tribuno no final da 

carência e do prazo de fruição, o qual deveria ser depositado no Fadesc. Em 25 anos o Prodec 

liberou R$ 13.506 bilhões. Nesses anos, as tabulações apontam que 15 empresas respondem por 

50,4% das liberações, sendo dessas nove de origem catarinense, quatro nacionais e duas 

multinacionais. Destas liberações, averiguamos que a região Nordeste do Estado obteve a maior 

participação com 39,3%, seguida do Vale do Itajaí com 16,7%, Planalto Norte com 14%, Grande 

Oeste com 9,6%, Região Serrana com 9,1%, Sul do Estado com 6,7% e Grande Florianópolis com 

4,7%. 

Por fim, analisando a política de incentivos fiscais em Santa Catarina através do Prodec, é 

possível identificar que a sua distribuição espacial é desigual. Segundo as determinações da divisão 

inter-regional do trabalho, no seu conjunto os incentivos fiscais enquanto um instrumento do 

capitalismo tem como o destino promover a acumulação. Esse é o seu sentido, maximizar o lucro do 

empresário para aumentar o grau de acumulação. Para concluir, uma das características da formação 

econômica de Santa Catarina é a presença do capital de origem local. Contudo, no contexto da 

política neoliberal, a questão que levantamos e deixamos para o debate é se hoje os incentivos 

usufruídos pelo capital instalado em Santa Catarina ainda são nacionais ou não. 
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Resumo 
Nas últimas décadas, as transformações na economia brasileira são forças indutoras de um processo 
de desconcentração da atividade econômica pelos espaços subnacionais. Nesse cenário, o estado do 
Ceará consegue consolidar um processo de ajuste e reconfiguração do seu modo de regulação, 
envolvendo instrumentos como ajuste fiscal e o amadurecimento da política de atração de 
investimentos. Este trabalho busca entender os elementos estruturantes da inflexão nos regimes de 
regulação e acumulação estadual, com destaque para os rebatimentos em indicadores de 
desempenho econômico e na performance do mercado de trabalho. Os resultados mostram que o 
ritmo de crescimento da atividade econômica cearense se intensificou nos últimos anos, mas 
prossegue em níveis concentrados fundamentalmente na região metropolitana, sendo o mesmo 
incompatível com um desenvolvimento inclusivo e sustentável, persistindo ainda forte 
vulnerabilidade em seu mercado de trabalho, com elevados padrões de informalidade e precarização 
de rendimentos.  
Palavras-Chaves: Modo de Regulação; Políticas de Investimentos; Dinâmica Econômica 
 
Abstract 
 It is observed that the changes in the Brazilian economy are inducing forces of a deconcentration of 
economic activity by subnational spaces process. In this scenario changes , the state of Ceará can 
consolidate its transformation process in their mode of regulation setting and therefore the 
instruments linked to it , with the consolidation of fiscal adjustment and maturity of investment 
attraction policy. This work seeks to analyze how the new determination of the mode of political 
regulation of Ceará state contributed to the granting of the new economic growth scenario based on 
selected indicators of economic performance. The results show that the growth rate of Ceará 
economic activity has intensified in recent years and the transformation that went the way of 
political regulation is the explanatory basis of this process. Additionally, it points out that this 
higher economic growth was not at all sufficient to promote a deeper smoothing the heterogeneity 
in the growth pattern of subnational spaces. 
Keywords: Setting mode; Investment Policies; Economic Dynamics 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Introdução 

Este trabalho tem como pano de fundo as transformações experimentadas pela economia 

brasileira na última década do século passado e suas implicações em níveis regionais e locais, haja 

vista que durante muito tempo a economia do Brasil se conservou relativamente fechada, dentro do 

contexto do modelo de substituição de importações. Tal cenário mudou significativamente a partir 

da década de 1990, devido a uma sensível alteração na orientação externa nacional, que levou a uma 

vasta liberalização comercial, mudança na política cambial e de investimentos (ALVES, 2003).  

A economia nacional experimenta múltiplos impactos da abertura comercial e da 

implementação de um conjunto de reformas de primeira geração (liberalização financeira, 

desregulamentação da economia, privatizações), sob orientação neoliberal, sentidos nos padrões de 

produção, preços relativos, produtividade, investimento, mercado de trabalho, orientação externa, 

entre outros. Tais reformas são aprofundadas com a estabilização monetária na segunda metade dos 

anos 1990, pós-Plano Real, quando muda significativamente a concepção das políticas de longo 

prazo no Brasil.  

Nesse cenário, o setor produtivo local teve de “engendrar uma reação defensiva para se 

adaptar e sobreviver em um ambiente de bruscas mudanças e acirrada competição, na qual se busca 

a modernização do parque industrial doméstico, com a introdução de novos modelos de produção e 

gestão econômica” (ALVES et al., 2012, p.2). Assim, “o choque nos preços relativos e a 

necessidade de recomposição de custos e de competitividade das empresas fizeram com que estas 

recorressem a dois recursos: inovações tecnológicas e migração de investimentos” (AMARAL 

FILHO, 2006, p. 127). 

Para Fochezatto (2004, p.3), as mudanças no cenário macroeconômico, na medida em que 

“alteram os preços relativos dos produtos e a alocação de recursos”, influenciam a estrutura setorial 

bem como sua produtividade, tendendo a provocar uma maior especialização produtiva regional, 

intensificando as interdependências econômicas entre os estados. Observa-se, portanto, nesse 

processo, uma heterogeneidade nas relações entre as unidades federativas nacionais e o processo de 

transformações experimentadas pela economia brasileira, já que as unidades subnacionais 

apresentam assimetrias em seus padrões de desenvolvimento e integração às economias nacional e 

internacional.  

Rosa e Alves (2001, p.10) chamam atenção para o fato de que, se antes da abertura 

econômica “o processo de absorção e difusão inter-regional de novas técnicas era lento, 

intensificando as desigualdades regionais”, agora promove ajustes “no sentido de intensificar uma 



 

especialização setorial (divisão inter-regional do trabalho) que tende a encurtar o período em que as 

diferenças regionais de produtividade serão amenizadas”. 

Em nível global, apesar das práticas protecionistas praticadas principalmente pelos EUA a 

partir dos anos 1980, as rápidas e profundas transformações pelas quais passa a economia mundial, 

com a intensificação do processo de globalização nas esferas produtiva e financeira, estimulam 

fortemente políticas de abertura nos países em desenvolvimento. O movimento de 

transnacionalização das atividades econômicas, a diminuição dos custos de transporte e 

comunicação, a aceleração brutal do processo de integração associado às fusões e aquisições 

internacionais, a forte integração dos mercados produtivos e financeiros mundiais constituem ‘pano 

de fundo’ para o processo de abertura experimentado pela economia brasileira no início da década 

de 1990 (ALVES, 2003). 

O processo de “integração competitiva” da economia brasileira, a partir da orientação do 

mercado, ocorrido nos anos 1990 no contexto de globalização e afirmação de princípios neoliberais, 

passa a condicionar uma reestruturação espacial no território nacional. O conjunto de alterações 

ocorre, como enfatiza Silva (2007), “incluindo uma redefinição do conteúdo ideológico dos 

espaços, o estabelecimento de nova divisão social e espacial do trabalho e a criação de novos 

espaços de produção e consumo”. Acompanhando uma tendência de desconcentração de atividades 

produtivas verificada desde os anos 19701, passa-se a observar, conforme aponta Pacheco (1998), 

uma crescente heterogeneidade intraregional, com o surgimento de “ilhas de prosperidade”, 

crescimento relativo maior das antigas periferias nacionais e importância maior do conjunto das 

cidades médias. Nessa lógica, “o desenvolvimento da agricultura e da indústria “periférica” 

modifica, ao mesmo tempo, a dimensão dos fluxos de comércio e capital e impõe transformações 

nas estruturas produtivas regionais, resultando no reforço de certas “especializações” e numa maior 

diferenciação do espaço nacional” (ALVES; RODRIGUES, 2013, p.8).  

 A crise fiscal do Estado brasileiro, herdada juntamente com um conjunto de desequilíbrios 

macroeconômicos dos anos 1980, pós-esgotamento do modelo de substituição de importações, 

compromete a capacidade de formulação de políticas de desenvolvimento, com nítidos reflexos no 

esvaziamento de políticas de cunho regional. Fortalecem-se, portanto, as políticas locais de atração 

de indústrias na maioria dos estados nordestinos, “responsáveis pela transferência de investimentos 

produtivos do Sul-Sudeste, em busca de vantagens e apoio institucional, como incentivos 

                                                
1 Para o debate sobre a dinâmica regional brasileira, com as análises sobre o processo de desconcentração industrial e 
sobre fatores que supostamente freiam esse processo em período mais recente, ver: Negri (1992); Diniz (1995); Cano 
(1997); Pacheco (1998); Guimarães Neto (1994); Araújo (2001). 
 



 

governamentais, infraestrutura, baixo custo da mão de obra, redução de custos de transporte em 

alguns casos, pouca resistência sindical, entre outros” (ALVES; RODRIGUES, 2013, p.8). 

Observa-se, assim, a desagregação de um modelo de concentração historicamente determinado que 

dá lugar a uma estrutura dispersa espacialmente, através da especialização produtiva regional na 

periferia. 

 Todavia, antes mesmo da grande parte dos estados brasileiros reagirem ao cenário de 

redefinição nos modos de regulação nacional, quando os contornos da crise doméstica ainda 

engendram políticas macroeconômicas de curto prazo, sem características estruturais, como aquelas 

implementadas no final da década de 1980, o estado do Ceará antecipa uma estratégia de 

ajustamento anticrise, mais consonante com as alterações das forças produtivas e tecnológicas e 

ruptura dos paradigmas ideológicos e institucionais vigentes na economia mundial, face ao processo 

de globalização.  

Assim, a economia cearense se destaca no cenário de “estagnação nacional” do início dos 

anos 1990, esboçando dinamismo econômico em contramão de tendências nacional e regional. Um 

importante fator contribui para esse destaque, impulsionado pela quebra no padrão de administração 

pública do estado, particularmente a partir da primeira gestão do Governador Tasso Jereissati 

(“Governo das Mudanças”), após 1987. A nova estratégia de desenvolvimento econômico passa a 

envolver medidas de saneamento da máquina estatal, forte contenção dos gastos públicos, 

enxugamento do quadro de pessoal, além de uma política de incentivos fiscais e investimentos em 

infraestrutura que para muitos caracterizam um novo “paradigma de administração moderna para o 

país” (TEIXEIRA, 1999). 

Nesse sentido, pretende-se, neste ensaio, identificar as principais transformações 

experimentadas pelo estado cearense em seus modos de regulação e acumulação, considerando-se, 

como ‘ponto de inflexão’ para análise, as mudanças de orientação política implementadas a partir 

do “Governo das Mudanças” (1987) e seus impactos em termos de dinâmica econômica e social.  

 

Mudanças no Paradigma de Administração do Estado do Ceará 

Historicamente, a política cearense fora caracterizada pela dominação oligárquica dos 

chamados “coronéis”. A base econômica estadual, fundamentada fortemente em uma administração 

patrimonialista, era sustentada pelo tripé gado-algodão-cultura de subsistência, remontando ao 

período do feudalismo, e manteve-se sustentada por relações sociais de produção baseadas na 

sujeição ou parceria ao longo de sua história econômica. Durante o regime militar (1964-1985), esse 

sistema de dominação tradicionalista foi reforçado, de modo que o prestígio dos chefes políticos 



 

estaduais aumentou gradualmente junto à sociedade local. 

Conforme Lima (2004, p. 47), esse sistema de administração caracteriza-se por fatores 

como: 

 
[...] partidos políticos regionais e oligárquicos, forte clientelismo rural, ausências de 
camadas médias organizadas politicamente acabaram por inviabilizar a institucionalização 
de formas de participação política e social oriundas da sociedade civil. 
 
 

Pode-se afirmar que o alicerce de tal regime era o privilégio exclusivo de grande parte da 

propriedade rural e a maneira de funcionamento ditada pelo capital comercial, com a existência de 

troca de favores e interferência estadual, consonantes com os objetivos instantâneos dos coronéis. 

Com respeito ao processo de acumulação industrial no estado do Ceará, o mesmo se deu 

com o próprio capital comercial urbano que financiava o sistema agropecuário e era familiarizado 

com o comércio de algodão, possibilitando, posteriormente, o surgimento do setor têxtil e de 

confecções.  Nos anos 1960, 1970 e 1980, esses segmentos tiveram um importante impulso da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), no sentido de potencializar e 

modernizar ramos tradicionais, contribuindo para a geração de uma classe de empresários 

industriais locais. O impulso, portanto, desta indústria está associado a um novo processo de 

intervenção planejada do governo no Nordeste, materializado no início da década de 1960, que 

consistia num processo de integração produtiva regional que tem como principal peculiaridade a 

transferência de capitais e investimentos concretizados na região (AMARAL FILHO, 1999). 

Há que se ressaltar que o processo de integração, segundo Guimarães Neto (1989), na 

medida em que promove uma redefinição das formas de reprodução do capital, cria a tendência de 

um “processo cíclico de homogeneização” dessas formas de reprodução. O próprio capital local 

teria que se enquadrar em tal sistema, o qual, em nível geral, obedecia a certa hierarquia, onde a 

região central determina o comportamento da região periférica. 

Criada a partir dos relatórios do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 

(GTDN), a SUDENE deu início à intervenção planejada do Estado na região Nordeste. O eixo 

principal do desenvolvimento, segundo a nova política, estaria na industrialização, que se 

encarregaria de proporcionar os efeitos multiplicadores sobre as demais atividades econômicas e 

teria um caráter dinâmico e substitutivo de importações (VALOIS, 2007).  

Porém, apesar da concepção de “autossuficiência” planejada pela SUDENE, esta não 

promoveu alterações significativas no tecido estrutural da região e a industrialização nordestina 

expressou-se como uma via para a desconcentração da indústria nacional, sendo o Nordeste um 

suporte para a indústria dos grandes centros do país, estabelecendo-se, como mostra Araújo (1984), 



 

uma “relação de dependência e complementaridade”.  

A nova forma de crescimento do capital encontra-se dentro da lógica do processo de 

integração, que passa a ditar um tipo de “desconcentração”. Essa desconcentração, contudo, tende a 

beneficiar a indústria do Sudeste do país, na medida em que a estratégia geral está em acrescentar 

elementos à matriz industrial brasileira. O Nordeste assume, pois, na hierarquia um papel de 

economia complementar na dinâmica regional. A estrutura industrial do Nordeste é, na verdade, 

conforme destacado por Oliveira (1977), função do mercado nacional mais amplo e não mais do 

mercado regional. Mais que um setor da economia, a indústria parece se apresentar como um 

‘apêndice’ da economia do Centro-Sul. 

O estilo de competição oligopolista comanda o processo de integração e estas empresas são 

as que melhor se aproveitam das vantagens do sistema 34/18. Como a maioria dos investimentos 

ocorre em projetos próprios, tal mecanismo reforça a expansão daquele tipo de empresas. O 

investimento no Nordeste representa, na verdade, a possibilidade de preservar e ampliar produção e 

mercado e manter e reforçar a hegemonia burguesa do Sudeste do país, subjugando a burguesia 

industrial nordestina. 

O esforço de industrialização deveria garantir a diversificação da estrutura industrial. De 

fato, atinge-se certo grau de diversificação, visto que as inversões do sistema 34/18 se dirigem, 

preferencialmente e intensionalmente, para as áreas de indústrias dinâmicas; isto é facilitado pela 

disponibilidade de uma considerável dotação de recursos naturais. Uma das consequências básicas 

desse fato é que, privilegiando os setores dinâmicos da economia – os quais implicam em escolha 

de técnicas capital-intensivas – estaria comprometida a proposta original de criação de um centro 

dinâmico de crescimento com a utilização do principal recurso da região, a mão de obra abundante 

e barata. Reforça-se, assim, a ideia de que o processo de desconcentração e complementaridade é, 

na verdade, um processo de integração nordestina à reprodução do capital em nível nacional e que 

determina o caráter de subordinação e dependência que compromete, fortemente, as bases da 

economia regional. 

Isso contrasta como a concepção percebida nos primeiros anos de existência da SUDENE, 

quando esta pareceu apontar o caminho para os graves problemas econômicos e sociais da região, 

através de estudos, pesquisas e elaboração de programas sociais e econômicos a serem 

eventualmente implantados na região, e do levantamento de suas potencialidades minerais, hídricas 

e florestais. As mudanças políticas registradas no país a partir de 1964, as pressões de grupos 

conservadores e a insuficiência de recursos técnicos e financeiros provocariam, no entanto, o 

abandono pela SUDENE de suas metas originais mais ambiciosas, passando a autarquia a 



 

concentrar seu esforço desenvolvimentista no setor industrial. Embora determinados ramos tenham 

se beneficiado largamente com os recursos da indústria incentivada (os grandes complexos 

industriais - petroquímicos, cloroquímicos e álcool químico – são resultantes da política), a política 

de industrialização da região é considerada por muitos ineficaz no combate ao subdesenvolvimento, 

contrariando os objetivos iniciais projetados, os quais consistiam em impulsionar o 

desenvolvimento mediante o planejamento e a coordenação das atividades dos órgãos federais na 

região. 

No âmbito nacional, o início dos anos de 1970 é marcado pelo quadro de profundos 

desequilíbrios macroeconômicos, com destaque para: desequilíbrio nas contas do balanço de 

pagamento, que acaba por evidenciar o grau de vulnerabilidade externa da economia brasileira; 

inflação crescente, pressionada pelo esgotamento da capacidade instalada e pela excessiva entrada 

de capitais estrangeiros no financiamento do “milagre brasileiro”; pressão sobre a dívida pública 

interna. 

A manutenção do ciclo expansionista, em fins de 1973, estava atrelada a uma conjuntura 

externa favorável, que foi quebrada pela crise internacional desencadeada pela brusca elevação dos 

preços do petróleo. As discussões sobre o condicionamento da política econômica a partir de 1974 

situam-se em torno de dicotomia de ajustamento anticrise ou ajuste da oferta, via continuidade do 

crescimento. Em meio a conflitos e pressões de ordem econômica e política, a primeira opção de 

controle da demanda pelo controle da liquidez (ajustamento) não pôde ser levada adiante, optando-

se, por conseguinte, pela continuidade do processo de desenvolvimento (financiamento), porém, 

promovendo-se uma política de ajuste na estrutura da oferta de longo prazo, prevalecendo, portanto, 

a opção de crescimento com inflação. Dentro deste contexto, o II Plano Nacional de 

Desenvolvimento – II PND propunha a retomada do Processo de Substituição de Importações (PSI), 

privilegiando os setores considerados atrofiados em etapas anteriores, como bens de capital, 

energéticos e insumos básicos, e a realização de grandes obras de infraestrutura, como a construção 

de Angra I e II, as hidrelétricas de Itaipu, Sobradinho e a rodovia Transamazônica. 

A herança deixada para os anos de 1980 consistia num cenário de fortes desequilíbrios 

macroeconômicos, destacando-se o crescimento expressivo das dívidas interna e externa, 

combinado com um processo de estatização da dívida, que resulta em uma completa desestruturação 

do setor público, inflação explosiva e perda de dinamismo da economia.  A crise fiscal do Brasil, 

marcada pela perda do crédito público, dada a alta dívida pública, associada com altas taxa de 

inflação, déficit público crônico, elevadas taxas de juros internas, taxas declinantes de crescimento e 

a existência de uma poupança pública negativa, atingiu todos estados brasileiros. 



 

No Ceará, uma estratégia de superação da crise começa a ser cogitada por novos atores 

locais. Tal estratégia mostra-se mais alinhada às transformações ocorridas em nível mundial, ditadas 

pelos processos de reorganização da economia mundial, de globalização e mudanças no padrão 

tecnológico-industrial, além dos movimentos de reestruturação produtiva, como observam Valois e 

Alves (2006). A concepção emergente pensa o estado do Ceará integrado a essa nova ordem, o que 

deveria impor profundas mudanças no modo de conceber e de gerir políticas econômicas.  

O ciclo coronelista, ainda nos anos 1960, ganha novas feições sob a liderança alternada dos 

chamados “três coronéis”, Virgílio Távora, Adauto Bezerra e César Cals. Após 1964, como 

destacam Bruno et al. (2002), consolidou-se o fenômeno do “neocoronelismo”, quando os coronéis 

assumem o executivo estadual em meio ao golpe militar, permanecendo à frente do Estado até 

meados de 1980, diferindo-se da visão de seus antecessores tradicionais por implementarem 

políticas de caráter industrializante. 

Virgílio Távora chegou ao poder tendo como bandeira principal o Plano de Metas 

Governamentais (PLAMEG), que privilegiava a industrialização, eletrificação e infraestrutura, 

podendo ser considerada uma das primeiras experiências de aplicação de um projeto governamental 

em um estado nordestino. O objetivo a ser alcançado com o PLAMEG era tornar o Ceará atraente 

para investimentos públicos e privados, principalmente no que se refere a investimento industrial. 

Um fator tornou-se condição necessária para a concretização do PLAMEG, a existência de corpo 

técnico na região capaz de dar suporte científico ao andamento do plano, conforme Bandeira e Silva 

Neta (2008).  

Para Virgílio Távora, somente uma intervenção forte e planejada do Estado seria capaz de 

construir uma infraestrutura necessária para o desenvolvimento industrial e fortalecimento do 

empresariado local. É importante ressaltar que a política adotada por Virgílio tinha um caráter 

modernista e ao mesmo tempo conservador; moderno, no sentido de realização de grandes projetos 

estruturantes; conservador, no sentido de ser feita baseada nos mesmos padrões políticos vigentes. 

O diagnóstico de elaboração do PLAMEG, segundo Bandeira e Silva Neta (2008), 

estabelecia um quadro indicativo das oportunidades industriais do Estado, sugerindo quais os tipos 

de investimentos a serem incentivados, as vantagens comparativas e os gargalos a serem 

sobrepujados para o assentamento daquelas indústrias. Tinha como diretrizes: i) apoio à elaboração 

e execução de projetos industriais; ii) construção de infraestrutura básica; iii) criação de distritos 

industriais; vi) estruturação de um sistema de incentivos fiscais; v) formação de pessoal qualificado; 

vi) identificação e divulgação de oportunidades industriais. 



 

Já em seu segundo mandato (1979 a 1982), é introduzido por Virgílio Távora, o PLAMEG 

II, mantendo como estrutura principal o fato de que o Estado deveria continuar apoiando o 

investimento privado, dando ênfase ao planejamento setorial, mas também previa uma melhora da 

qualidade de vida da população cearense. O PLAMEG II tem importância decisiva na formação do 

tecido econômico do Ceará, já que seus macro-objetivos serão seguidos por outros planos 

econômicos de governos que o sucederão, a exemplo do Plano de Desenvolvimento Sustentável do 

segundo governo Tasso Jereissati2.  

Apesar de Virgílio Távora ter implantado políticas de caráter desenvolvimentista, durante o 

período militar a administração cearense fora caracterizada pela alternância do poder nas mãos dos 

três coronéis. Essa estrutura baseada na divisão do poder a partir de três bases políticas distintas irá 

gerar fortes tensões no cenário político estadual, o que provocará crises institucionais que, somadas 

ao atraso econômico e social e falência do Estado, acabam por culminar com a ascensão de 

Gonzaga Mota ao governo entre 1983-1987. Porém, o novo governo encontrava-se ainda 

intimamente vinculado às antigas práticas de patrimonialistas, apadrinhamento e clientelismo. A 

ruptura no paradigma de administração pública só adviria quando as concepções do Centro 

Industrial do Ceará (CIC) começaram a ganhar conotação política (VALOIS, 2007). 

Percebe-se que à medida que o Estado perdia a capacidade de dar respostas aos dilemas de 

uma elite burguesa, esta se propõe, por suas próprias mãos, a fazer a sua “transformação” no Ceará. 

O modelo de desenvolvimento brasileiro no final dos anos 1960 e início dos 1970 entra em uma 

nova fase que consolidará definitivamente a participação dos setores privados nacional e estrangeiro 

na matriz industrial, que também alcançará o Nordeste e logrará resultados favoráveis nesta região, 

como o próprio CIC e o Fundo Industrial do Nordeste (FINOR). No Ceará, esse novo modelo de 

desenvolvimento irá romper com o desenvolvimentismo habitual, passando a priorizar a indústria 

tradicional de médio porte, moderna e competitiva. Essa nova concepção de desenvolvimento 

acabará por criar um clima geral no sentido de modernização do Estado, mas o próprio CIC 

concluiu que a sociedade cearense só poderia ser mobilizada para a modernização através da 

reabilitação do setor público, ou seja, o poder político tinha que ser retirado das mãos dos coronéis.  

A recuperação do setor público seria um instrumento estratégico para a promoção do 

desenvolvimento econômico estadual. Com isso, as tradicionais forças oligárquicas locais passam a 

sofrer forte contestação dentro do setor empresarial centralizado no CIC. Esse clima de debate 

                                                
2 No período de 1995 a 1998, focou-se como prioridade a infraestrutura de transportes; a construção do porto do Pecém, 
de uma refinaria e de uma siderúrgica; o fortalecimento dos polos têxteis e metalúrgicos em torno de Fortaleza; e uma 
estratégia de incentivos a aglomerações industriais, propostas similares às do PLAMEG II. 
 



 

favoreceu a eleição do jovem empresário Tasso Ribeiro Jereissati para o governo do Estado. A 

principal meta da equipe econômica do novo governo era o apropriado controle das contas 

governamentais (VALOIS, 2007). 

Na perspectiva de engajar o Ceará nos novos paradigmas de reestruturação produtiva e 

organizacional, imperativo das transformações da economia mundial, o governo passa a gestar uma 

estratégia de cooperação segundo a qual o setor empresarial deve ser cooptado para a incorporação 

de novas técnicas, mais condizentes com modelos de acumulação flexível. As novas diretrizes 

ganham força a partir de 1994, no Governo de Ciro Gomes, quando representantes de classe, 

lideranças da sociedade com interesses subjacentes, deveriam ser envolvidos e ganhos para o 

projeto, compondo, juntamente com o Estado e classe empresarial, um Pacto de Cooperação que 

atendesse às novas exigências do desenvolvimento, incorporando os princípios de competitividade, 

complementaridade, parceria, visão sistêmica, reestruturação produtiva e qualidade total, em 

absoluta sintonia com os interesses da AJE, Associação dos Jovens Empresários. Assim,  

 
o Ceará se transforma, empurrado pelas mãos do Pacto de Cooperação, numa economia que 
busca se sintonizar com o novo cenário mundial, aberto pelo processo de globalização da 
economia. Partindo de uma visão holística da sociedade, as lideranças do Pacto de 
Cooperação adotam a crença de que o Ceará desenvolvido, moderno, é uma possibilidade 
real. Para tanto, essas lideranças acreditam que é preciso criar uma Nova Cultura, que 
elimine os traços negativos da antiga. Esta nova cultura tem um nome: chama-se Qualidade 
Total (TEIXEIRA, 1999, p.34). 
 
 

No que diz respeito à gestão fiscal, apesar de concepções industrializantes serem observadas 

no Ceará antes dos anos 1980, é com a eleição de Tasso Jereissati que se percebe um esforço mais 

intenso nesta direção, ao serem implantadas medidas para moralizar a máquina governamental, 

promovendo, dentre outras medidas, o ajuste fiscal e reforma no funcionalismo público, com o corte 

de mais de 40 mil contratos irregulares. Essas medidas tinham caráter administrativo, mas de grande 

apelo popular, visto passar uma ideia de efetiva moralização da máquina pública.  

O novo governo tinha um programa modernizador, focado no combate ao clientelismo e ao 

empreguismo na máquina pública, com o objetivo de sanar os gargalos deixados por governos 

anteriores, com a meta clara de promoção do ajuste fiscal. Este último se potencializou graças a um 

processo de privatizações, demonstrando o caráter neoliberal do projeto em curso, onde o Estado 

apenas garantiria as condições para a reprodução do capital baseada no setor privado, em oposição 

às medidas do governo Távora, que buscava incentivar o setor privado, entretanto mantendo a 

dinâmica do processo sob a responsabilidade do Estado (BANDEIRA; SILVA NETA, 2008). 



 

Com o ajuste fiscal em andamento, cabe citar os projetos estruturantes dos governos 

mudancistas: i) construção do porto do Pecém; ii) ampliação e modernização do Aeroporto Pinto 

Martins; iii) construção do Açude Castanhão e do Canal do Trabalhador; iv) modernização dos 

perímetros irrigados, como o Tabuleiro de Russas; v) criação do Projeto São José; vi) incentivos à 

agroindústria, em especial de frutas frescas e flores; e vii) fortalecimento dos setores têxtil e 

calçadista, tanto na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) como em certas regiões interioranas, 

com a atração, via incentivos fiscais, de grandes indústrias nacionais, dentre outros. 

Cabe destacar, como será mostrado adiante, que, enquanto avançava na modernização das 

condições estruturais sob a liderança do setor público, o Ceará lançava incertezas sobre a 

capacidade de sustentabilidade do processo de ajuste fiscal, marco do governo Tasso, como será 

discutido na seção seguinte. 

 

O Processo de Ajuste Fiscal 

Em decorrência do anseio dos “governos das mudanças” em transformar o estado do Ceará 

num terreno adequado para receber investimentos, a necessidade da promoção de um consistente 

processo de ajustamento fiscal praticamente se impunha diante do executivo estadual. Nesse 

sentido, foi concebida uma estratégia global de desenvolvimento que corroborava a necessidade de 

um controle nas contas públicas condizente com os objetivos de longo prazo então delineados. 

Em 1987, dá-se início ao procedimento de ajuste financeiro do Ceará, que, segundo Lima 

(2004), envolveu as seguintes ações: i) redução do prazo de transferências dos recursos recolhidos 

em nome do Estado pelo setor privado de dez para um dia útil; ii) modernização do sistema de 

arrecadação, introduzindo procedimentos informatizados e maior rigor na fiscalização; iii) 

introdução do Sistema Integrado de Contabilidade (SIC), para o controle de todas as etapas da 

produção do gasto público; iv) renegociação da dívida fundada, ampliando os prazos de 

amortização e distribuição de desembolso de encargos no tempo, de forma a não se concentrarem 

em determinados períodos; v) significativa redução dos gastos com pessoal, através da demissão de 

funcionários que acumularam cargos irregulares e drástico controle dos salários. 

É importante notar que o ajuste fiscal das contas públicas cearenses colocou o Ceará em uma 

posição de exceção entre as demais unidades da federação, pois, conforme a promulgação da 

Constituição de 1988, recursos da União foram redistribuídos aos estados e se destinaram, 

praticamente em sua totalidade, à ampliação das despesas correntes. Ainda nos anos 1980, dentro 

do quadro de crise fiscal do Estado no Brasil, pós-esgotamento do Processo de Substituição de 

Importações (PSI) e insucessos nas tentativas de estabilização ao longo da década, impõem-se 



 

severas restrições às relações entre União e estados da federação, no que diz respeito à continuidade 

de políticas de desenvolvimento e, consequentemente, políticas setoriais, o que cria severas 

dificuldades às finanças estaduais. Logo, os estados que não se ajustaram rapidamente à nova 

situação econômica e financeira do país comprometeram sua capacidade de investir, pondo em risco 

um valioso mecanismo de promoção do desenvolvimento. Nesse contexto, o Ceará se constitui 

numa notável exceção, muito embora a Bahia, no âmbito específico da região Nordeste, tenha 

logrado bom desempenho em suas finanças públicas, porém, somente em finais da década de 1990. 

 Como efeito do programa de austeridade fiscal pelo qual passou o Ceará no período de 

1987-91, ocorre uma reversão de um grande déficit orçamentário, verificado no balanço geral de 

1986, para um superávit em 1990, sendo alcançado o adequado controle fiscal, já entre 1991 e 1996. 

Conseguia-se, desse modo, estancar parcelas do déficit público estadual e restabelecer a confiança 

do Estado junto às entidades financeiras nacionais e internacionais. Isso significou uma 

disponibilidade financeira para investimentos em obras de infraestrutura econômica, capazes de 

alavancar o crescimento econômico-industrial do Ceará. 

O enxugamento do quadro de funcionários públicos com o intuito de eliminar as tão comuns 

ocorrências de acumulação de cargos também ajudou a reduzir a pressão quanto às contas do 

Estado. Segundo Abu-El-Haj (2002), a partir de 1989, a adequação das contas do setor público 

produziu os primeiros efeitos: em 1991, os gastos com pessoal reduziram-se de 87,1% das Receitas 

Correntes Líquidas (RCL), para 65,73%, e, em seguida, para 45,29%, permitindo um incremento 

expressivo da poupança bruta de investimento. De 1991 a 1994, esses gastos com pessoal se 

conservaram estáveis; mas, a partir de 1995, iniciaram uma nova tendência crescente. 

Não se pode deixar de notar que o ajuste fiscal promovido nas contas públicas do Ceará não 

era sustentado, pois logo após o equilíbrio nas contas verificado entre 1991-96 constata-se uma 

espantosa expansão das dívidas interna e externa do Estado, como mostra a tabela 1. 

 

Tabela 1 
Ceará  

Composição da Dívida Estadual (R$)* 

Ano 
Dívida Interna 

(A) 
Dívida Externa 

(B) 
Total 

(C) = (A +B) 
R L R* 

 (D) 
Relação 

 (C/D) 

1997 1.444.197.468,02 329.643.797,49 1.773.841.265,51 1.908.387.000,00 0,93 
1998 1.568.133.289,55 511.061.142,75 2.079.194.432,30 2.258.972.072,76 0,92 
1999 2.477.005.736,99 837.529.302,41 3.314.535.039,40 2.511.421.830,85 1,32 
2000 2.613.472.134,00 947.189.522,00 3.560.661.656,00 2.595.804.403,81 1,37 

Fonte: (BRUNO et al., 2002, p. 116). 
(*) Dados em valores correntes. (**) A receita líquida real é resultante da receita total realizada, excluindo as despesas 
de operação de crédito, de alienação de bens, de transferências de capital, transferências constitucionais a municípios e 
os aportes para o Fundef. 

 



 

A situação da dívida estadual torna-se novamente inquietante. A dívida interna aumentou 

mais de 2/3 entre 1998-2000 e a externa quase que dobrou no mesmo período. A relação entre a 

receita líquida real e o total das dívidas denota o superendividamento do Ceará a partir de 1999. 

Com isso, o processo de ajuste fiscal, ao reequilibrar as contas públicas num primeiro 

momento, torna-se uma condição fundamental para as mudanças que se processaram na estrutura de 

atração de investimentos. No entanto, ao lançar mão de pesados subsídios e da renúncia fiscal para 

atrair capitais de outras regiões, ocorre, novamente, um processo de desajuste nas contas públicas 

cearenses no final dos anos de1990. Isso denota um aspecto importante no modelo de atração de 

investimentos, ao se constituir num mecanismo de limitação à manutenção dessas políticas no longo 

prazo. Esse fato deve-se a uma estratégia de sanear as finanças públicas para obter credibilidade 

junto à comunidade financeira nacional e internacional, paralelo à estratégia de “guerra fiscal”, 

implementada pelos diversos estados nordestinos. 

A fase de ajustamento nas contas públicas viabilizou inversões em dispositivos 

fundamentais para o crescimento econômico subsequente. Esses mecanismos estão atrelados a uma 

ambiciosa política de atração de investimentos. 

 

A Política de Atração dos Investimentos 

Mesmo diante da crise fiscal brasileira que se estende à década de 1990 e dentro do contexto 

de implementação do Plano Real, que impunha um controle do déficit público, limitando o socorro 

financeiro por parte da União aos estados, o Ceará consegue consolidar o seu processo de ajuste 

fiscal, mostrando-se preparado para receber investimentos. 

A consciência do atraso e subdesenvolvimento cearense e a necessidade de não apenas 

manter, mas ampliar os ganhos obtidos com planos anteriores, levam o governo estadual, entre 

1995-98, a traçar e implantar uma estratégia de fomento à atração de investimentos, sobretudo 

industrial, a fim de promover o desenvolvimento sustentável do Estado. Essa nova concepção de 

desenvolvimento, como mostram Vasconcelos, Almeida e Silva (1999), tinha como objetivo básico 

transformar o Ceará num estado desenvolvido, dentro de uma ótica de longo prazo, consorciada 

com uma melhoria da qualidade de vida da população, a curto prazo. 

Como referido, um dos pilares do êxito do programa de atração de investimentos consistiu 

na eficiência como foi conduzida a política de controle das finanças públicas, bem como as 

condições de credibilidade do governo e suas perspectivas de continuidade do crescimento. 

Há que se observar, no entanto, que políticas de promoção do desenvolvimento do Nordeste, 

via industrialização, foram adotadas pela primeira vez no início da década de 1960, a partir da 



 

criação da SUDENE, e o principal mecanismo para instigar a industrialização eram os incentivos 

fiscais, como sinalizam Almeida e Silva (1998). Esse novo paradigma irá influenciar políticas de 

incentivos complementares aos concedidos pela SUDENE, como o PLAMEG, no caso específico 

do Ceará. Mesmo com essa iniciativa, as empresas optaram, num primeiro momento, por se instalar 

prioritariamente nos estados da Bahia e Pernambuco, ampliando as desigualdades inter-regionais, 

forçando o governo federal a lançar o III Polo Industrial do Nordeste, no estado do Ceará. 

 A política econômica adotada pelos administradores estaduais, a partir de então, será 

intensamente influenciada por essa tentativa de desenvolvimento industrial. Pode-se citar, como 

fruto dessa influência, a criação do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI), em 1979, e do 

Programa de Atração de Investimentos Industriais (PROVIN), no início da década de 1980, que 

concorreram positivamente para o avanço industrial do Ceará. 

O FDI concedia recursos para empresas consideradas estratégicas para o desenvolvimento 

estadual, como indústrias de refino de petróleo, metalmecânica, têxtil e de confecções. O programa 

estabelecia a normatização para a atração de investimentos e suas principais fontes de recursos, 

como mostram Almeida e Silva (1998), envolvendo o orçamento estadual (limitados a 10% das 

receitas do ICM), empréstimos ou recursos a fundos perdidos e receitas provenientes da aplicação 

dos recursos (juros, dividendos etc.), além de outras receitas como contribuições e doações.  

Durante a década de 1980, o FDI é marcado por duas paralisações que limitam os seus 

resultados práticos. Somente com a ascensão dos “governos mudancistas” é que o sistema 

FDI/PROVIN ganha fôlego, ao passar por reformulações que garantem um novo impulso à atração 

de investimentos para o Estado. Vale enfatizar que o FDI tinha como estratégia subjacente a 

reestruturação espacial dos segmentos produtivos, promovendo uma melhor distribuição destes e 

uma melhor integração das diferentes regiões ao processo de desenvolvimento estadual. Em termos 

setoriais, indústria e serviços especializados constituiriam o eixo dinâmico da economia. 

A primeira grande reformulação no FDI/PROVIN ocorre, portanto, em 1993, durante a 

gestão de Ciro Gomes. A partir de então, o desenvolvimento do interior seria considerado 

prioritário, o que leva a uma redeterminação da extensão dos incentivos concedidos, conforme a 

tabela 2. 

 

Tabela 2 
Ceará  

Incentivos no PROVIN/FDI – 1993 

Distância quanto à RMF Fin. do ICMS Prazo Carência Retorno Correção e Juros 

Implementação de ind. fora da RMF 75% 120 36 100% 30% IGP-M 



 

Ind. pioneira fora da RMF 75% 120 36 100% Sem correção 
Implementação de ind. na RMF 60% 72 36 100% 60% IGP-M 
Relocalização no interior 80%* 120 36 100% 30% IGP-M 
Ampliação de ind. no interior 75%** 120 36 100% 30% IGP-M 
Ampliação de ind. na RMF 60%** 72 36 100% 60% IGP-M 

Fontes: (ALMEIDA; SILVA, 1998). 
*70% a cargo do Estado e o restante do município 
**sobre o que exceder a produção original 

 

A implementação ou ampliação de indústrias fora da Região Metropolitana de Fortaleza 

(RMF) contava com 75% de financiamento do ICMS e com prazos de 120 meses, com 36 meses de 

carência, ao passo que indústrias que se instalassem ou se ampliassem na RMF contavam com 60% 

de financiamento, 72 meses de prazo, com 36 meses de carência. Quanto ao retorno dos 

empréstimos, o percentual de reembolso das empresas ao Estado era de 100%. A renúncia fiscal, 

nesse caso, era implícita, tendo em vista a correção parcial com base no IGP-M de 30,0% para as 

indústrias que se instalassem, se ampliassem e se recolocassem no interior e de 60,0% para a RMF. 

Apesar do esforço em promover a industrialização do interior, o que se observa é 

concentração dos investimentos na RMF, conforme Almeida e Silva (1998), o que provavelmente 

levou a novas alterações em 1995 (Tabela 3), em que foram modificados os valores do retorno e o 

estabelecimento da correção monetária plena. 

 

Tabela 3 
Ceará 

Alterações FDI-PROVIN – 1995 

Distância quanto à RMF Fin. do ICMS Prazo Carência Retorno Correção e Juros 

Na RMF 60% 72 36 60% 100% IGP-M 
Até 300Km de RMF 75% 120 36 25% 100% IGP-M 
Entre 300Km e 500Km da RMF 75% 156 36 25% 100% IGP-M 
Superior a 500Km da RMF 75% 180 36 25% 100% IGP-M 

Fontes: (ALMEIDA; SILVA, 1996). 

 
Agora, as indústrias localizadas no interior precisavam reembolsar ao Estado 25% e na 

RMF, 60%. Nesse caso, a renúncia fiscal era explícita, já que as empresas não precisavam 

reembolsar ao Estado 100% do financiamento. Essa reformulação evidenciava as vantagens 

concedidas às empresas que se localizassem no interior, o que mostra a preocupação da 

administração estadual em promover a distribuição espacial da indústria cearense. 

Apesar do esforço nítido em direcionar o desenvolvimento para o interior, o Ceará não 

conseguiu lograr êxito nessa tentativa, seguindo a mesma tendência dos demais estados brasileiros, 

tendo o seu desenvolvimento concentrado na capital ou na região metropolitana. 



 

Em 2002, o sistema FDI/PROVIN passou por novas reformulações em que se procurou 

estimular a industrialização de municípios onde foram identificadas economias de aglomeração em 

potencial, a fim de otimizar a eficiência na produção e distribuição dos produtos, conforme tabela 4.  

Desse modo, segundo Madeira e Alves (2009), um grande destaque é dado para os setores 

estruturantes, com financiamento através do ICMS de 75% e 3 anos de carência, além de 20 anos de 

prazo, direcionados exclusivamente para a região do porto de Pecém. Os setores coureiro-

calçadista, móveis e de confecções (fora de RMF) contavam com 60% de financiamento do ICMS, 

com 3 anos de carência e prazos distintos. Os demais setores seriam beneficiados com 60% do 

ICMS, com diferentes prazos de carência e retorno. Mais uma vez havia renúncia fiscal por parte do 

governo, devido à não exigibilidade de retornos plenos, já que as empresas eram obrigadas a 

reembolsar ao Estado em no máximo 25% do valor emprestado. 

 

Tabela 4 
Ceará 

Alterações FDI/PROVIN 2002 

Indústria Fin. ICMS Retorno 
Carência 

(anos) 
Prazo 
(anos) 

Obs. 

Estruturantes 75% 10% 3 20 Somente para a região do Pecém 

Coureiro-Calçadista 60% 10% 3 

8 
10 
13 
15 

Mais de 80 km do centro 
De 61 a 80 km do centro 
De 31 a 60 km do centro 
De até 30 Km do centro 

Móveis 60% 10% 3 

8 
10 
13 
15 

Mais de 80 km do centro 
De 61 a 80 km do centro 
De 31 a 60 km do centro 
De até 30 Km do centro 

Confecções 60% 39% 10% 10% 3 
15 
15 

Fora da RMF 
Na RMF 

Têxtil 60% 25% 3 10 Somente para RMF 

Eletroeletrônicos 60% 25% 3 

8 
10 
13 
15 

Mais de 80 km do centro 
De 61 a 80 km do centro 
De 31 a 60 km do centro 
De até 30 Km do centro 

Metal-Mecânica 60% 25% 3 

8 
10 
13 
15 

Mais de 80 km do centro 
De 61 a 80 km do centro 
De 31 a 60 km do centro 
De até 30 Km do centro 

Base tecnológica e 
indústria  de reciclagem 

60% 25% 3 15 Localização Livre 

Alimentos, bebidas e 
minerais não metálicos 

60% 25% 3 10 Localização Livre 

Agroindústrias 60% 25% 3 10 Localizados nos agropolos 

Fonte: (ALMEIDA; SILVA, 1998). 

A Política Industrial do Ceará Após 2003 

A política de atração de investimentos passa por uma nova reformulação, com a edição do 

decreto nº 27.040, de 09 de maio de 2003, que traz diversas revisões em seus instrumentos 

operacionais e conceituais. 

A materialização da nova política segue uma orientação explícita de desenvolvimento local e 

regional, ampliando a concepção orientadora do FDI de 2002, que valorizava a formação de 



 

economias de aglomeração na determinação da política de investimentos. Conduzida na criação da 

Secretaria de Desenvolvimento Local e Regional – SDLR (2003), a estratégia envolveria o 

“fortalecimento de centros urbanos e a criação de uma rede estruturada de cidades médias e 

pequenas no interior do estado” (AMARAL FILHO, 2006, p.132-133). O planejamento espacial de 

longo prazo deveria obedecer, para maximizar os retornos dos investimentos e potencializar as 

economias de aglomeração, pré-existentes em determinadas regiões, a um padrão de “dispersão 

concentrada”, no qual a desconcentração para além da região metropolitana envolveria a 

estruturação de “cidades secundárias” e “terciárias”3. A identificação dessas cidades levaria em 

consideração sua constituição histórica, seu próprio padrão de desenvolvimento demográfico e 

socioeconômico, os diferentes protagonismos locais, além de sua estrutura espacial e complexidade 

funcional. Ou seja, não se trata de determinações de dentro pra fora, mas de “centralidades 

construídas e reveladas pelas cidades, ao longo de suas histórias” (AMARAL FILHO, 2006, p.134). 

Destaque, nessa política, para o mapeamento e identificação de aglomerações produtivas e arranjos 

produtivos locais, através do apoio de secretarias setoriais, dos Planos de Desenvolvimento 

Regional - PDR e do Conselho de Desenvolvimento Regional. 

As principais reformulações na política de desenvolvimento industrial estão resumidas no 

quadro 1. Depreende-se, de início, uma preocupação com fundamentos quantitativos do 

desenvolvimento, que recebem maior peso, sendo, portanto, melhor avaliados e estimulados, em 

detrimento de características como responsabilidade ambiental e localização geográfica.  

 

Quadro 01 
Ceará 

Aspectos conceituais e operacionais da Política de Desenvolvimento Industrial – 2003 
 

Quantitativo 

Volume de investimento (26%): trata-se de um item com característica quantitativa que 
visa a aumentar a densidade do parque industrial do Estado.  Neste caso, premiam-se 
projetos com maiores volumes de investimento dado que os riscos e custos são maiores 
para os empresários, além do que volume maior de investimento está associado a 
maiores benefícios locais em termos de impactos econômicos e sociais, sem falar 
naquele vinculado à própria densidade industrial. 

Quantitativo 

Geração de emprego (24%): também se trata de um item com característica 
quantitativa. E aqui se privilegiam projetos com maiores capacidades de geração de 
emprego, ou intensivos em mão de obra, dadas as necessidades locais de geração de 
emprego e renda, ampliação do mercado consumidor de massa e de combate à pobreza. 

                                                
3 A concepção de tal política tinha como orientação teórico-conceitual as recomendações da consultoria realizada junto 
a pesquisadores da Universidade de Ben-Gurion (Israel), que Já acompanhavam o planejamento governamental 
cearense desde o final do último governo de Tasso Jereissati (1999-2002), tornando-se política explícita de 
desenvolvimento no governo de Lúcio Alcântara (AMARAL FILHO, 2006). Foram consideradas “cidades 
secundárias”: Sobral, Limoeiro do Norte, Russas, Iguatu, Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. As “cidades terciárias” 
contemplam: Camocim, Tianguá, Itapipoca, Canindé, Aracati, Crateús, Quixadá, Tauá, Jaguaribe, Campos Sales, 
Ipaumirim e Brejo Santo. 



 

Quantitativo 

Setores e cadeias produtivas (16%): este item tem uma característica qualitativa e visa a 
mudar o perfil industrial do Estado. Neste item são privilegiados, através da concessão 
de maior número de pontos, projetos considerados estruturantes e, em seguida, projetos 
de base tecnológica e aqueles destinados à reciclagem de resíduos. Os projetos 
estruturantes são aqueles, que por sua natureza e importância, são industrializantes, ou 
seja, dão origem ou atraem outros projetos complementares. São, por exemplo, os casos 
da siderúrgica e da refinaria de petróleo. Os projetos de base tecnológica são aqueles 
que se baseiam em inovações intensivas, necessitando de atividades de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P & D), realizadas dentro das empresas ou nas universidades locais. 
Os projetos de reciclagem de resíduos, por sua vez, têm impactos importantes sobre o 
meio ambiente assim como sobre a geração de emprego e renda. 

Quantitativo 

Impacto sobre a demanda por matérias-primas, insumos (inclusive energia elétrica) e 
serviços locais (14%): este item tem também uma característica qualitativa e visa a 
promover a integração do projeto beneficiado com a própria indústria de transformação 
bem como com o setor de serviços, evitando assim projetos do tipo “enclave”. Essa 
integração pode contribuir na geração de vários impactos indiretos, a saber: i) aumento 
do emprego; ii) aumento da arrecadação do ICMS; e iii) aumento da densidade 
industrial, inclusive das pequenas e médias empresas locais. Neste caso, pontuam-se 
projetos com maiores níveis de impactos. 

Qualitativo 

Localização geográfica (12%): item também qualitativo, objetiva induzir a formação de 
aglomerações e polos industriais e econômicos naquelas áreas com carências e 
potencialidades para tais. Para tanto, o sistema privilegia aquelas áreas consideradas 
candidatas e estratégicas para tais fins e deixa de privilegiar as áreas que já concentram 
vantagens proporcionadas pelas economias de aglomeração, responsáveis pelas 
economias externas de escala para as empresas. 

Qualitativo 
Responsabilidade social, digital e ambiental (8%): item por excelência qualitativo, 
busca aumentar o nível de qualidade do crescimento econômico do Estado através da 
indução da parceria entre setores público e privado na obtenção desse objetivo. 

           Fonte: (DIAS; HOLANDA; AMARAL FILHO, 2003, p. 6-7). 

  

A partir desse momento, os incentivos fiscais e financeiros concedidos às empresas atraídas 

são reconhecidos com o pagamento por externalidade positivas, que, de outra forma, não seriam 

concedidos pelas forças de mercado. Assim, reconhecem-se os efeitos de encadeamento que 

empreendimentos incentivados trazem para a economia local, sendo, pois, os incentivos concedidos 

um “pagamento” por tais efeitos. Desse modo, busca-se privilegiar, com a criação de vantagens 

competitivas, ainda que artificiais, as empresas que se instalem ou realizem ampliações no estado 

do Ceará (PONTES; VIANNA; HOLANDA, 2006). 

A tabela 5 mostra o sistema de pontos concedidos pela nova política de atração de 

investimentos, que atribui maior valor a aspectos como volume de investimentos e geração de 

emprego (13 e 12 pontos, respectivamente), seguindo a mesma linha sugerida por versões anteriores 

desse tipo de política. 

 
 
 
 

Tabela 5 
Ceará 



 

Critérios de Pontuação para Atração de Investimentos em 2003 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Volume de investimento 13 pontos 
Setores e cadeias produtivas 08 pontos 
Geração de emprego 12 pontos 
Aquisição de matérias-primas e insumos no Ceará 07 pontos 
Localização geográfica 06 pontos 
Responsabilidade social 04 pontos 

Fonte: (PONTES; VIANNA; HOLANDA, 2006, p. 14). 

  

Nota-se que velhos e novos paradigmas se defrontam como prioridades para a promoção do 

desenvolvimento industrial do Ceará, com destaque, conforme Scipião (2004, p. 22), para  

 
 
a interiorização do setor industrial; promoção e competitividade das indústrias; fomento à 
implantação de micro, pequenas e médias empresas; consolidação do complexo portuário 
do Pecém; promoção da ciência e tecnologia como elemento estratégico de 
desenvolvimento industrial; promoção da visão industrial inovadora e empreendedora; e a 
política de apoio e indução ao desenvolvimento industrial. 
 
 

Adicionalmente, conforme Pontes, Vianna e Holanda (2006, p. 14), “foi estabelecido que o 

incentivo mínimo fosse de 25% (para zero ponto) e o máximo de 75% (para 50 pontos). Sendo que 

cada ponto obtido pelas empresas pré-qualificadas equivale a 1% (um por cento), a mais, de 

financiamento de ICMS”. 

Com relação aos prazos (resumidos na tabela 6), percebe-se uma redução no prazo de 

concessão dos empréstimos, que agora passam a contemplar um período máximo de 10 anos para as 

empresas que conseguiram atingir uma pontuação igual ou superior a 35 pontos, sendo o prazo 

mínimo de cinco anos. No que diz respeito aos retornos, mais uma vez nota-se a renúncia fiscal, 

sendo as empresas obrigadas a reembolsar ao Estado no máximo 25% do capital emprestado. 

 

Tabela 6 
Ceará 

Duração dos Incentivos Recebidos e Retorno dos Empréstimos 

Prazo  Pontuação atingida  Retorno  Pontuação atingida  

De 5 anos  De 0 a 24 pontos  10% Mais de 30 pontos  
De 8 anos  De 25 a 34 pontos   15% De 20 a 29 pontos   
De 10 anos  Mais de 35 pontos  25% De 0 a 19 pontos  

Fonte: (PONTES; VIANNA; HOLANDA, 2006, p. 14). 

 

 

 

 



 

Aspectos da Dinâmica Econômica Estadual 

Dentro da perspectiva de avaliar possíveis reflexos das mudanças institucionais e do padrão 

de concepção e execução da política econômica observada no Ceará são apresentados dados acerca 

da dinâmica econômica estadual e aspectos gerais do mercado de trabalho. 

Particularmente quanto à política de atração de investimentos associada aos FDI, a análise 

do volume de investimentos, número de empregos e empresas associados às suas diferentes versões 

permite algumas reflexões sobre distribuição e alcance espacial das novas inversões. 

 Entre 1995 e 2006, as inversões incentivadas pela política de atração de investimentos 

resultaram na soma de R$ 5,2 bilhões, distribuídos em 432 empresas, que previam a geração de 

mais de 87,9 mil postos de trabalho (tabela 7). 

 Os investimentos estimulados pelo FDI I (1995 a abril de 2002) concentraram-se 

basicamente na região metropolitana de Fortaleza (71,1% dos investimentos, 48,6% do emprego e 

56,7% das empresas), não obstante os esforços realizados no sentido de promover uma distribuição 

mais equilibrada do tecido produtivo pelas diversas regiões do Estado, com o intuito de eliminar 

assimetrias nas trajetórias de desenvolvimento e crescimento econômico dos subespaços estaduais. 

 Em termos de geração de empregos, percebe-se que, apesar dos investimentos e empresas 

tenderem a se concentrar na RMF, a maior parte dos empregos a serem gerados estavam previstos 

para o interior (51,4%); isso mostra que, enquanto a RMF atraía empresas mais intensivas em 

capital, aquelas que se dirigiam para o interior eram mais intensivas em trabalho e, assim, podiam 

explorar as vantagens oferecidas pelo Estado como a mão de obra barata (mais abundante no 

interior), impulsionadas pelos maiores incentivos concedidos a municípios exteriores à RMF. A 

menor exigência de qualificação da mão de obra na maioria dos segmentos atraídos para essas 

regiões, sua pouca resistência sindical e a existência de larga oferta da força de trabalho, em virtude 

de um menor dinamismo das atividades econômicas locais, delineiam um mercado de trabalho com 

características mais precárias, principalmente quando se levam em consideração os níveis de 

remuneração e rotatividade.  

Através do FDI II, no período de abril de 2002 a maio de 2003, foram atraídas 40 empresas 

que previam a geração de mais de 8.000 postos de trabalho, além de investimentos de cerca de R$ 

373 milhões (tabela 7). Mais uma vez, os instrumentos de atração mostraram eficácia limitada para 

uma integração menos concentrada das diferentes regiões cearenses ao modelo de desenvolvimento 

estadual, refletindo o padrão projetado pelo modelo de “dispersão concentrada” do período. A RMF 

concentra, nessa versão, 72,4% das inversões previstas, 70,7% dos empregos a serem gerados e 

62,5% das empresas atraídas, percebendo-se o aumento dos níveis de concentração espacial, 



 

notadamente de empresas e volume de empregos. A própria ideia de reforçar o processo de 

industrialização de municípios considerados polos industriais, “promovendo, assim, o surgimento 

de economias externas que, no longo prazo, compensariam o fim dos incentivos fiscais ”, 

(PONTES; VIANNA; HOLANDA, 2006, p.10), não encontra respaldo no padrão extremamente 

desigual da distribuição de recursos, onde apenas um município da RMF, Maracanaú, concentra 

60% dos investimentos previstos, nitidamente capital-intensivos, distribuídos em 35,3% dos 

empregos (PONTES; VIANNA; HOLANDA, 2006, p.12). 

 Com o FDI III (maio de 2003 a dezembro de 2006) foram atraídas 122 empresas, que 

investiram 785 milhões de reais, com previsão de geração de cerca de 22.511 empregos (tabela 7). 

Nota-se que a concentração na RMF dos investimentos ainda se amplia (76,6%); no entanto, 

observa-se uma desconcentração em termos de empresas e empregos em relação aos planos 

anteriores. 

Tabela 7 
Ceará 

Volume de Investimentos, Empregos e Empresas Associados aos FDI I, II e III 

Período 
FDI I FDI II FDI III 

Total % Total % Total % 

RMF 
Investimentos 2.872.539.517,40 71,1 270.610.750,86 72,4 601.599.586,81 76,6 
Emprego 27.895 48,6 5.678 70,7 14.237 63,2 
Empresas 153 56,7 25 62,5 64 52,5 

Restante 
Estado 

Investimentos 1.165.648.245,60 28,9 103.252.236,45 27,6 184.127.271,75 23,4 
Emprego 29.462 51,4 2.357 29,3 8.274 36,8 
Empresas 117 43,3 15 37,5 58 47,5 

Total 
Investimentos 4.038.187.763,00 100 373.862.987,31 100 785.726.858,56 100 
Emprego 57.357 100 8.035 100 22.511 100 
Empresas 270 100 40 100 122 100 

       Fonte: Pontes Vianna e Holanda (2006). 

 

Em relação à natureza dos investimentos realizados na economia cearense, de forma geral, 

observa-se uma mudança estrutural na distribuição do coeficiente de formação bruta de capital 

físico (relação investimento e PIB) entre investimentos do setor privado e público. Se no início dos 

anos 1980 os coeficientes eram mais ou menos equivalentes, no final da década (1988, 1989, 1990) 

o montante de investimentos do setor público supera o privado e, a partir de 1991, essa tendência se 

inverte, com as inversões do setor privado superando as inversões públicas (ROSA; ALVES, 2001). 

Há que se ressaltar, nos anos 2000, um novo conjunto de investimentos estruturantes 

programados para o Ceará, que passam a fazer parte dos projetos do Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC, do governo federal, envolvendo a implantação de uma Refinaria e um terminal 

de Gaseificação, ambos no Complexo Portuário do Pecém, que devem contribuir para consolidar a 

competitividade neste porto e uma Usina de Biodiesel, na região de Quixadá. Destaca-se a criação 

do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia (PROINFA), que já prevê a expansão e 



 

implantação de novos parques eólicos no Estado e a instalação de três usinas térmicas. Completa, 

ainda, o programa de investimentos, a construção da Ferrovia Transnordestina, que deverá 

beneficiar os estados do Piauí, Pernambuco e Ceará. Considera-se que as novas inversões, ao 

privilegiarem áreas estratégicas como energética, logística e de transporte, além do alcance social e 

urbano, têm potencial de estimular os setores industrial e de serviços estaduais em segmentos mais 

dinâmicos e competitivos (BRASIL, 2010). 

Relativamente ao uso do PIB, ou do PIB per capita como indicativo de bem-estar de uma 

população ou do nível de desenvolvimento de determinada sociedade, Folhes, Viana e Mera (2009) 

chamam atenção não só para sua importância no direcionamento do crescimento econômico e no 

monitoramento do comportamento da economia, mas também para sua limitação, visto “que um 

aumento do PIB está associado a um aumento parcial do bem-estar social nacional”4. Porém, na 

tentativa de relacionar o desempenho do PIB com as demandas da população em geral, mesmo com 

as insuficiências que o indicador possui para retratar as condições econômicas de uma população, 

devendo as análises ser complementadas por indicadores de concentração de renda, por exemplo, 

analisar-se-á, na tabela 8, o comportamento do PIB per capita dos estados brasileiros.  

No recorte específico, relativo ao Ceará, no período 1990-2000, o Estado apresenta taxa 

média de crescimento da variável entre as mais elevadas do país (1,74% a.a., correspondente à 6ª 

maior média de crescimento nacional, superior à taxa nordestina de 0,72% a.a.), ressaltando-se as 

baixas taxas de desempenho verificadas na grande maioria dos estados. Vale notar que, de forma 

geral, o crescimento médio do produto per capita brasileiro nesse período é consideravelmente 

baixo. Essa performance está associada à própria dinâmica da economia nacional nos anos 1990, 

que nos primeiros anos da década sente os impactos, nos diferentes segmentos da economia 

brasileira, da política recessiva do Governo Collor e das reformas estruturais implementadas. Na 

segunda metade da década, as restrições ao crescimento associam-se à política macroeconômica 

adversa, que estabelece o controle da inflação, ancorado na sobrevalorização do câmbio, controle do 

crédito e manutenção dos juros elevados, visando a atrair capitais estrangeiros. Considerando o 

desempenho no âmbito regional, o Ceará apresenta a 2ª melhor média de expansão (atrás apenas do 

Rio Grande do Norte, cuja taxa de crescimento corresponde a 1,99% a.a.). Observa-se que os 

                                                
4 “De acordo com a interpretação de muitos economistas e políticos, o PIB pode ser considerado como uma medida de 
bem-estar quando os preços, determinados pela demanda dos consumidores, representam o valor social dos bens 
(condições de concorrência perfeita). De acordo com esse princípio, um aumento do PIB per capita representa um 
aumento de bem-estar, possibilitando ainda comparações entre países a partir das diferenças no produto nacional per 
capita” (DERNBURG;McDOUGALL, 1971, apud FOLHES; VIANA; MERA, 2009, p.268). Dadas as limitações das 
variáveis-síntese das Contas Nacionais, Folhes, Viana e Mera (2009) propõem o Índice de Bem-Estar Econômico 
Sustentável – IBES como medida do bem-estar de determinada população. 



 

estados de Pernambuco e Bahia, que historicamente contribuíram para impulsionar a dinâmica 

econômica da região, apresentaram crescimento anual de apenas 0,64% e 0,54%, respectivamente.  

 

 
 
 
 
 

Tabela 8 
Estados e Regiões Brasileiras 

Taxa de Crescimento Anual do PIB Per Capita - 1990-2000 

ESTADO 
Taxa média 
1990-2000 

ESTADO 
Taxa média 
1990-2000 

Acre 0,04% Distrito Federal 4,44% 
Amazonas -1,70% Goiás 0,68% 
Amapá -1,84% Mato Grosso do Sul 1,36% 
Pará -2,32% Mato Grosso 3,51% 
Rondônia -0,10% CENTRO OESTE 3,01% 
Roraima -3,28% 

  
Tocantins 2,99% 

  
NORTE -1,31% Paraná -0,09% 
Alagoas -0,42% Rio Grande do Sul 0,15% 
Bahia 0,54% Santa Catarina 0,40% 
Ceará 1,74% SUL 0,16% 
Maranhão 0,85% 

  
Paraíba 0,96% 

  
Pernambuco 0,64% Espírito Santo 1,64% 
Piauí 1,58% Minas Gerais 0,83% 
Rio Grande do Norte 1,99% Rio de Janeiro 2,01% 
Sergipe -0,73% São Paulo -0,80% 
NORDESTE 0,72% SUDESTE 0,77% 

             Fonte: IPEADATA. 

 

Nesse período, o produto per capita do Nordeste, região que ainda guarda as piores taxas de 

desenvolvimento socioeconômico do país, foi extremamente restrito e insuficiente para promover 

mudanças significativas na estrutura social da região. Tais condições também são reproduzidas no 

estado cearense. 

Nesse sentido, nos anos 1990 constata-se a deterioração dos processos de acumulação nos 

estados de maior envergadura produtiva nacional, ao mesmo tempo em que os estados periféricos 

implementam políticas de incentivos fiscais e financeiros para atração de novos empreendimentos, 

especialmente de matriz industrial; como observado, criam-se, internamente, as condições 

necessárias nas quais se baseia a dinâmica da economia cearense nesse período. No entanto, dada a 

ausência de transformações importantes nos padrões de desenvolvimento social do Estado, os 

custos (econômicos e não econômicos) implicados nesse modelo de desenvolvimento são, por 

conseguinte, elevados.  

Nos anos 2000, a orientação da política econômica do governo Lula aponta para o seguinte: 

 
 



 

a 
continuidade do viés ortodoxo, característico do período anterior, e a combinação regime de 
metas inflacionárias, câmbio flutuante e superávit primário, que materializam a política 
praticada na segunda fase do governo FHC (1999-2002) dão o “tom” do receituário 
macroeconômico do novo governo. (...). A manutenção de uma política econômica no 
Governo Lula, que mantém câmbio apreciado e elevadas taxas de juros, acaba por 
novamente comprometer os níveis de investimento privado e gastos públicos no Brasil 
(ALVES et al., 2012, p.2). 
 
 

A despeito da liberação do constrangimento fiscal, no segundo mandato do presidente Lula, 

quando se observam fundamentos caracteristicamente expansionistas, persiste o baixo dinamismo 

da economia brasileira e as taxas de crescimento médio das unidades subnacionais são 

relativamente maiores que nos anos 1990, mas ainda limitadas. Nesse cenário, a economia cearense 

já não apresenta a mesma performance relativa observada anteriormente. Sua taxa de expansão 

média do produto per capita, embora seja maior que na década de 1990 (3,59% a.a.), é apenas a 12ª 

entre os estados do país (Tabela 9). O crescimento maior e mais equilibrado nos anos 2000 não é 

suficiente para melhorar a posição do Estado no ranking nacional, sendo seu PIB per capita o 23º 

pior do país no ano 2000.   

Passado o período de ajuste, nos anos 1990, ao contexto macroeconômico adverso, com 

predominância do trabalho informal e precário, a partir de baixos níveis de remuneração e alta 

rotatividade da mão de obra, o mercado de trabalho formal no Brasil passa a responder, nos anos 

2000, de forma mais efetiva às políticas de recuperação implementadas na economia brasileira. 

Impulsionado, principalmente, pelo cenário econômico externo favorável às exportações e à entrada 

de capitais e internamente pelo aumento do investimento e expansão e diversificação do crédito 

interno, a melhor performance da economia influencia a maior formalização no mercado brasileiro. 

A instituição do regime tributário simplificado para micro e pequenas empresas – SIMPLES e a 

política de valorização do salário mínimo também condicionam a recuperação do emprego formal.  

 

Tabela 9 
Estados e Regiões Brasileiras 

Taxa de Crescimento Anual do PIB Per Capita - 2002-2010 

ESTADO 
Taxa média 
2002-2010 

ESTADO 
Taxa média 
2002-2010 

Rondônia 5,32% Mato Grosso do Sul 3,95% 
Tocantins 4,88% Mato Grosso 3,65% 
Pará 4,37% Goiás 2,66% 
Acre 3,54% Distrito Federal 3,95% 
Amazonas 3,06% CENTRO OESTE 2,95% 
Roraima 1,87% 

  
Amapá 0,87% 

  
NORTE 3,30% Paraná -0,09% 
Piauí 5,15% Rio Grande do Sul 0,15% 
Maranhão 4,33% Santa Catarina 0,40% 
Pernambuco 3,77% SUL 0,16% 
Ceará 3,59% 

  
Bahia 3,41% 

  
Rio Grande do Norte 3,29% Espírito Santo 5,39% 
Paraíba 3,22% Minas Gerais 4,26% 



 

Alagoas 2,89% São Paulo 2,58% 
Sergipe 2,61% Rio de Janeiro 2,15% 
NORDESTE 3,49% SUDESTE 3,38% 

              Fonte: IPEADATA. 
 

Os dados da tabela 10 mostram o comportamento do emprego formal segundo as unidades 

da federação. Nos períodos selecionados, o crescimento do número de postos de ocupação formal é 

significativo para maioria dos estados do país. No primeiro subperíodo, 2002-2006, o Ceará ocupa 

apenas a 18ª posição no ranking dos estados nacionais na criação de postos formais de trabalho, 

apresentando uma variação de 24,7%. Mesmo assim, fica no Nordeste apenas atrás do estado da 

Bahia (11º do ranking). 

No subperíodo 2006-2010, são criados mais postos de trabalho formais no Brasil e o padrão 

de expansão das ocupações formais é ainda mais significativo no Ceará, que passa a apresentar a 6ª 

melhor taxa de variação, superior à brasileira e segunda da região Nordeste, com um crescimento de 

34%. 

Tabela 10 
Brasil e Estados nacionais 

Estoque e Taxa de Variação do Emprego Formal - 2002-2010 

UF 
Nº empregos Var          

2002-2006 
Var          

2006-2010 
Var          

2002-2010 2002 2006 2010 
Rondônia 173.276 227.524 334.290 31,3 46,9 92,9 
Acre 68.439 85.583 121.187 25,1 41,6 77,1 
Amazonas 291.315 439.371 575.739 50,8 31,0 97,6 
Roraima 28.129 36.738 78.585 30,6 113,9 179,4 
Pará 546.251 738.602 951.235 35,2 28,8 74,1 
Amapá 55.960 78.517 108.191 40,3 37,8 93,3 
Tocantins 133.227 185.791 238.955 39,5 28,6 79,4 
Maranhão 329.935 437.433 636.625 32,6 45,5 93,0 
Piauí 236.945 293.248 377.463 23,8 28,7 59,3 
Ceará 793.312 989.490 1.325.792 24,7 34,0 67,1 
Rio Grande do Norte 318.971 475.257 575.026 49,0 21,0 80,3 
Paraíba 375.537 450.720 579.504 20,0 28,6 54,3 
Pernambuco 943.895 1.162.556 1.536.626 23,2 32,2 62,8 
Alagoas 311.780 393.232 470.992 26,1 19,8 51,1 
Sergipe 239.305 302.494 369.579 26,4 22,2 54,4 
Bahia 1.309.717 1.681.473 2.139.232 28,4 27,2 63,3 
Minas Gerais 3.046.362 3.744.043 4.646.891 22,9 24,1 52,5 
Espírito Santo 551.601 707.380 860.421 28,2 21,6 56,0 
Rio de Janeiro 2.922.463 3.373.627 4.080.082 15,4 20,9 39,6 
São Paulo 8.608.048 10.315.118 12.873.605 19,8 24,8 49,6 
Paraná 1.812.631 2.251.290 2.783.715 24,2 23,6 53,6 
Santa Catarina 1.235.612 1.598.454 1.969.654 29,4 23,2 59,4 
Rio Grande do Sul 2.027.416 2.320.747 2.804.162 14,5 20,8 38,3 
Mato Grosso do Sul 349.600 438.685 560.789 25,5 27,8 60,4 
Mato Grosso 379.152 518.125 656.542 36,7 26,7 73,2 
Goiás 781.443 992.822 1.313.641 27,0 32,3 68,1 
Distrito Federal 813.591 916.929 1.099.832 12,7 19,9 35,2 
BRASIL 28.683.913 35.155.249 44.068.355 22,6 25,4 53,6 

            Fonte: IPEADATA. 
 

A tendência apresentada em nível nacional de queda na informalidade nos anos 2000 é 

realidade em todos os estados brasileiros, como pode ser constatado na tabela 11. A análise do grau 

de informalidade mostra que entre os estados nacionais, o Ceará apresenta a 3ª maior taxa de 

informalização, no ano de 2009. Considerando a média da informalidade entre 2002 e 2009, 



 

novamente o Ceará ocupa o 3º lugar no ranking nacional. Logo, apesar do crescimento do emprego 

formal, as possibilidades de trabalho criadas são insuficientes para a absorção da população 

economicamente ativa e parte da população acaba sendo direcionada para atividades informais, que 

são marcadas por maiores níveis de precarização e vulnerabilidade.  

 

Tabela 11 
Brasil e Estados Nacionais 

Taxa de Informalização - 2002-2009 

UF 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

AC 59,5 59,4 56,7 52,0 52,7 49,7 48,2 48,1 
AL 61,2 62,2 60,6 60,7 59,9 59,9 55,7 54,1 
AM 57,0 54,0 54,8 57,8 53,2 52,3 47,4 50,0 
AP 55,2 60,5 63,6 56,3 52,0 51,7 44,6 50,3 
BA 68,4 67,1 67,2 66,7 64,6 64,4 63,3 61,9 
CE 69,4 68,9 67,7 67,5 67,0 65,8 64,9 62,7 
DF 38,0 36,5 35,7 35,5 36,1 35,7 35,3 33,5 
ES 51,0 52,7 50,1 50,0 47,0 47,7 47,0 44,6 
GO 57,4 55,4 55,7 52,8 52,1 51,1 49,4 49,9 
MA 78,1 74,7 75,4 75,4 73,6 69,2 66,2 67,2 
MG 50,6 50,4 49,2 48,9 47,4 46,9 44,2 45,2 
MS 51,9 49,9 50,4 47,2 48,5 48,4 45,7 46,6 
MT 57,1 56,8 56,7 52,4 52,7 52,8 50,2 49,1 
PA 66,0 64,9 63,4 62,1 63,4 58,1 60,4 61,1 
PB 66,5 64,1 66,6 64,9 66,3 64,9 61,0 59,0 
PE 62,2 62,0 62,2 60,8 59,7 58,7 58,7 57,4 
PI 75,7 74,7 72,3 73,0 73,3 71,5 68,5 71,4 
PR 48,4 47,4 46,8 45,4 44,8 43,9 41,5 42,0 
RJ 46,0 44,6 45,5 44,5 42,8 43,6 42,7 40,9 
RN 58,7 59,0 60,3 58,4 57,1 57,4 55,8 54,1 
RO 52,4 52,4 46,8 49,3 49,2 45,2 45,5 41,3 
RR 79,1 70,2 59,4 63,1 60,1 55,5 53,1 51,4 
RS 47,5 47,1 45,3 45,4 46,3 45,8 43,3 42,2 
SC 41,2 41,0 40,5 38,1 37,7 36,4 35,7 35,3 
SE 62,1 61,7 60,3 59,7 60,0 58,3 55,1 55,9 
SP 42,0 41,2 40,6 40,3 38,8 37,7 35,9 35,5 
TO 71,6 66,8 66,1 64,8 64,4 61,3 58,0 60,7 
BRASIL 58,3 57,2 56,3 55,3 54,5 53,1 51,0 50,8 

Fonte: IPEADATA. 

 

 A tabela 12 apresenta a remuneração média do emprego formal para os estados brasileiros. 

No caso do estado do Ceará, nota-se uma forte concentração dos trabalhadores formais nas menores 

faixas de remuneração. O número de trabalhadores que recebe até dois salários mínimos 

corresponde a 74,8% em 2002. Apesar de esse número apresentar quedas sucessivas nos anos 

estudados, é significativa, ainda, a quantidade de empregos em 2010 correspondente a tais níveis de 

salários, 65,2%. Dessa forma, não obstante o crescimento dos postos de trabalho, o mesmo 

fenômeno se deu em setores com níveis de remuneração precários, limitando os possíveis efeitos de 

melhoramento das condições de vida da população cearense.  

 
 

Tabela 12 
Brasil e Estados Nacionais 



 

Remuneração Média do Emprego Formal – 2002-20120 (em salário mínimo) 

UF 
2002 2006 2010 

Até 1,00 1,01 a 2,00 Até 1,00 1,01 a 2,00 Até 1,00 1,01 a 2,00 

Rondônia 4,9% 51,5% 4,2% 52,8% 3,3% 43,5% 
Acre 4,3% 48,3% 3,3% 47,3% 3,7% 34,9% 
Amazonas 5,1% 47,5% 3,7% 43,2% 2,5% 31,6% 
Roraima 6,5% 46,3% 5,5% 45,3% 7,1% 28,3% 
Pará 7,7% 55,1% 8,3% 53,0% 6,5% 47,1% 
Amapá 5,7% 42,9% 5,9% 39,3% 4,2% 33,5% 
Tocantins 9,1% 53,1% 9,4% 49,3% 6,4% 44,3% 
Maranhão 11,9% 56,1% 15,5% 53,1% 13,4% 46,3% 
Piauí 11,4% 57,3% 13,0% 52,4% 12,8% 48,2% 
Ceará 13,2% 61,6% 14,6% 58,9% 13,2% 52,0% 
Rio Grande do Norte 7,1% 60,0% 8,9% 58,4% 10,7% 55,4% 
Paraíba 12,9% 60,1% 12,4% 60,4% 11,1% 54,4% 
Pernambuco 8,7% 59,8% 9,1% 58,6% 7,8% 50,7% 
Alagoas 9,9% 60,9% 10,9% 59,7% 13,3% 50,6% 
Sergipe 10,6% 55,7% 10,7% 52,3% 10,6% 49,5% 
Bahia 9,1% 57,5% 10,5% 53,5% 10,0% 46,2% 
Minas Gerais 7,0% 56,2% 6,7% 54,2% 5,8% 45,5% 
Espírito Santo 4,3% 55,5% 3,9% 55,0% 3,6% 47,9% 
Rio de Janeiro 2,9% 50,6% 2,5% 46,2% 1,3% 34,5% 
São Paulo 2,8% 42,8% 2,8% 35,2% 1,9% 20,2% 
Paraná 3,8% 52,9% 3,5% 50,4% 3,7% 40,4% 
Santa Catarina 3,3% 50,9% 3,5% 47,0% 2,8% 36,6% 
Rio Grande do Sul 4,4% 49,8% 3,4% 44,1% 2,3% 34,3% 
Mato Grosso do Sul 4,0% 55,3% 3,7% 54,8% 2,9% 47,6% 
Mato Grosso 4,8% 52,2% 4,5% 48,7% 4,2% 43,5% 
Goiás 8,0% 54,1% 7,6% 52,9% 6,5% 46,3% 
Distrito Federal 2,4% 35,4% 1,9% 31,2% 0,9% 19,9% 
Total 5,2% 50,5% 5,2% 46,1% 4,3% 35,2% 

Fonte: IPEADATA. 

 
Na análise comparada, podemos notar que a economia estadual apresenta-se com um dos 

piores padrões de rendimentos do país, e, não obstante o esforço para promover a atração de novos 

capitais, não se conseguiu promover avanços significativos em termos de alterações na qualidade do 

emprego no Ceará. Para França e Laville (2004, apud CORDEIRO; ALVES, 2010, p.185),  

 
 
esse é um quadro que reflete o comprometimento do desempenho do setor público nas 
políticas de geração de emprego e renda, pois, mesmo que os programas governamentais 
consigam desencadear o surgimento de quantidades consideráveis de postos de emprego, 
não há garantias sobre as condições de tais ocupações. 
 
 

Considerações Finais 

Neste estudo, procurou-se identificar a trajetória de crescimento econômico do estado 

cearense, à luz das transformações implementadas em seu modo de regulação. A afirmação de um 

processo de ajuste e de um sistema de atração de investimentos, associados a macroprocessos na 

economia brasileira como um todo, induziram a formação de um novo sistema de regulação que 

permitiu a criação e difusão de instrumentos que contribuíram de forma significativa para tornar o 

estado cearense um destino de investimentos. 

Este novo cenário está na base da explicação dos resultados econômicos apresentados pelo 

estado nos últimos anos, com aumento sistemático do PIB e do emprego, principalmente industrial, 



 

setor largamente privilegiado pelas políticas de atração de investimentos. No entanto, observa-se 

que mesmo em um cenário de crescimento econômico mais robusto, as tradicionais disparidades 

econômicas entre os espaços subnacionais ainda persistem e que só nos anos 2000, o crescimento da 

economia cearense se mostra mais conectado com a dinâmica nacional e regional, contribuindo para 

um processo de crescimento econômico mais sustentado. 

Adicionalmente, pode-se inferir que a dinâmica registrada nos anos 2000 é mais latente para 

a economia nacional e que outras unidades subnacionais apresentam resultados bem superiores aos 

apresentados pelo Ceará, o que permite concluir que, os esforços de implementação de uma política 

de atração de investimentos, se mostram limitados em termos de equilíbrio e convergência de taxas 

de crescimento econômico entre as unidades federativas. 

Outra importante constatação são os resultados sociais apresentados em função do novo 

padrão de crescimento apresentado pelo estado do Ceará, os quais se mostram incompatíveis com 

um desenvolvimento inclusivo e sustentável, persistindo ainda forte vulnerabilidade em seu 

mercado de trabalho, com elevados padrões de informalidade e precarização de rendimentos. Pode-

se inferir, portanto, que as tentativas de implementação de uma política de atração de investimentos 

não se mostra eficiente do ponto de vista de promoção de transformações estruturais na 

socioeconomia do estado e que, portanto, tradicionais dilemas como desigualdade de renda e 

crescimento insuficiente em relação ao crescimento demográfico ainda precisam ser superados. 
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CONCEITOS DE PROPRIEDADE NA CONSTRUÇÃO DA LEI HIPOTECÁRIA DE 1864. 

Pedro Parga Rodrigues 
 

RESUMO 
Trata-se de apresentar brevemente as discussões sobre o conceito de propriedade ocorridas na época 
da construção da Lei Hipotecária de 1864. Esta norma possuía importantes disposições sobre a 
transferência da propriedade imóvel. Na época, fazendeiros e estadistas imperiais discutiam sobre a 
noção de propriedade que seria impressa na lei, tocando em importantes assuntos como grilagem, 
posse e acesso à terra no oitocentos. 
Palavras-Chave: Propriedades; conflitos de terras; alienação imobiliária; Segundo Reinado; Classe 
Senhorial. 
 
ABSTRACT 
In 1864, a Brazilian mortgage law was enacted. That paper is about the discussing about property 
from the moment when that law was wrote. We will show signs to think how the property was 
thought on different ways. 

Keyword: property; Second Reign; land conflicts; real state selling; slave owners class.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introdução 

 

Em 1854, iniciavam os debates sobre um projeto escrito pelo ministro da justiça Nabuco de 

Araújo que daria origem a reforma hipotecária de 1864. Este projeto, segundo jurisconsultos 

daquele período, trazia consigo disposições importantes sobre a forma de alienar propriedades 

imóveis. Este artigo pretende explorar de forma breve as diferentes noções socialmente construídas 

sobre a propriedade que apareceram nessas discussões. 

 

O debate na construção da lei Hipotecária de 1864 

 

No século XIX jurisconsultos e legisladores influenciados pela noção absoluta de 

propriedade reformavam a forma de transferir o domínio em Portugal, instituindo no Código Civil 

Português noções de propriedade defendidas pelos filósofos e jurisconsultos jusnaturalistas. Neste 

momento, o Brasil já era um Estado independente e buscando, como outros Estados nacionais em 

formação do século XIX, criar suas legislações inspiradas nos países europeus. Assim, em 1824, a 

primeira Constituição brasileira fora outorgada por D. Pedro I. Em seu artigo 179, estabelecia o 

“Direito de propriedade em toda a sua plenitude”, mas não criava dispositivos que assegurassem 

sua concretização.  

No dia 7 de maio de 1854, D. Pedro II já enfatizava nas falas do trono a necessidade de 

reformar a legislação hipotecária, então regida pela Lei Orçamentária no 317 e pelas ordenações 

portuguesas. Em suas palavras, essa reforma deveria “(...) ter por fim garantir mais eficazmente a 

segurança pública e individual, assim como os interesses da propriedade e do comércio (...)”.  

Seguindo o desejo presente no discurso do trono, Nabuco de Araújo enviou para a câmara dos 

deputados em julho ainda do mesmo ano um projeto de reforma hipotecária. Dentre as inovações, 

esse projeto substituiria a tradição pela transcrição enquanto requisito necessário para a 

concretização da alienação. Diferente do modelo adotado em Portugal em 1867, essa proposta, 

mantinha o caráter puramente obrigacional do contrato de compra e venda presente nas ordenações. 

Apenas substituía a entrega da coisa pelo ato de transcrever o documento de alienação no Registro 

Geral de Imóveis. Assim, as vendas de imóveis dependeriam da matrícula do contrato de compra e 

venda no Registro Geral de Imóveis (RGI) para essa negociação ser considerada perfeita. Em outras 

palavras, de acordo com essa proposta, a escritura de compra e venda apenas provava ter nascido 

uma obrigação contratual entre vendedor e comprador. Ainda seria necessária a transcrição desta 

escritura no RGI para a alienação de fato ocorrer. 



 

Para defensores do projeto essas medidas seriam importantes para dar publicidade das 

alienações dominiais, possibilitando o empréstimo hipotecário baseado em propriedades 

imobiliárias. A matrícula das hipotecas e alienações em um registro público permitiria aos bancos 

consultarem a situação dos imóveis dados em garantia dos empréstimos hipotecários, dando maior 

segurança aos emprestadores. Assim, poderiam saber se o proprietário do bem dado em garantia em 

troca do crédito era realmente o seu dono, bem como se já havia hipotecado ou alienado a um 

terceiro.  

Essa proposta estava, no entanto, longe de ser consensual. Em 1850, o ministro da justiça 

Eusébio de Queiroz enfatizara a necessidade de reformar a legislação hipotecária, criando um 

registro geral para elas. Na câmara dos deputados, o projeto de Nabuco de Araújo sofria críticas. 

Alguns fazendeiros-negociantes ligados a oferta de crédito em modelo tradicional questionavam a 

necessidade anotar de forma individualizada os imóveis transferidos, pois isso prejudicaria os 

empréstimos baseados em frutos pendentes da lavoura e na escravaria. Alguns negócios baseados 

em todos os bens dos devedores eram realizados sem a pretensão de obter o seu pagamento, mas 

com o objetivo de reforçar hierarquias baseadas em relações pessoais. Assim, a mudança 

prejudicaria interesses desde muito enraizados nas relações sociais. 

Outros fazendeiros apoiaram as mudanças propostas por Nabuco de Araújo, mas rejeitavam 

os dispositivos do projeto segundo os quais o Registro Geral de Imóveis não servia de prova de 

propriedade para o adquirente, mas apenas demonstrava ter ocorrido o contrato. Para os fazendeiros, 

sejam os favoráveis a instituição do registro ou os defensores da transmissão pelo simples contrato, 

esse dispositivo deveria ser eliminado. O contrato ou o registro público deveriam servir de 

comprovação para o comprador da propriedade. Mas para outros presentes no debate legislativo, 

nem o Registro Geral de Imóveis, nem o contrato, deveriam ter o caráter comprobatório, pois isso 

geraria fraudes. No entanto, os fazendeiros mostravam-se concordes em instituir mais afundo a 

noção de propriedade absoluta na norma em construção, garantindo o domínio sobre o imóvel 

transferido ao adquirente. 

Segundo alguns jurisconsultos da época, como Augusto Teixeira de Freitas, a proposta de 

eliminar os dispositivos do projeto segundo os quais o Registro Geral de Imóveis não teria 

capacidade comprobatória abriria as portas à grilagem. Diante das incertezas dos limites dominiais, 

da continuidade do costume da prescrição aquisitiva, da precariedade dos títulos dominiais e de 

outros fatores, isto permitiria transferir uma propriedade incerta, transformando-a em parte certa do 

domínio dos adquirentes. Em outras palavras, isto facilitaria usar o Registro Geral de Imóveis para 

vender uma terra em litígio ou ocupada por um pequeno posseiro, fazendo dela parte dos bens do 



 

comprador; ou ainda vender uma sesmaria cujo proprietário não tivesse cumprido as formalidades 

para ser considerado proprietário, transformando o adquirente em seu detentor absoluto. 

Em 1865, um ano após a promulgação da Lei Hipotecária de 1864, Augusto de Freitas 

publicava a Consolidação das Leis Civisi. Em seu livro, ele defendeu veementemente a proposta de 

Nabuco de Araújo e criticou os propositores. Vejamos as palavras do autor, 

 
 

Coube ao laborioso ministro da justiça o Sr. Nabuco de Araújo a glória de propagar no 
país as novas ideias que dominam a matéria das hipotecas em harmonia com os progressos 
da ciência. Seu relatório de 1854 lançou as primeiras sementes, fez compreendera urgência 
da reforma hipotecária, a necessidade de fundar o crédito territorial sobre a base da 
hipoteca. O pensamento cardeal do seu Projeto apresentado ao corpo legislativo na sessão 
de 25 de julho do mesmo ano foi a publicidade das hipotecas e com ela a de todas as 
transmissões de imóveis por título entre vivos, e constituições de direitos reais. 
Uma comissão especial da câmara dos deputados examinou esse projeto e seu parecer 
abundou nas mesmas ideias e até excedeu-as, opinando que a transcrição no registro 
público dos títulos de transmissão dos imóveis devia ter um valor ainda maior do que se 
lhe dera no Projeto. 

 
 
Esses debates foram intensos no período de construção da Lei Hipotecária de 1864 e mesmo 

após a sua promulgação. Exatamente por isso, Freitas retomava o debate legislativo em 1865, 

defendendo a posição de Nabuco de Araújo, segundo a qual as alienações de imóveis deveriam ser 

transcritas no Registro Geral de móveis, mas essa transcrição somente presumiria (sem provar) o 

domínio do adquirente. Após longas discussões, os legisladores acabaram fazendo prevalecer na 

norma o caráter apenas presuntivo para o Registro Geral de Imóveis. No artigo 7, a Lei de 1864 

afirmava que a transcrição dos imóveis suscetíveis de hipoteca e a instituição de ônus reais era 

obrigatória e, no §4º desse mesmo artigo, enfatizava: “A transcrição não induz prova do domínio, 

que fica salvo a quem for” o seu verdadeiro proprietário.  

 A diferença entre Augusto Teixeira de Freitas e Nabuco de Araújo com relação aos 

interesses dos representantes mais próximos dos interesses dos potentados rurais não criava 

entretanto uma ruptura completa entre eles e os seus interlocutores. Embora não aceitassem a 

utilização do Registro Geral de Imóveis ou das escrituras de compra e venda como comprovação de 

propriedade, eles se silenciaram quanto a possibilidade de quaisquer regularizações fundiárias. Para 

Nabuco de Araújo, dar valor comprobatório a transcrição representaria “uma revolução” 

(FREITAS, 1967: CCV) capaz de prejudicar interesses legítimos. José de Alencar, um de seus 

interlocutores, defendera a atribuição de caráter comprobatório para a transcrição, apresentando esta 

formalidade como capaz de criar um cadastro que futuramente serviria para regularizar a estrutura 

fundiária. Ele mencionou a possibilidade causar inconvenientes para os direitos de alguém, mas a 



 

perfeita regularização da propriedade territorial seria um bem maior a ser alcançado (IHGB, Pasta 4 

Lata 389). Tratava-se de sacralizar as propriedades compradas em detrimento das posses. Nabuco 

de Araújo rejeitou essa possibilidade. De outro lado, o estadista apresentou um silêncio sobre a 

possibilidade e regularização. Isto foi ainda mais óbvio no livro A consolidação das Leis Civis de 

Augusto Teixeira de Freitas. Para ele, caso os legisladores optassem por dar a transcrição o caráter 

comprobatório, a matrícula no Registro Geral de Imóveis deveria ser realizada diante de um juiz 

que analisaria a titularidade, os limites e o pertencimento dos imóveis a serem transcritos. Mas isto 

equivaleria a submeter “(...) a vontade livre das partes contractantes à uma autoridade, que não 

reclamarão (...)” (FREITAS, 1867: CCV). Ou seja, no ver do jurisconsulto, a possibilidade de uma 

regularização fundiária representava uma indevida intervenção governamental nos assuntos 

privados da fazenda. Ainda que não concordassem com a proposta dos deputados mais próximos 

dos potentados rurais de garantir caráter comprobatório ao RGI, Freitas não se distanciava 

completamente dos interesses senhoriais. Ele assegurava aos potentados o seu espaço político de 

mando e desmando, garantindo a continuidade de uma estrutura agrária na qual as incertezas dos 

limites territoriais eram utilizadas pelos poderosos locais para invadirem terras de pequenos 

posseiros e possivelmente devolutas. Se contrapunham a possibilidade da terra ser regularizada em 

um processo de sacralização dos direitos de compradores de imóveis. Porém, asseguravam por 

outros caminhos a continuidade de uma relação de mando senhorial. 
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FENÔMENOS MONETÁRIOS E CAMBIAIS NA PRIMEIRA DÉCADA REPUBLICANA: O 

ENCILHAMENTO E OS IMPACTOS DA CRISE DO BANCO BARING SOBRE O BRASIL 

Lohana Monaco Bezerra 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo apresentar e contestar a abordagem convencional da crise 
brasileira conhecida como “Encilhamento”, bem como deixar o leitor a par dos debates econômicos e 
dos fenômenos relativos ao câmbio e à moeda na primeira década republicana. Questionar-se-á até que 
ponto a crise cambial teria origem numa fuga, por meio de medidas de expansão monetária, dos ideais 
ortodoxos vigentes nesse período, levantando-se a possibilidade de uma associação dos fenômenos 
econômicos brasileiros com acontecimentos externos, como as crises da Argentina e do banco inglês 
Baring Brothers. 

 
Palavras-chave: Encilhamento, Baring Brothers, Ouro Preto, Rui Barbosa, câmbio e moeda. 

 

Abstract 

This article's objective is to introduce and question the conventional brazilian crisis approach 
known as ''Encilhamento'', as well as inform the reader about the economic debates and the phenomena 
related to the exchange and currency in the first republican decade. Question to what extent the 
exchange crisis would origin in a break, through monetary expansion ways, from the orthodox ideal 
prevailing in this period, raising the possibility of an association of brazilian economic phenomena with 
the external events, such as Argentina's crisis and the english bank Baring Brothers. 

 
Keywords: Encilhamento, Baring Brothers, Ouro Preto, Rui Barbosa, exchange and currency. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.Introdução 

O período de transição do regime monárquico para a República, apesar de representar uma fase 

decisiva da história do Brasil, parece ser uma data sem prestígio no calendário do nosso país.1 Os 

brasileiros, de um modo geral, tendem a subestimar esse relevante período, sendo a data da 

independência muito mais celebrada em todos os estados. Porém, a verdade é que a proclamação da 

República é um momento de extrema importância para a compreensão dos eventos que a ela se 

seguiram. Há, certamente, inúmeros motivos para estudar esse período histórico tão rico em 

acontecimentos, os quais podem ser enumerados da seguinte forma: em 1888, a Lei Áurea foi assinada, 

dando fim à escravidão no Brasil; no ano seguinte, a República foi proclamada; e, já no início da 

primeira década republicana (1890-1900) esse novo regime político, que mal havia tido tempo 

suficiente para se consolidar, passou pela sua primeira crise econômica, conhecida como 

“Encilhamento”. Além disso, a primeira década republicana trouxe à economia brasileira notáveis 

mudanças estruturais e institucionais, crises políticas e grandes personalidades, como a figura de Rui 

Barbosa.  

 Porém, ainda que o período que compreende o final da década de 1880 e o início da década de 

1890 represente um momento de importantes mudanças políticas, com a transição entre dois regimes 

distintos, essa transição parece ter ocorrido, em sua maior parte, no campo político, já que as evidências 

mostram que não houve mudanças significativas de política econômica na passagem da Monarquia 

para a República. Na prática, Rui Barbosa, ministro da fazenda do governo provisório de Marechal 

Deodoro da Fonseca (1889-1891), acabou não só dando continuidade, como também ampliando a 

política monetária expansionista de Visconde de Ouro Preto, que ocupava o Gabinete Imperial pouco 

antes da proclamação da República. A Lei de 17 de janeiro de 1890, de Rui Barbosa, veio, na verdade, 

apenas a expandir um programa papelista que teve início com a contraditória Lei de 24 de novembro de 

1888.2 Segundo a abordagem convencional do “Encilhamento”, presente na literatura sobre o tema, 

estariam nessas duas leis as causas da euforia no mercado acionário e da aceleração da inflação que 

caracterizaram esse período. A espiral inflacionária, por sua vez, teria afugentado os investidores, 

provocando uma crise cambial. 

                                                           
1 Para mais detalhes, ver Gomes (2012). 
2 Ver Tannuri (1981). 



 

 No entanto, é possível também associar a desvalorização da taxa de câmbio a fenômenos 

externos que exerceram forte influência sobre os ânimos dos agentes econômicos. Procurar-se-á 

mostrar que a crise originada em um país vizinho, que optou pela moratória, levou um dos bancos mais 

importantes de Londres – o principal centro comercial e financeiro nesse período institucional regido 

pelo padrão ouro-libra -, o Baring Brothers, a uma situação de extremo risco, tendo de ser socorrido 

pelo Banco da Inglaterra. A quase falência dessa casa bancária devido a investimentos na Argentina 

levou, por sua vez, a um pânico generalizado nos mercados, provocando fuga de capitais e uma 

consequente crise cambial no Brasil. A desvalorização do câmbio, segundo essa abordagem, teria 

exercido uma forte pressão sobre os preços internos, evidenciando uma situação inflacionária. 

 Na seção dois, “Debates sobre câmbio e moeda: papelistas versus metalistas”, serão 

apresentados os principais debates sobre política econômica, câmbio e moeda presentes na primeira 

década republicana. Na terceira seção, “A gestão de Visconde de Ouro Preto e a Lei Bancária de 1888”, 

será discutida a política monetária adotada pelo último gabinete imperial, às vésperas da Proclamação 

da República. Na quarta, “A gestão Rui Barbosa e a Lei de 17 de janeiro de 1890”, analisar-se-á a 

política monetária seguida pelo ministro da Fazenda do primeiro governo republicano. Na seção cinco, 

“O Encilhamento segundo a literatura tradicional”, será feita uma breve descrição da crise brasileira 

conforme consta na abordagem convencional sobre esse período histórico, enquanto a sexta seção, “O 

Encilhamento como consequência da crise do banco Baring Brothers”, buscará contestar essa 

abordagem, fazendo uso de uma análise mais heterodoxa. 

2. Debates sobre câmbio e moeda: papelistas versus metalistas 

 Pode-se dizer que é a primeira década republicana o momento em que florescem os debates 

sobre câmbio e moeda, mais especificamente entre papelistas e metalistas, que mais tarde deram 

origem à principal discussão atual sobre política econômica brasileira, entre monetaristas e 

desenvolvimentistas. Nesse sentido, esse momento pode ser enxergado como um marco crucial para o 

debate sobre desenvolvimento econômico no Brasil. Na verdade, o debate entre papelistas e metalistas 

vinha desde a metade do século XIX – tendo como inspiração os debates britânicos do início desse 

século, entre bulionistas e antibulionistas e entre a Currency School e a Banking School 3-, mas 

permaneceu nas primeiras décadas republicanas. A diferença, por sua vez, consistia basicamente no 

fato de que o debate entre papelistas e metalistas ocorria no contexto de uma economia 

                                                           
3 Para mais detalhes sobre os debates britânicos do século XIX, ver Fonseca (2012). 



 

agroexportadora. A discussão tinha ênfase nos objetivos de curto prazo da política econômica e na 

melhor combinação de instrumentos e meios para viabilizá-los, isto é, era uma discussão que remetia às 

políticas monetária e cambial.  

Enquanto os metalistas, de tradição mais ortodoxa, defendiam a adesão brasileira ao padrão 

ouro e preocupavam-se primordialmente com a estabilidade de preços, os papelistas, mais heterodoxos, 

criticavam o arranjo padrão ouro e demonstravam preocupação principal com o nível de atividade 

econômica4. Os metalistas, de um lado, acreditavam que a emissão sem lastro em moeda estrangeira era 

uma medida estéril, por causar apenas um aumento generalizado do nível de preços; já os papelistas 

defendiam que a expansão monetária possuía, de fato, a capacidade de afetar o nível de atividade 

econômica. Dessa forma, os metalistas acreditavam que o controle da taxa de câmbio era fundamental 

para o objetivo de garantir a estabilidade de preços – o que significava, em última instância, que a 

política monetária encontrava-se subordinada à cambial - e defendiam uma taxa de câmbio fixa no 

patamar apreciado de 27 pence por mil réis, enquanto os papelistas perguntavam-se qual seria o nível 

de oferta monetária compatível com um crescimento econômico minimamente razoável. Coube aos 

papelistas o questionamento acerca das limitações presentes no receituário ortodoxo metalista, como a 

restrição à expansão da liquidez e o fato de a adesão ao padrão ouro tornar necessário, no caso de uma 

eventual crise de dimensões internacionais, um esforço recessivo muito maior. Os papelistas 

defendiam, por conseguinte, um aumento da expansão monetária, ao menos em momentos de crises 

conjunturais. Enquanto os metalistas pareciam encontrar respaldo na teoria econômica convencional da 

época – já que suas idéias estavam consolidadas no pensamento clássico -, os papelistas recorriam não 

à teoria, mas à prática. Portanto, pode-se perceber que o período que compreende o final da Monarquia 

e o início da República foi muito rico em debates econômicos, principalmente sobre câmbio e moeda. 

 A taxa de câmbio, por sua vez, representava um ponto de discórdia entre diferentes grupos. O 

governo, que era devedor em moeda estrangeira, defendia uma taxa de câmbio apreciada5, pois isso 

reduziria sua dívida em mil réis. As camadas médias urbanas, que consumiam produtos estrangeiros, 

também eram defensoras de um câmbio apreciado, assim como as empresas de serviços públicos 

urbanos, as firmas estrangeiras e os credores internacionais, os quais enxergavam de forma positiva os 

                                                           
4 Para uma discussão mais detalhada acerca das diferenças entre papelistas e metalistas, bem como das atuais controvérsias 
entre os economistas ortodoxos e heterodoxos, ver Fonseca (2012). 
5 Além disso, é importante perceber que um câmbio apreciado, ao estimular as importações, elevava a receita do governo. 
Os tributos sobre importações representavam, nessa época, uma parte importante das receitas governamentais. A 
Constituição de 1891, por sua vez, destinou as receitas de importação ao governo federal e as receitas de exportação aos 
respectivos governos estaduais. 



 

países que aderiam ao padrão ouro e seguiam a doutrina ortodoxa metalista. Os cafeicultores, por outro 

lado, recebiam as receitas de suas exportações em moeda estrangeira e, portanto, defendiam uma taxa 

de câmbio desvalorizada que aumentasse sua receita em mil réis e compensasse qualquer queda de 

preço do café nos mercados internacionais6. No entanto, nem sempre era possível ao governo sustentar 

um câmbio que lhe favorecesse, uma vez que os cafeicultores detinham uma parcela de poder 

econômico suficiente para que fosse necessário atender a alguns de seus interesses para sustentar o 

novo regime, sendo importante lembrar que a Monarquia parecia ter caído justamente devido ao 

descontentamento desse grupo com a Abolição. 

3.A gestão de Visconde de Ouro Preto e a Lei Bancária de 1888 

A contraditória Lei de 24 de novembro de 1888, a qual foi posta em prática ainda no Império 

pelo Gabinete de Visconde de Ouro Preto, não atendeu ao desejo dos cafeicultores, ao instituir uma 

taxa de câmbio fixa e apreciada no patamar de 27 pence por mil réis – o que agradou enormemente os 

metalistas, que defendiam exatamente essa taxa de câmbio - e levar o país a ingressar, por um curto 

período de seis meses, no padrão ouro. Porém, enquanto a lei buscava agradar aos metalistas por meio 

da adesão ao padrão ouro, ela procurava simultaneamente atender também aos interesses dos 

papelistas, tendo em vista que objetivava um grande aumento da oferta monetária. A chamada “Lei 

Bancária de 1888” autorizava a criação de novos bancos de emissão e a contratação de um empréstimo 

de 100 mil contos para o financiamento da lavoura. A autorização para emissão de moeda, que antes 

era exclusivamente do Tesouro, foi expandida para três bancos: o Banco Nacional do Brasil, no Rio de 

Janeiro – criado pelo próprio Visconde de Ouro Preto –, o Banco de São Paulo e o Banco do Comércio. 

Se esses bancos emitissem até o limite de suas possibilidades, haveria um aumento do meio circulante 

da ordem de 40% 7. A tabela ao lado mostra o capital realizado pelos bancos emissores no ano de 1889. 

 Aqui, pode-se facilmente perceber o caráter contraditório da lei, à medida que tentava conciliar 

o inconciliável, isto é, os ideais papelistas e metalistas. Não seria possível, com o aumento esperado da 

oferta monetária, garantir um câmbio fixo no patamar de 27 pence por mil réis, pois a adesão ao padrão 

ouro significava que o governo estaria disposto, em uma eventual necessidade, a trocar toda a moeda 

em circulação por ouro a uma paridade fixa. Porém, a expansão monetária prevista provocaria uma 

                                                           
6 Segundo Villela e Suzigan (1973), a contínua desvalorização da taxa de câmbio na primeira década republicana 
representou um grande estímulo à expansão da fronteira cafeeira, já que a queda no preço do café em moeda estrangeira era 
mais do que compensada pela desvalorização cambial. Essa situação acabou se agravando ainda mais nos anos seguintes, 
quando o aumento da oferta de café causado por esse estímulo provocou uma queda brusca nos preços, forçando o governo 
a intervir no mercado cafeeiro por meio da compra e queima dos estoques. 
7 Para informações mais detalhadas sobre a Lei de 24 de novembro de 1888, ver Peláez & Suzigan (1981). 



 

desvalorização do mil réis que afetaria, obrigatoriamente, essa paridade de 27 pence. De todo modo, a 

contradição presente na Lei Bancária de 1888 parece ter fundamento quando considerado o fato de que 

Visconde de Ouro Preto era considerado defensor do papelismo moderado8, o qual não refutava 

completamente a conversibilidade, mas era a favor de seu relaxamento. Rui Barbosa, que foi o primeiro 

ministro da Fazenda da República, defendia, por outro lado, um papelismo radical, sendo contrário a 

qualquer regra de conversibilidade e a favor da pluralidade das emissões. Para Rui Barbosa, o estoque 

monetário deveria se adequar às necessidades da produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A expansão monetária prevista na Lei Bancária de 1888 deve ser compreendida tendo como 

base um problema preocupante que, desde as últimas décadas do Império, persistia e se agravava no 

Brasil: a escassez de meio circulante. A difusão do trabalho assalariado teve, por sua vez, um grande 

impacto monetário, provocando um aumento brutal da demanda por moeda.9 Os primeiros sintomas de 

escassez de numerário foram as demandas de adiantamentos nos bancos do Rio de Janeiro, o que se deu 

devido ao caráter sazonal das safras de café. Há relatos sobre pressões sazonais sobre os bancos da 

capital desde os anos 186010. Além disso, a baixa propensão a reter moeda sob a forma de depósitos era 

mais uma limitação estrutural à capacidade de expansão dos empréstimos pelos bancos. Dessa forma, a 

disseminação do trabalho assalariado veio a afetar o sistema bancário por meio de crises de liquidez, 

com crescente gravidade à medida que se aproximava o ano da Abolição.  

                                                           
8 Ver Fonseca (2012). 
9 Ver Franco (1989) e Furtado (1959). 
10 Ver Franco (1989). 



 

No final do século XIX, o fim da escravidão apenas consolidou definitivamente a transição do 

trabalho escravo para o assalariado, evidenciando ainda mais um problema que já se mostrava presente 

havia décadas, e que era agravado pelo fato de apenas o Tesouro possuir o monopólio de emissão. A 

Abolição fez com que os empresários precisassem de recursos líquidos para financiar a produção nos 

cafezais, bem como para pagar a mão de obra assalariada que passou a trabalhar em suas fazendas. Em 

1885, a Lei de 18 de julho11 tentou aliviar essa situação, mas a medida não foi suficiente para tornar 

mais confortável o problema de escassez de meio circulante, mostrando-se eficaz apenas no curto 

prazo. Assim, a necessidade de uma reforma monetária de grandes proporções foi o fator principal para 

a reforma monetária durante os últimos anos do Império. No mesmo ano em que foi decretado o fim do 

trabalho escravo, foi também promulgada, pelo Gabinete Imperial de Visconde de Ouro Preto, com 

apoio do Partido Liberal, a Lei de 24 de novembro de 1888. O objetivo dessa lei era, portanto, resolver 

o problema de escassez do meio circulante que se tornava mais grave com a disseminação do trabalho 

assalariado.  

4. A gestão Rui Barbosa e a Lei de 17 de janeiro de 1890 

O curioso é que, mesmo tendo sido defensor da austeridade e grande crítico do programa de 

expansão monetária de Visconde de Ouro Preto12, Rui Barbosa revelou-se um papelista ainda mais 

radical. Com a proclamação da República, foi nomeado ministro da Fazenda do governo provisório de 

Marechal Deodoro da Fonseca e, dois meses depois que assumiu, decretou a Lei de 17 de janeiro de 

1890. A partir desse momento, não só as notas dos bancos de emissão seriam aceitas como moeda 

legal, como também estes poderiam realizar qualquer tipo de transação financeira. O objetivo de Rui 

Barbosa era construir as bases para a execução do seu “plano de desenvolvimento” e, assim, 

transformar o sistema bancário no motor do crescimento econômico. As emissões foram 

monopolizadas em três regiões: o Banco emissor do Norte, com sede na Bahia; o Banco emissor do 

Sul, com sede em Porto Alegre e o Banco Emissor do Centro, com sede no Rio de Janeiro. Esses 

bancos estavam autorizados a emitir 150 mil, 100 mil e 200 mil réis, respectivamente, de modo que, se 

todas essas emissões fossem realizadas, o meio circulante mais do que duplicaria. Poucas semanas 

depois, Rui Barbosa criou ainda mais três regiões emissoras, sendo uma delas sediada em São Paulo13. 

                                                           
11 A Lei de 18 de julho de 1885 estabeleceu que “O Governo é autorizado para emitir até a quantia de 25.000:000$ em 
moeda corrente, aplicável a auxiliar os Bancos de deposito da Corte, sob a garantia de títulos da divida pública fundada ou 
de bilhetes de Tesouro.” (Fonte: http://www2.camara.leg.br) 
12 Ver Franco (1989). 
13 Para mais detalhes, ver Botelho Júnior (2002). 



 

Além disso, Rui Barbosa facilitou também a criação de sociedades anônimas, ao conceder o 

chamado “crédito à lavoura”, tornando propícia a criação de novas empresas. No entanto, a falta de 

regulamentação e fiscalização necessárias das atividades dessas novas empresas provocou uma 

atividade frenética em um curto período de tempo. Na bolsa de valores do Rio de Janeiro, o número de 

empresas listadas aumentou de 90 para 45014. Porém, dentre estas, muitas não existiram na prática, 

sendo chamadas de “empresas fantasma”. A facilidade de crédito era tanta que muitos falsos 

empresários simplesmente diziam que abririam sociedades anônimas e as listavam nas bolsas de 

valores com o único intuito de tomar um empréstimo. Isso ocorria principalmente porque não era 

necessário comprovar a existência de uma empresa para começar a especular na bolsa. O aumento da 

oferta de moeda, por sua vez, permitiu às pessoas – e aos bancos - comprarem mais ações, sem 

desconfiarem que muitas delas pertenciam a empresas que sequer existiam. No início da primeira 

década republicana, a resolução do problema de falta de liquidez deu lugar a outro: a euforia no 

mercado acionário. 

Em dezembro de 1890, tendo percebido a euforia nos mercados causada pela lei que havia 

promulgado em janeiro, Rui Barbosa realizou a fusão do Banco dos Estados Unidos do Brasil (BEUB) 

com o Banco Nacional do Brasil (BNB), resultando no Banco da República dos Estados Unidos do 

Brasil (BREUB). O objetivo principal era criar um banco central nos padrões britânicos, uma 

instituição sólida que fosse capaz de promover a liquidação dos preocupantes excessos do 

Encilhamento e permitir mais controle sobre o mercado de câmbio. No entanto, pouco tempo depois o 

ministro da Fazenda renunciou devido a fatores políticos, dando lugar a Serzedelo Correa, que 

implementou mais uma política notadamente papelista. O decreto de sete de dezembro de 1892 

estabelecia a fusão do BREUB e do Banco do Brasil, criando o Banco da República do Brasil (BRB), 

que emitiria “bônus” ou “auxílios à indústria”.15 O objetivo era, novamente, utilizar o banco para 

liquidar os excessos do Encilhamento. Porém, houve pouca diferença entre esse bônus e o papel moeda, 

o que significa que a medida acabou tendo o mesmo efeito de uma extensão da emissão autorizada pelo 

BRB. 

 

 

 

                                                           
14 Ver Botelho Júnior (2002). 
15 Ver Franco (1989). 



 

 

4. O Encilhamento segundo a literatura tradicional 

 

O Encilhamento16 foi um período caracterizado por falências bancárias e inflação descontrolada, 

a qual teria sido causada, segundo a literatura tradicional, pelos programas de expansão monetária de 

Visconde de Ouro Preto e, principalmente, Rui Barbosa. A oferta monetária aumentou 144%17 entre 

1890 e 1891, sendo importante destacar que esse aumento do papel-moeda em circulação se deu 

basicamente devido às emissões dos bancos, já que as do Tesouro se mantiveram estáveis, conforme é 

possível observar no gráfico ao lado. Segundo a visão tradicional sobre o período, a má condução da 

política monetária e a consequente instabilidade econômica que aqui se verificou provocaram um 

descrédito em relação ao novo regime político brasileiro, ocasionando uma enorme fuga de capitais que 

fez a taxa de câmbio se depreciar do almejado patamar de 27 pence por mil réis para 12 pence por mil 

réis em 1891, evidenciando um cenário de crise. Essa crise estaria, portanto, segundo essa abordagem 

ortodoxa, enraizada em políticas econômicas papelistas. Depois de 1891, as dificuldades cambiais se 

tornaram crônicas. A taxa de câmbio flutuou entre 9 pence por mil réis e 10 pence por mil réis até o 

                                                           
16 O termo “Encilhamento” surgiu no hipismo e refere-se ao ato de equipar o cavalo para prepará-lo para a corrida. 
17 Ver Franco (1989). 



 

final de 1895, quando a super safra de café provocou colapso nos preços da commodity. A tabela 

abaixo mostra a variação da taxa de câmbio entre janeiro de 1890 e dezembro de 1891, dando suporte 

ao argumento convencional de que a desvalorização cambial pode ter sido consequência direta dos 

programas de expansão monetária, ao menos porque o “timing” do início da crise cambial coincide 

com a o aumento da oferta monetária previsto pela Lei de 17 de janeiro de 1890. A razão dívida externa 

sobre exportações, por sua vez, atingiu valores preocupantes nos anos de 1896 e 1897 18 e, com a 

dificuldade de se obter novos empréstimos junto aos Rothschild, o Brasil acabou sofrendo, além da 

aceleração da inflação, uma nova crise cambial, que levou o país a decretar a moratória de 1898-1900. 

A queda dos preços do café, com as grandes safras de 1896 e 1897, também contribuiu para debilitar as 

contas externas do país. 

A crise do Encilhamento foi um período muito importante da história do Brasil, caracterizada 

tanto por transtornos monetários como cambiais. No mesmo período em que o país apresentou um 

enorme aumento da oferta monetária, a taxa de câmbio caiu pela metade. A reação conservadora deu-se 

com Joaquim Murtinho no ministério da Fazenda, que conseguiu contrair, em 1898, o empréstimo que 

ficou conhecido como Funding Loan, o qual teve como contrapartida severas medidas de saneamento 

fiscal e monetário. Os resultados da nova política notadamente ortodoxa, por sua vez, foram a redução 

do papel moeda em circulação e as diversas falências. Embora a taxa de câmbio tenha permanecido 

depreciada19, as entradas de capital no país foram retomadas devido à adoção do programa 

conservador.  

5.O Encilhamento como consequência da crise do banco Baring Brothers 

No entanto, as causas do Encilhamento não devem ser buscadas apenas no cenário interno, ou 

seja, nas políticas econômicas expansionistas de Visconde de Ouro Preto e de Rui Barbosa. Quando se 

faz uso de uma abordagem mais heterodoxa, a crise brasileira parece ter também causas externas nada 

desprezíveis, originadas na crise argentina e na quase falência do banco inglês Baring Brothers. O 

banco Baring Brothers era, no final do século XIX, um dos principais bancos de Londres e o maior 

credor do governo argentino, possuindo grande número de investimentos de risco naquele país, ligados 

principalmente às ações da Sociedad de las Aguas Corrientes y Drenaje de Buenos Aires. A Argentina, 

por sua vez, uma das principais economias da América Latina nesse período, era agroexportadora, 

aberta e extremamente dependente de recursos provenientes do exterior. A entrada de capitais externos 

                                                           
18 Ver Villela & Suzigan (1973). 
19 Segundo Franco (1989), a taxa de câmbio permaneceu nesse período no patamar de 11 pence por mil-réis. 



 

durante toda a década de 1880 possibilitou o aumento dos gastos do governo e o crescimento argentino 

com base em um modelo de endividamento externo. Em 1887, a suspensão da conversibilidade e a 

saída do padrão ouro estimularam a expansão monetária naquele país. Entre 1885 e 1890, o meio 

circulante cresceu 30%20, o que pode ser atribuído principalmente à Lei de Garantia Bancária (1887), 

que foi posta em prática quando o país ainda estava amarrado às regras do padrão ouro.  

Essa lei, ao estender a permissão de emissão monetária a qualquer banco, desde que este 

realizasse um depósito em ouro de mesma quantia no Tesouro Nacional, causou uma enorme febre 

especulativa. Isso ocorreu porque os governos provinciais, desejando monetizar seus déficits, criaram 

bancos que abusaram de seu poder de emissão sem depositar a devida quantia de ouro no Tesouro, a 

qual era, muitas vezes, importada do exterior, tendo como contrapartida os bônus nacionais. Como 

consequência, a dívida pública argentina quase quadruplicou entre 1880 e 189021, sendo notável 

também o fato de que as próprias províncias começaram a se financiar no exterior. A bolha estourou no 

ano de 1890 com a quebra do Banco Constructor de la Plata, gerando uma forte oposição política a 

esquemas de corrupção e clientelismo que favoreceram o aumento da especulação naquele país. Nesse 

ano, a instabilidade política que se instaurou e a quebra da safra de trigo apenas anunciaram uma crise 

mais grave, a qual teve início em novembro, quando os mercados financeiros de Londres não 

permitiram o adiamento do pagamento da dívida externa argentina. Assim, o país teve de declarar 

publicamente a incapacidade de pagar suas dívidas. 

 

A partir da moratória, teve início a crise política conhecida como Revolução do Parque, que 

resultou na renúncia do presidente Juárez Celman e a subida ao poder do vice-presidente, Carlos 

                                                           
20 Ver Filomeno (2010). 
21 Ver Filomeno (2010). 



 

Pellegrini. Diante da situação de insolvência, o banco Baring Brothers quase faliu, tendo que ser 

rapidamente socorrido pelo Banco da Inglaterra, medida que evitou um colapso do sistema financeiro 

londrino. A expectativa de intervenção do governo inglês na Argentina, no entanto, não se 

concretizou22. A notícia de que o Baring Brothers havia chegado perto da falência devido à 

instabilidade argentina, por sua vez, causou um enorme pânico nos mercados financeiros mundiais, que 

ficou conhecido como “Pânico de 1890”. Muitos bancos deixaram de emprestar dinheiro por falta de 

confiança, provocando uma recessão econômica a nível mundial.  

Diante desse cenário, diversos outros agentes financeiros que possuíam investimentos de risco 

em países da América Latina resolveram colocar seus capitais em lugares mais seguros, com medo de 

que o governo argentino, que não conseguiu honrar suas dívidas, servisse de exemplo no continente. 

Isso provocou uma enorme fuga de capitais no Brasil e nos outros países da América Latina, como se 

pode perceber pela análise da Conta Capital do Balanço de Pagamentos brasileiro entre os anos de 1888 

e 1893. A partir da crise que teve origem na Argentina e que culminou na frágil situação do Banco 

Baring Brothers, em 1890, a Conta Capital brasileira sofreu uma brusca queda, o que parece sustentar o 

argumento heterodoxo de que, quando buscadas causas externas para o Encilhamento, estas parecem 

ter maior potencial de explicar a crise brasileira do que a política monetária interna adotada por um 

governo papelista. 

 

 

6.Conclusão 

É possível enxergar a crise do Encilhamento como consequência de fatores externos, e não 

apenas de erros de políticas monetárias expansionistas. A interpretação tradicional sobre esse período 

histórico sustenta que a crise do Encilhamento teve origens apenas internas, atribuídas a políticas 

econômicas cujo objetivo seria expandir a oferta de moeda, dado o problema de escassez de meio 

circulante. Assim, o enorme aumento do papel moeda em circulação em um período de tempo muito 

curto teria contribuído para a inflação e a enorme febre especulativa que se observou nesse período. 

Segundo essa abordagem, o colapso cambial teria sido causado pela expansão monetária provocada 

pelas reformas introduzidas principalmente por Rui Barbosa, com a Lei de 17 de janeiro de 1890. Isso 

também se aplicaria à crise de 1898, que ainda seria a liquidação dos excessos do Encilhamento. 

                                                           
22 Segundo Lenz (2010), o episódio que é considerado o mais claro e enfático exemplo de política de não intervenção. 



 

Segundo essa visão, a inflação seria de demanda – causada pelo excesso de emissão monetária - e teria 

vindo antes, sendo a principal responsável pelo derretimento da taxa de câmbio.  

No entanto, o Brasil, por guardar semelhanças com a Argentina em sua característica de país 

agroexportador e dependente da entrada de capitais estrangeiros, certamente não estava imune a efeitos 

de crises na conjuntura internacional. Dada sua vulnerabilidade, por ser um país periférico sujeito a 

alterações na ordem financeira internacional, sofreu contágio de uma crise financeira que, em 1890, se 

originou em um país vizinho: a Argentina. Esse efeito contágio, no entanto, não seria direto, mas teria 

se dado por meio do quase colapso do banco Baring Brothers, um dos principais bancos londrinos. No 

Brasil, essas turbulências provocaram a desvalorização da taxa de câmbio na medida em que a situação 

de pânico afugentou os agentes econômicos que, ao buscarem investimentos mais seguros, retiraram 

seus capitais do país. Os eventos internacionais tiveram, portanto, uma enorme influência sobre a taxa 

de câmbio brasileira. Esta, agora em um patamar depreciado, acabou exercendo pressão sobre o nível 

de preços, provocando inflação. Logo, o aumento descontrolado da inflação, segundo essa nova 

abordagem, teria sido provocado pela desvalorização cambial, e não o contrário, como tenta sustentar a 

visão tradicional sobre esse período histórico. Por outro lado, o “boom” de atividades econômicas que 

acabou gerando o aumento do processo especulativo parece, sim, ter tido causas internas, mas não 

necessariamente má condução da política econômica – pode ter sido, por exemplo, consequência da 

liberação do capital antes destinado à compra de escravos para as fazendas de café. Vale ressaltar 

também que, apesar de ter gerado um pequeno “surto” industrial, a política creditícia de Rui Barbosa 

careceu de um órgão fiscalizador. 

É possível seguir o argumento não convencional e imaginar que, mesmo na ausência de 

políticas monetárias expansionistas – as quais, diga-se de passagem, mostraram-se extremamente 

necessárias, dada a enorme escassez de meio circulante que, com a disseminação do trabalho 

assalariado, veio a se tornar crônica -, o Brasil teria sofrido com fenômenos de natureza monetária e 

cambial, tal como outros países da América Latina, mesmo que esses fenômenos se revelassem em 

menor grau. A razão disso está no fato de que, em um ambiente mundial regido pelo padrão ouro-libra, 

a escandalosa assimetria entre países centrais e periféricos seria responsável por tornar estes mais 

vulneráveis a eventuais mudanças ou crises no cenário internacional. Se a baixa diversidade produtiva 

na Argentina, que exportava basicamente carne e trigo, não a livrou de uma crise de Balanço de 

Pagamentos, não seria o Brasil, que tinha uma parcela enorme de sua pauta de exportações composta 

apenas por café, a exceção à regra que escaparia imune a uma fuga de capitais. Quando as 



 

instabilidades que aqui se observaram são estudadas sob essa ótica, é possível ausentar Rui Barbosa de 

uma parcela da culpa e enxergar sua gestão não como um fracasso, mas como uma tentativa bem-

sucedida de instaurar as bases que sustentaram os primórdios da industrialização brasileira. 
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INDEPENDÊNCIA E ENDIVIDAMENTO: A CRISE DA DÍVIDA LATINO-AMERICANA 

NO INÍCIO DO SÉCULO XIX 

Talita Alves de Messias 

 

Resumo: 

A dívida pública é um instrumento de poder, com causas e consequências diferentes dependendo da 

posição hierárquica em que o país devedor se encontra. Enquanto a Inglaterra garantia a expansão 

de seu poder através do aumento de sua dívida pública, construindo seu império, endividava a 

América Latina em sua moeda. Entretanto, no caso desta última, a dívida a submetia ao poderio 

inglês, criando neste subcontinente Estados de soberanias bastante limitadas. Dependendo de capital 

para a construção de seus Estados, sua dívida unia diversos interesses, tanto políticos quanto 

econômicos. Mas mais do que isso, essas dívidas possibilitaram a expansão da libra, e 

consequentemente, o padrão monetário internacional que se montava naquele período. Para a 

Inglaterra, uma estratégia, e para a América Latina, a única opção. Este artigo tem como proposta 

estudar alguns aspectos da crise da dívida latino-americana do primeiro quartel do século XIX. 

Palavras chave: América Latina, Dívida Pública, Poder Global, Moeda, independência. 

 

Abstract: 

Government debt is an instrument of power, with different causes and consequences depending on 

the hierarchical position wherein the debtor country is. While England guarantees the expansion of 

his power by increasing its public debt, building his empire, bring Latin America into debt in its 

currency: pounds. However, in the Latin America case, the debt submitted to English power, 

creating in this subcontinent limited sovereignty States. Depending on capital for the construction of 

their States, their debt united various interests, both political as economical. But more than that, 

those debts enabled England to expand the pound, and consequently, the international monetary 

standard in formation in that period. For England, a strategy, and to Latin America, the only option. 

The proposal of this article is to study some aspects of the Latin American debt crisis of the first 

quarter of the 19th century.   

Key words: Latin America, public debt, Global Power, currency, independence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Introdução: a dívida pública como instrumento de poder  

A busca pela expansão de poder, através da conquista de territórios e populações, foi o 

motivo que consolidou a associação entre príncipes e banqueiros, entre Poder e Dinheiro, desde 

pelo menos o “longo século XIII”. Essas conquistas se davam pelas guerras e ocupações territoriais, 

dependiam da contratação de exércitos e mobilização militar, e para tanto, de capital. A captação de 

recursos através da tributação foi uma forma de suprir essa necessidade de capital por parte do 

príncipe, o que daria origem ainda à produção de excedente e a monetização dos tributos. Daí para 

frente o poder ganha mais uma medida: a riqueza em dinheiro que se acumulava, sobretudo através 

de tributação e conquistas de guerra. Porém, nem sempre a capacidade de tributar bastava para as 

necessidades de financiamento dos príncipes; por outro lado, os “comerciantes-banqueiros” 

europeus descobriam nessa necessidade a oportunidade de multiplicar seu dinheiro. Dessa 

combinação resulta a relação de endividamento, ainda pessoal, entre príncipes e banqueiros (FIORI, 

2007). 

Com o desenvolvimento das finanças, do cunho pessoal a dívida foi se tornando estatal: 

uma relação entre Estados e financistas de mesma unidade territorial ou economia nacional. O 

sistema foi pioneiro na Holanda, que criou instituições como o Amsterdan Wisselbank, e o sistema 

de dívida pública nacional, financiado através da bolsa de valores com títulos de longo prazo 

(FERGUSON, 2010). A tributação, a moeda nacional e o endividamento público permitiram, 

sobretudo a partir dos séculos XVI e XVII, o desenvolvimento de um sistema organizado de crédito 

e bancos sustentados nos títulos da dívida pública (FIORI, 2007). Essa nova fase do caráter do 

endividamento, foi descrita por Marx como um processo de “alienação do Estado”, que 

possibilitaria uma das mais seguras formas de acumulação de capital, já que sem os riscos e 

esforços da aplicação industrial, transforma dinheiro improdutivo em capital, favorecendo o “Jogo 

da Bolsa e a moderna bancocracia” (MARX, 1996, p. 374). 

Exportando essas instituições para a Inglaterra com o advento da Revolução Gloriosa, esse 

sistema seria utilizado em grande escala, em que os interesses políticos e econômicos se uniriam, 

dando a esta relação o caráter de “interesse nacional”, de força tamanha que possibilitou grande 

avanço na busca pela hegemonia mundial (FIORI, 2005). A expansão da dívida pública inglesa 

permitiu-lhe tomar empréstimos a juros mais baixos, de forma a possibilitar projetos de longo 

prazo, como guerras e conquistas. Permitiu-lhe montar seu império, aumentar sua capacidade de 

tributação, e aumentar ainda mais sua dívida, de forma a fazer desta uma forma de tributação direta 

de seu império e um instrumento de acumulação de poder e de riqueza nacional.  



 

Mas para todas as nações a dívida pública funciona desta forma? Não. A dívida pública 

tem causas e consequências diferentes dependendo da posição hierárquica que o país ocupa dentro 

do sistema, o que podemos perceber através da análise do caso da submissão latino-americana ao 

capital inglês no início do século XIX. Pedidos ainda no processo de independência, os 

empréstimos aos recém-criados países latino-americanos foram os primeiros empréstimos para 

Estados fora da Europa denominados em libra (DAWSON, 1998). Da independência política que se 

buscava, e posteriormente fora conquistada, resultara uma situação econômica insustentável aos 

novos países, que refletia os gastos nas guerras contra a metrópole, e a própria pilhagem a que fora 

submetida toda a América Latina durante o período colonial. Da junção da expansão do poder 

britânico à necessidade de financiamento latino-americana, nasceu a relação de endividamento 

objeto deste trabalho: bancos ingleses passaram a financiar os Estados nascentes.  

Entendendo a dívida pública como um instrumento de poder, a Teoria do Poder Global 

permite uma diferente leitura do processo de endividamento da América Latina. A partir desta 

perspectiva, este artigo tem como proposta estudar a crise da dívida latino-americana do primeiro 

quartel do século XIX. Para tanto, este trabalho inicia, após esta introdução, buscando compreender 

a constituição do poderio financeiro inglês através da libra, que subordinou a América Latina 

através de seu endividamento nesta moeda. Moeda, aliás, em que se negociou a maior parte dos 

empréstimos latino-americanos, e país com o qual o Brasil estabeleceu mais acordos comerciais e 

financeiros, passando sua dependência de Portugal para a Inglaterra. Em seguida, falaremos do 

processo de endividamento e crise dos países latino-americanos, enfocando o Brasil no tópico 

seguinte. E por último, as considerações finais do trabalho. 

 

2. A América Latina na construção do padrão ouro 

 

O espaço de circulação da libra esterlina começou a se ampliar para além das fronteiras da 

Inglaterra ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX, sobretudo durante os diversos conflitos 

ocorridos entre 1689 e 1815 e seus Tratados de Paz, que revelam a estratégia daquele país em 

formar um império colonial e financeiro no mundo, e mostra que a hegemonia da Inglaterra se dá 

justamente quando esta se consagra como a maior potência militar do mundo (METRI, 2011). 

Várias foram as aquisições territoriais inglesas nesse período, mas focaremos aqui em alguns 

acordos e conquistas que foram especialmente importantes para o caso da América Latina. Uma 

delas foi a conquista através de acordo com a Espanha, do monopólio do tráfico negreiro para as 

colônias espanholas da América do Norte, no início do século XVIII, o que já remete a ideia de que 



 

provavelmente os escravos seriam negociados em libras, aumentando a capilaridade da moeda 

inglesa e a dependência daquela moeda por parte das colônias espanholas (METRI, 2011).  

Mas, ainda mais determinante para a constituição do sistema monetário internacional 

fundado na libra, foi o Tratado de Methuen, entre Inglaterra e Portugal, em 1703. Antes desse 

Tratado, os dois países já tinham uma relação de comércio bastante desfavorável para Portugal, que 

para adquirir as libras necessárias às suas importações exportava ouro à Inglaterra. Esse ouro que 

provinha do Brasil aumentava as reservas inglesas, de forma que esta chegou ao fim das Guerras 

Napoleônicas com emissão de mais de 400 milhões de libras para seus pagamentos (METRI, 2011). 

Para Celso Furtado (1980), o afluxo de ouro do Brasil para suprir sua demanda por manufaturas 

inglesas, já produzia pouco efeito sobre a economia portuguesa, o que dificilmente ocorreria se 

Portugal houvesse mantido uma política protecionista. Porém, abstendo-se dessa hipótese, o que se 

observa é que a Inglaterra encontrou na colônia portuguesa um mercado em rápida expansão, 

devido principalmente à economia mineira. Além de poder desenvolver suas manufaturas, os 

ingleses se beneficiaram do fato de que as importações do Brasil eram saldadas em ouro, 

possibilitando à Inglaterra “uma excepcional flexibilidade para operar no mercado europeu” 

(FURTADO, 1980, p. 83).  

Ainda assim, a disputa entre as potências europeias pelos territórios na América Latina e o 

monopolismo que as metrópoles exerciam em suas colônias, contrariavam o ideal liberal britânico. 

O novo mundo representava oportunidades com as grandes reservas de metais preciosos, amplas 

extensões de terras, produção agrícola e mercado consumidor. As contradições que envolviam essas 

terras confundiam os interesses britânicos, que ficavam entre a defesa da independência das 

colônias, e o bom relacionamento que precisava manter com as metrópoles Portugal e Espanha, 

sobretudo durante as Guerras Napoleônicas, no combate a França. 

As Guerras Napoleônicas foram fundamentais para as mudanças nas relações britânicas 

com as colônias americanas e suas metrópoles. Enquanto Napoleão pressionava os países da 

Península Ibérica, Espanha e Portugal foram levados a firmar aliança com a Grã-Bretanha em busca 

de proteção. Esta potência, não apenas escoltou a família real portuguesa na fuga para o Brasil, em 

troca de futuros acordos comerciais, como passou a mediar as relações entre a Espanha e suas 

colônias. Com a transferência do governo português para o Brasil em 1808, a Inglaterra teve mais 

oportunidades para o crescimento de suas relações comerciais e financeiras. Primeiramente, a 

abertura dos portos no mesmo ano, depois o tratado preferencial de comércio, em 1810, que 

permitia aos navios ingleses serem reparados nos portos brasileiros, concedia foro e jurisdição 

especial aos súditos britânicos, e favorecia as mercadorias inglesas nas alfândegas brasileiras 



 

(BARROSO, 1936). Esses tratados privilegiavam mais uma vez a potência britânica, mas 

constituíam uma séria limitação à autonomia brasileira no setor econômico no início do século XIX 

(FURTADO, 1980). Ao receber a maior parte do ouro que se produzia no mundo naquele período, o 

centro financeiro da Europa passa a se localizar em Londres, e não mais em Amsterdã, marcando 

então a ascensão de casas financeiras como as dos Baring Brothers e dos Rothchilds, que 

participariam ativamente dos empréstimos latino-americanos.  

Esses acordos fizeram o Estado britânico repensar suas estratégias para com as colônias 

latino-americanas. Anteriormente, com medo de que a França tomasse para si as possessões 

espanholas, começou a incentivar a independência daquelas colônias, chegando até mesmo a 

organizar uma expedição para o novo mundo com esse fim. Antes que essa expedição saísse da 

Europa, os patriotas espanhóis na América buscaram apoio britânico contra a França, fazendo a 

Grã-Bretanha recuar e rever sua posição. Entretanto, com invasão francesa à Espanha e a destituição 

de Fernando VII, se iniciaram movimentações independentistas na América espanhola. Em Buenos 

Aires, a Revolução de Maio destituiria o vice-rei espanhol do Vice-Reinado do Rio da Prata, 

substituindo-o por uma junta governamental constituída por crioulos, que juraria lealdade a 

Fernando VII, ainda que não ao Conselho de Regência. A Revolução daria início não apenas aos 

conflitos com a Espanha pela independência desse território, mas aos conflitos internos em que 

algumas províncias se recusavam a serem submetidas à Buenos Aires (BUSHNELL, 1991).  

À Grã-Bretanha, a melhor alternativa que lhe restava era assumir uma política de 

neutralidade. Com os conflitos sul-americanos, os acordos com a Espanha e Portugal, e com a 

necessidade de mantê-los a seu lado na luta contra a França, a opção foi por ocultar 

temporariamente o interesse que tinha no processo de independência das colônias ibéricas. 

Oficialmente intermediava as negociações entre Espanha e suas colônias, defendendo uma 

autonomia limitada destas; mas na prática, defendia a independência e consolidação da abertura 

desses mercados para as mercadorias inglesas (PADRÓS, 1996).  Mas os acontecimentos de 1815 

possibilitariam posteriormente uma mudança dessa posição. Por um lado, com o fim das guerras 

napoleônicas, a dependência da Grã-Bretanha para com os países ibéricos se reduziria. E por outro, 

a Espanha retomava um comportamento conservador com relação a suas possessões americanas, 

que levaria a uma pressão por parte da burguesia inglesa e seus financistas, que queriam manter 

naquele território um mercado consumidor.  

Todos esses acontecimentos foram possibilitando a expansão britânica. Se para que uma 

moeda se tornasse a de referência internacional, era necessário ao país emissor dominar os mais 

relevantes mercados internacionais e endividar o mundo em sua moeda, os acontecimentos estavam 



 

levando a Inglaterra a tal caminho, dando base ao poder que exercia e que se tornaria ainda mais 

forte no final do século XIX. Franklin Serrano (2002) adota como cronologia que o padrão ouro-

libra teria como vigência o período de 1819-1914, tendo iniciado então com a lei inglesa que 

determinava que o Banco da Inglaterra deveria compensar cada cédula emitida com um valor 

correspondente em barras de ouro. Sendo assim, a primeira crise da dívida latino-americana ocorreu 

ainda no início do primeiro sistema monetário internacional. O sistema funcionava com a libra 

sendo mantida a moeda mais sólida, através da paridade em relação ao ouro, do déficit comercial 

(que capilarizava ainda mais a libra), e do superávit em conta corrente, o que permitiu a Grã-

Bretanha exercer o papel de financiadora do mundo (SERRANO, 2002).  

Os primeiros empréstimos soberanos denominados em libras para fora da Europa foram os 

títulos latino-americanos. Além das estratégias geopolíticas britânicas, a curiosidade de sua 

população civil pelos novos países, de territórios ricos em recursos naturais e riquezas comerciais, 

empolgou os ingleses e incentivou os investimentos e empréstimos, mesmo antes do 

reconhecimento da independência das colônias pelas metrópoles portuguesa e espanhola. As 

condições dos lançamentos dos empréstimos pareciam muito lucrativas aos banqueiros e 

negociadores, pois geralmente envolviam consideráveis comissões para o lançamento e para o 

serviço dos papéis, retenção de parte significativa do empréstimo para fazer frente ao período inicial 

de serviço, e garantias associadas às receitas dos países endividados. As expectativas dos 

investidores ingleses aumentavam com as propagandas referentes aos novos países, e assim mais 

empréstimos iam sendo realizados, mesmo que sem grandes garantias. Até o ponto em que os 

serviços da dívida deixaram de ser pagos, dando início à crise da dívida externa latino-americana do 

primeiro quartel do século XIX (DAWSON, 1998).  

Para renegociar a dívida com os países devedores, atitudes análogas às que seriam tomadas 

nos anos de 1980, como transformação da dívida em investimento, extensão do prazo e redução das 

taxas de juros e de principal em circulação, foram tomadas já na primeira metade do século XIX, de 

forma a subordinar os devedores às condições e imposições dos credores (DAWSON, 1998). A 

Grã-Bretanha subordinava os países devedores que recebiam empréstimos de longo prazo em libras, 

e ainda era financiada pelo capital de curto prazo que entrava através do lançamento de seus títulos.  

O endividamento das nações latino-americanas aparece aqui não apenas como 

oportunidade de lucro, mas mais uma vez como estratégia de expansão industrial e financeira, e de 

poder em última instância. O fundamental a se compreender no desenvolvimento dos mecanismos 

de endividamento dos Estados na montagem dos sistemas monetários mundiais, é que com a criação 

de títulos públicos e, consequentemente, a internacionalização do capital financeiro, a Inglaterra 



 

pôde através de sua moeda coordenar a expansão capitalista mundial. As dívidas desse país 

funcionavam de forma a expandir sua moeda e seu poder, enquanto que nos países que não se 

encontram no centro dinâmico do sistema, a dívida pública os submete aos interesses e confiança 

dos credores, apesar de ser muitas vezes indispensável ao seu próprio desenvolvimento e inserção 

no sistema interestatal capitalista.  

 

3. Independência e endividamento: a crise da dívida latino-americana 

 
O processo de endividamento da América Latina no início do século XIX se deu através de 

empréstimos públicos, ainda que em alguns casos, a dívida tenha sido adquirida antes mesmo do 

reconhecimento de independência das colônias. Na maioria dos casos, os recursos adquiridos com 

os empréstimos foram destinados a gastos de guerras (MARICHAL, 1988). O próprio processo de 

independência havia despendido grande parte dos recursos das colônias, e o desmantelamento da 

organização metropolitana trouxe sérios problemas na arrecadação de tributos. 

Além disso, os anos de guerra desorganizaram também os sistemas financeiros locais, 

impossibilitando a obtenção de recursos por meio de empréstimos nacionais. As moedas locais 

também eram relativamente fracas para possibilitar a aquisição de recursos apenas por meio de sua 

emissão. Assim percebe-se como a guerra, os tributos, a moeda e a dívida se relacionam de maneira 

a serem determinantes no projeto de expansão de poder de uma nação, ou neste caso, de colônias 

determinadas a se transformarem em nações soberanas. Porém, se por um lado o endividamento 

possibilitaria a manutenção e vitória da guerra pela independência política contra a metrópole a que 

as colônias estavam submetidas, por outro elas passavam a submissão à dependência financeira do 

centro hegemônico, a Inglaterra, de forma que a maioria das colônias europeias que se tornaram 

independentes no início do século XIX se transformaram na verdade em “quase-estados”, já que 

possuíam soberania política e econômica bastante limitada (FIORI, 2004, p. 47):  

 
 

Os estados americanos, criados no século XIX, não dispunham no momento de 
suas independências, de centros de poder legítimos e eficientes, nem contavam 
com “mercados nacionais” integrados e coerentes, até o momento em que se 
transformaram em segmentos produtivos especializados da economia inglesa, em 
torno de 1860/70. Tampouco existia, na América, alguma coisa que se pudesse 
chamar de um “sistema político regional”, com estados que competissem e se 
completassem, como no caso do sistema europeu (FIORI, 2004, p. 40). 
 
 

Segundo Dawson (1998, p. 25), “a primeira crise da dívida latino-americana foi produto 

direto das guerras napoleônicas”, não apenas pela transformação de Londres na capital financeira 



 

europeia, mas ainda pelo abalo que causou nas relações entre as monarquias espanhola e portuguesa 

com suas colônias americanas, o que teria levado ao surgimento de sete novos países no Novo 

Mundo. A combinação dos dois fatores levaria as novas nações a recorrerem a Londres em busca de 

financiamento de seus primeiros anos de independência.  

As lutas pela independência entusiasmaram os ingleses. Várias publicações sobre o assunto 

surgiram naquele país, falando também sobre as riquezas comerciais e minerais do Novo Mundo, 

que incentivaria investimentos e empréstimos. As guerras começaram em 1808, e a primeira colônia 

a declarar independência, a República Venezuelana em 1812, fora esmagada por tropas realistas. 

Em 1810 teve início a luta das colônias espanholas com a liderança de Bolívar, e em 1819 foi criada 

a República da Colômbia. Sem capital e sem recursos para a formatação do novo Estado, e para a 

continuação das guerras nas demais colônias, Bolívar supôs que poderia encontrar em Londres o 

financiamento de que necessitava (DAWSON, 1998). 

Bolívar enviou à Londres em 1820 o vice-presidente da nova república, Francisco Antonio 

Zea, autorizando-o a fazer um empréstimo de até 5 milhões de libras, empenhando para pagamento 

e gerenciamento as áreas mais produtivas da receita pública, assim como terras, minas e outros 

ativos do Estado (DAWSON, 1998). Dar as riquezas naturais como garantia seria uma característica 

comum entre os empréstimos latino-americanos, já que já haviam destinado boa parte de suas 

riquezas à Europa enquanto colônias e incentivado desta forma a imaginação dos ingleses quanto ao 

muito que ainda deveria restar. 

A Colômbia já devia mais de 500.000 libras antes mesmo de Zea chegar a Londres, porque 

Venezuela e Nova Granada (que faziam parte da Grã Colômbia) haviam feito empréstimos em 

1819. Para que ele conseguisse um novo empréstimo, teve que negociar o antigo. No acordo com 

uma associação de comerciantes, representados por Charles Herring, William Graham e John D. 

Powles, Zea aceitou pagar 10% por ano em debêntures, e deu como garantia a receita do monopólio 

de tabaco do governo e um quinto da produção de ouro e de prata. Assim, reconheceu £547.783 em 

dívidas sem muito contestar, e refinanciou o débito comprometendo seu Estado. Além disso, 

financiou mais £20.000 em troca do pagamento de £66.666 em debêntures, esbanjando o dinheiro 

em missão em Madrid; e fez ainda um terceiro empréstimo: a Colômbia pagaria £140.000, para 

receber £91.712 que seriam usados para pagar os primeiros vencimentos do primeiro empréstimo 

(DAWSON, 1998). 

As negociações de Zea causaram repúdio no Congresso colombiano, devido às altas taxas 

de juros e as onerosas garantias que haviam sido acertadas. Bolívar além de assumir que não teria 

como pagar o refinanciamento acordado, ordenou que fosse enviada uma carta cancelando a 



 

procuração do vice-presidente. Mas a carta não teria chego a tempo de impedir que Zea fizesse mais 

um empréstimo em 1822 no valor de £2.000.000, dos quais £1.600.000 seria destinado à Colômbia, 

sendo que deste valor ainda seriam descontadas comissões, um fundo para pagamento dos primeiros 

vencimentos, fundo de amortizações, despesas jurídicas, promocionais e com publicidade 

(DAWSON, 1998). 

O empréstimo colombiano foi considerado de grande sucesso pela comunidade política e 

financeira britânica, e acabou por servir de modelo aos empréstimos feitos posteriormente pelas 

técnicas empregadas para o contrato, como a assinatura no continente para fugir das leis da usura 

em Londres, penhora da receita e do ativo público, retenção de juros e fundos de amortização 

antecipada, exigência de altas comissões, e publicação de um prospecto laudatório de títulos 

públicos e corretores da Bolsa de Valores.  Os títulos foram vendidos dando grandes lucros aos 

banqueiros e comerciantes que fizeram o negócio, pois eles conseguiram passar ao público os riscos 

do não pagamento, e substituíram a Espanha como os grandes parceiros comerciais e financeiros do 

novo país (DAWSON, 1998).   

O Chile foi o segundo país a buscar empréstimo na Inglaterra, e assim como a Colômbia, 

ainda não tinha sua independência reconhecida. Havia ainda outra semelhança entre os dois latino-

americanos: os problemas que teriam com seus enviados à Europa. O enviado chileno foi Antonio 

José de Irisarri, que aproveitando o bom momento proporcionado pelo empréstimo colombiano, 

pediu permissão ao Governo chileno para fazer um empréstimo de £1.000.000, assegurado pelas 

minas e terras nacionais e pela receita estatal, além de garantir a receita líquida do imposto de 

moeda e do imposto de terra, que não poderiam ser usadas pelo governo chileno para outro fim. 

Antes que a carta de autorização chegasse que, aliás, negava o negócio, Irisarri já havia assinado o 

contrato. Além disso, Irisarri havia aproveitado de seus contatos para fazer especulação na Bolsa de 

Londres com títulos de investimentos latino-americanos (DAWSON, 1998). 

O Peru também sofreu com a má fé de seus enviados, que foram Juan García del Río e 

James Paroissien, “dois aventureiros”, segundo Marichal (1988). Eles firmaram o empréstimo com 

a casa bancária de Thomas Kinder, em Londres, e sabe-se que depois se associaram ao banqueiro 

em várias empresas mineiras da Bolívia e do Peru, apesar de que não se comprova que tiveram 

participação na especulação desses títulos. Ainda pior foi o caso do empréstimo mexicano, em que 

seu enviado, Borja Mignoni, fez um pacto com a empresa bancária B. A. Goldschimidt & Company 

em que pagariam 60% do valor do empréstimo ao México, enquanto venderiam os títulos a 80%, 

lucrando os 20% da diferença (MARICHAL, 1988). 



 

O caso da dívida argentina tem certa especificidade com relação ao destino dos recursos 

obtidos, já que não tinha tantos gastos com guerra como os países anteriormente citados, e ainda 

possuía excedentes fiscais. Em 1824, o Governo de Buenos Aires autorizou um empréstimo de um 

milhão de libras em Londres, para promoção de obras públicas, em que estava prevista a construção 

de um moderno porto em Buenos Aires. Tendo negociado e afirmado o acordo com a casa bancária 

Baring Brothers, os fundos tiveram outro destino: foram utilizados pelo Governo para fundar o 

primeiro banco argentino, o Banco de Buenos Aires (MARICHAL, 1988). Assim, foi incentivado o 

desenvolvimento de um primitivo sistema financeiro. Com os recursos do empréstimo, foi 

estimulada a atividade creditícia local através da amortização de volumosas dívidas internas do 

Governo, e facilitou-se a emissão de novos títulos. Mas essa fase próspera da economia argentina 

foi interrompida pela Guerra da Cisplatina, declarada em 1826 (MARICHAL, 1988). 

Outro caso distinto, além do brasileiro de que trataremos depois, é o caso haitiano. A ex-

colônia francesa fez seu empréstimo de 30 milhões de francos (1,2 milhões de libras esterlinas), 

para pagar indenização aos franceses donos de plantações, que tiveram que abandonar suas terras 

com a revolução de 1790, e para obter o reconhecimento de sua independência. O acordo, no que 

tratava das relações comerciais, teve a oposição dos britânicos que alegavam serem desfavorecidos 

comercialmente com relação às exportações francesas (MARICHAL, 1988). 

Um dos fatores que influenciava a compra dos títulos pelos investidores ingleses era a 

crença de que o Governo Britânico não demoraria muito a reconhecer a independência latino-

americana. Além de não confiar muito no republicanismo, nem em nada que acreditassem ter 

origem francesa, este governo se negava a reconhecer a independência latino-americana para evitar 

conflitos com sua então aliada Espanha. Mas essa oposição britânica não duraria muito e sofreu 

oscilações desde o início das guerras pela independência. Antes de 1808 o fim do império espanhol 

era visto como uma grande oportunidade comercial para a Inglaterra. Mas seu acordo com a 

Espanha em 1809 adiou esses interesses. Assim, apesar da pressão dos comerciantes ingleses pelo 

reconhecimento da independência dos países latino-americanos, o Governo se manteve oposto, até 

1823 (DAWSON, 1998; MARICHAL, 1988). 

Mas Bolívar sabia que a Inglaterra teria inclinações ao reconhecimento devido às 

oportunidades estratégicas de poder que esse ato engendrava: 

 
 

La Inglaterra es la primera interesada en esta transacción porque ella desea formar 
una Liga con todos los pueblos libres de América y de Europa contra la Santa 
Alianza, para ponerse a la cabeza de los pueblos y mandar el Mundo. A la 
Inglaterra no le puede convenir que una nación europea, como la España, tenga una 



 

posesión como el Perú en América, y preferirá que sea independiente bajo un poder 
débil y un gobierno frágil; así con cualquier pretexto apoyará la independencia del 
Perú… (Carta de Bolívar a Sucre del 26 de mayo de 1823, in BOLÍVAR, 1921 
APUD MARICHAL, 1988) 
 
 

O que também foi determinante ao reconhecimento inglês era o medo de que outras 

potências a fizessem primeiro e obtivessem maiores vantagens comerciais e políticas sobre o 

território. O maior rival inglês, neste caso, eram os Estados Unidos. Entretanto, apesar da 

competitividade, alguns interesses entre as duas potências coincidiam. Após o fim das guerras 

napoleônicas, a criação e os propósitos da Santa Aliança apareciam para a Inglaterra e os Estados 

Unidos como uma ameaça à volta do colonialismo no continente americano. Diante disso, a Grã-

Bretanha no papel de Lord Canning, buscou um acordo com os Estados Unidos para impedir a 

recuperação das colônias pela Espanha, mas este só aceitaria se os ingleses reconhecessem a 

independência dos novos países, como os Estados Unidos o fizeram desde 1822. Por ter ainda muita 

oposição em seu país, Canning adia o reconhecimento, e vai até a França buscar a garantia de que 

esta não apoiaria a Espanha no caso de ela querer reconquistar a América. A esse acordo entre 

Inglaterra e França de 1824, chamou-se de Memorando Polignac.  

Enquanto isso, os Estados Unidos, aproveitando-se do conhecimento de que à Inglaterra 

interessava a independência dos latino-americanos, e que esta apoiaria as ex-colônias em caso de 

guerra contra a Espanha, apresentou o discurso de Monroe, o que seria conhecido depois como a 

Doutrina Monroe. Esta representava o interesse dos EUA na hegemonia da região, demonstrando a 

solidariedade com seu continente e buscando reduzir a presença europeia na América. Assim, 

apesar da coincidência de interesses na independência latino-americana, a rivalidade econômica e 

geopolítica entre Inglaterra e EUA não seria reduzida, e permearia todo o desenvolvimento latino-

americano (PADRÓS, 1996). 

A América Latina foi vista nessa época ainda como local para outros tipos de 

oportunidades: diversas companhias surgiam visando explorar as riquezas do Novo Mundo, fazendo 

parte da especulação financeira da década de 1820, e incluindo cada vez mais pessoas nos 

investimentos. Pessoas muitas vezes inexperientes, que investiam em claros casos de fraudes, e 

assim como os empréstimos, as informações sobre os investimentos eram poucas e por vezes falsas.  

A maioria das companhias estava ligada à atividade mineira, mas havia também as 

companhias de colonização, que viam na América Latina um escoadouro para os desempregados 

europeus. Em ambos os casos, a falta de conhecimento sobre a real situação dos locais aonde seriam 

investidos os recursos no Novo Mundo, sejam minas ou terras, levou muitas das companhias à 



 

falência muito rapidamente. Muitas vezes eram necessários muito mais recursos do que o calculado 

para tornar o investimento lucrativo. 

Assim, a confiança do público nas companhias teve rápido declínio. Os Estados latino-

americanos ainda tinham suas economias esfaceladas pelas guerras de independência, a arrecadação 

de tributos ainda era fraca, e não conseguiam gerar fundos para remessas de pagamentos de suas 

dívidas. Os fundos arrecadados com os empréstimos eram muito menores do que a dívida contraída 

pelos novos países, e tendo sido a maior parte destinada a gastos militares (com compras de 

armamentos que geraram riqueza e renda na Inglaterra), em nada contribuíram para gerar os fundos 

necessários para o pagamento da dívida. O boom especulativo gerado pelos títulos latino-

americanos alcançou seu auge em 1824/25. 

 

3.1 O caso brasileiro na crise da dívida latino-americana no início do século XIX 

 

O caso brasileiro na crise do endividamento latino-americano também possui diversas 

especificidades. Diferentemente do processo de independência das colônias espanholas, o processo 

brasileiro foi pacífico e não dependeu de enormes gastos militares. De forma que os privilégios 

dados à Inglaterra devem-se mais ao fato de a colônia ter assumido a responsabilidade de parte do 

passivo que Portugal havia contraído para sobreviver como potência colonial (FURTADO, 1980). 

Além, é claro, das relações que a Inglaterra já possuía com Brasil Colônia. Outro diferencial 

brasileiro foi o fato de ter se transformado em um império após a independência, e não em 

república. Essas características foram fundamentais para que os Rothschild participassem e depois 

financiassem os empréstimos brasileiros, porque evitando ofender a Santa Aliança, não 

participaram inicialmente das negociações de repúblicas.  

Na ocasião da independência (proclamada em 1822, mas só reconhecida por Portugal em 

1825), o Brasil já tinha o Tesouro em estado lastimável, com problemas até mesmo para o 

pagamento de seus funcionários. A estada da corte portuguesa na colônia havia esvaziado os cofres 

públicos brasileiros, não apenas pelas despesas e gastos, mas pelo dinheiro e joias que D. João VI 

levou com ele para Portugal. Apesar disso, para o reconhecimento da independência, D. Pedro I 

concordou em assumir o pagamento de uma dívida portuguesa e ainda pagar uma indenização pelas 

propriedades que D. João havia deixado no Brasil. 

Mas o primeiro empréstimo brasileiro foi negociado ainda em 1824, e dividido em duas 

partes, porque na primeira negociação os brasileiros acharam que poderiam esperar por melhores 

condições, tomando emprestado apenas o necessário para as atividades imediatas da nação: 



 

£1.000.000. E fizeram bem. Após o primeiro empréstimo, os Rothschild resolveram negociar os 

outros dois milhões de libras autorizados pelo Governo Brasileiro, elevando o valor dos títulos 

emitidos anteriormente (DAWSON, 1998). 

O primeiro contrato de empréstimo foi assinado em 20 de agosto de 1824, entre o marechal 

de campo Felisberto Caldeira Brant, mais tarde marquês de Barbacena, e o conselheiro Manuel 

Rodrigues Gameiro Pessoa, mais tarde visconde de Itabaiana, e as casas bancárias Baseth 

Tarquhard Crawford & Co., Fletcher, Alexander & Co.,  Thomaz Wilson & Co. (CASTRO, 1889; 

BARROSO, 1936). Eram £1 milhão, com juros de 5%, assegurado pela receita alfandegária, com 

prazo de pagamento de 30 anos, e preço de lançamento de 75, o que significa que recebemos 

£750.000 por £1 milhão que pagaríamos. Os títulos foram lançados em 12 de janeiro de 1825, mas 

já pagávamos desde outubro anterior. E assim como previram os negociantes brasileiros, após o 

surto das vendas os títulos desse empréstimo estavam com preços 12% acima do preço original da 

emissão. (DAWSON, 1998). O Brasil era o país mais conhecido pelo público britânico, pela 

proximidade entre Portugal e Grã Bretanha, o que explica o sucesso desses títulos entre os 

compradores.  

Nesse sentido, o segundo empréstimo foi negociado pelos mesmos intermediários, 

Barbacena e Itabaiana, mas desta vez com a casa Rothschild. Foi um empréstimo de £2.500.000, 

com preço de lançamento de 85, 5% de juros e 30 anos de prazo. Os Rothschild entraram no 

mercado de títulos latino-americanos através desse empréstimo para o Brasil, apenas após as 

melhores condições políticas e com a atração de grandes lucros que esses negócios prometiam. 

Apesar de o Brasil não parecer oferecer tantas riquezas ou possibilidades quanto o Peru, o México 

ou a Colômbia, se mostraria um dos melhores pagadores, com menores riscos e retornos mais 

consistentes aos investidores (DAWSON, 1998). 

Apesar das notícias de que os recursos oriundos dos empréstimos seriam enviados a 

Portugal, eles foram gastos pelo Império Brasileiro com missões diplomáticas à Europa, e com 

compras de navios e provisões militares para a guerra com Buenos Aires que estourara em janeiro 

de 1826. A população, tanto no Brasil quanto nos outros países latino-americanos, não tinham 

muito contato e nem muitas informações sobre os empréstimos, apesar de que no fim das contas, 

seriam estes os verdadeiros pagadores da dívida. No Brasil, durante todo o período imperial, 

diversos acontecimentos políticos recebiam mais atenção da população brasileira do que o caso dos 

empréstimos, desde a proclamação da independência, até a abdicação do trono e períodos 

regenciais, e ainda as revoltas separatistas (BARROSO, 1936). 



 

Os empréstimos eram negócios realmente muito lucrativos. A casa Rothschild após o 

primeiro empréstimo ao Brasil monopolizou os empréstimos ao país até pelo menos o final do 

período imperial. No contrato de agosto de 1824, o primeiro empréstimo tinha como diferença entre 

a dívida e o recebido pelo país a quantia de £250.000, dentre a qual sairiam as comissões dos 

banqueiros e dos intermediários, e algumas despesas operacionais. No segundo empréstimo, os 

Rothschild receberam 2% de comissão sobre £40.000, além de £59.000 que seriam os juros de seis 

meses. Na hora de vender os títulos, os compradores só receberiam os juros a partir de abril, tendo a 

casa bancária embolsado sozinha os juros de outubro a março. Segundo os cálculos de Barroso 

(1936), pagamos pelos dois primeiros empréstimos, somados os juros e comissões, quase cinco 

vezes mais do que o capital que recebemos. 

O contrato de reconhecimento da independência brasileira foi assinado em 29 de agosto de 

1825. Nele, D. Pedro assumiu em nome do país uma dívida portuguesa no valor de £1.400.000, 

referente a um empréstimo feito por Portugal em 1823, mais £600.000 de indenização pelos bens da 

coroa portuguesa deixados no Brasil. Esta última, deveria ser paga a Portugal no prazo de um ano. 

Foram pagos logo £250.000, e o restante foi sendo pago a prestações para uma legação portuguesa 

em Londres (BARROSO, 1936). O Brasil aceitou pagar £2.000.000 pela sua independência, algo a 

que as colônias espanholas, talvez também pelo tanto que já havia gasto em guerras contra a 

metrópole, se recusaram firmemente a fazer.  

Em 1825 estourava a bolha especulativa que tivera origem nos títulos da dívida pública 

latino-americana. Os preços dos títulos caíram aceleradamente, e com a crise, 36 bancos quebraram, 

além de diversas empresas comerciais, e as reservas do Banco da Inglaterra baixaram de 13,5 

milhões de libras, em janeiro de 1824, para 11,2 milhões em dezembro de 1825 (BIGGS, 1987). As 

garantias que acompanhavam os empréstimos, que estavam ligadas às suas riquezas naturais ou 

impostos, não estavam disponíveis ou não eram arrecadáveis. A esses países, a única solução era a 

contratação de mais empréstimos para pagar os anteriores, o que só ocorreria a partir de 1830, em 

que o primeiro inadimplente a reescalonar sua dívida foi o México (DAWSON, 1998). 

 O Brasil recém começara a pagar seus empréstimos, e mesmo com a publicação de 

novembro daquele ano, em que dizia que o Império ordenara que as arrecadações da alfândega do 

Rio de Janeiro fossem depositadas no Tesouro Imperial para enviar £60.000 à Londres como 

pagamento pelos juros e fundos de amortização, o mercado não se acalmava. A notícia de que os 

brasileiros estariam cercando Montevidéu com a intenção de incorporar a Banda Oriental ao 

território piorava a situação. Porém, o Império Brasileiro ordenou que se arrecadasse nas alfândegas 

da Bahia, Pernambuco e Maranhão, £60.000 em cotas anuais em cada província, totalizando com as  



 

]do Rio de Janeiro £240.000, que seriam enviadas à Londres. Ainda assim havia a crença de que o 

país não conseguiria enviar os fundos necessários e atrasaria seu pagamento, o que causava a queda 

do valor de seus títulos (DAWSON, 1998).  

Apesar disso, de todos os países latino-americanos que fizeram empréstimo, apenas o 

Brasil não suspendeu os pagamentos de sua dívida externa, desde 1824 quando do primeiro 

empréstimo, até 1898, caracterizando-o para Abreu (1999) como o melhor pagador de todos os 

demais países latino-americanos nesta crise. Apenas os títulos portugueses assumidos pelo Brasil 

deixaram de ser pagos na ocasião do golpe tentado por D. Miguel pelo trono português. Em 1827, 

os pagamentos começaram a ser assegurados pela produção de café e açúcar, o que ocasionaria 

aumento dos preços internos desses produtos devido a compra deles pelo Governo. As companhias 

brasileiras também foram das poucas que obtiveram sucesso, mantendo ainda um limitado interesse 

dos investidores pelos projetos de mineração. 

Mas a situação brasileira ainda preocupava os credores. O não pagamento dos títulos 

portugueses pelo Brasil colocava em dúvida os pagamentos de suas próprias dívidas. Até que a 

situação foi resolvida de uma forma muito censurável para a época: um empréstimo seria feito ao 

Brasil para que ele pagasse suas dívidas, antes mesmo que se tornasse inadimplente, como previam 

os credores. Assinado em 3 de julho de 1829, o contrato com os Rothschild garantia um empréstimo 

de £400.000 ao Brasil, com valor nominal de £769.200 em um empréstimo do tipo 52, em que o 

Brasil receberia apenas £52 de cada £100 em títulos, a juros de 5% (CASTRO, 1889). Trocando em 

miúdos, o Brasil teria pago, segundo Barroso (1936), incluindo capital e juros, £1.950.000 pelos 

£208.000 que recebera. E esse capital nem chegou ao Brasil: ficou em Londres para liquidar juros 

dos empréstimos anteriores, e para gastos particulares dos enviados brasileiros à Londres. 

Os títulos latino-americanos tinham em geral os mesmos mecanismos de negociação e 

funcionamento, e geralmente os emissores dos empréstimos não eram bancos, mas associações de 

comerciantes, que possuíam já algum vínculo comercial com o Caribe. Os mecanismos e 

funcionamento dos títulos foram explicados por Dawson (1998, p. 61): 

 
 

Os certificados de títulos do empréstimo eram geralmente denominados em valores 
de £100, £250, £500 e £1.000, e vendidos ao público por corretores públicos ou 
privados, que compravam ao preço mínimo para suas próprias contas de um banco 
ou casa mercantil importante. Os títulos tinham prazos de vencimento de até 35 
anos, mas poderiam ser resgatados antes. Conforme os acordos do empréstimo, 
uma porcentagem fixa da quantia de face deveria ser paga em prestações, após um 
curto período, a cada seis ou doze meses até o vencimento final. Os contratantes 
fariam isso através do sorteio dos números de série dos títulos até atingir o total da 
quantia a ser devolvida. Os números eram então publicados na imprensa, e os 



 

portadores que as tivessem comprado com desconto receberiam seu valor de face 
sem ter de esperar pelo prazo total do vencimento. O dinheiro da restituição aos 
portadores, ao menos teoricamente, deveria vir dos fundos de amortização que os 
tomadores de empréstimo prometiam reabastecer anualmente com depósitos de 
porcentagens fixas pequenas do valor nominal do empréstimo junto aos banqueiros 
contratantes.  

 
 
E havia muitos compradores para os títulos latino-americanos. No início dos anos 1820, 

com a alta circulação de capital na Inglaterra, a população vivia uma febre de jogos e apostas, tendo 

hábitos extravagantes em suas roupas, moradias e alimentação. Classes menos abastadas apostavam 

em quantos ratos um cão mataria em alguns minutos; nos campos, apostava-se em brigas de galo e 

corridas, e nas cidades, a especulação era mais uma forma de viver o risco do jogo. Nesse contexto 

é que os títulos da América Latina serviam como mais um escoadouro da mania de jogo, e 

proporcionaram altos lucros aos comerciantes, banqueiros e intermediários dos contratos 

(DAWSON, 1998).  

Especuladores também auferiam grandes lucros, ao comprar títulos com grandes descontos 

e vendendo em épocas em que as notícias de alguma renegociação fizesse com que os valores 

subissem novamente (DAWSON, 1998). As casas bancárias gastavam com propaganda em jornais 

da época, e transferiam os custos aos governos tomadores dos empréstimos. No caso da Colômbia, 

as propagandas falavam de uma nação com tranquilidade e honra, ignorando até mesmo o exército 

espanhol que se encontrava no país. Já no caso chileno, dizia-se que se o país estava “nominalmente 

em guerra” contra a Espanha, ele estaria na verdade em paz com o mundo inteiro, apelando ao 

preconceito antiespanhol dos investidores. Para o empréstimo peruano, chegou-se a publicar que “a 

extensão dos recursos do Peru é conhecida demais para que deles se faça uma relação” (DAWSON, 

1998, p. 58). 

Com tantos lucros e tanta propaganda, os menos beneficiados dos empréstimos foram os 

países tomadores. Apesar de o capital ser indispensável a formação dos Estados, tendo sido gastos e 

investimentos que contribuíram para a consolidação da independência e a construção dos novos 

Estados e seus exércitos, as quantias recebidas eram muito menores comparadas às grandes somas 

que se devia. Muitos dos projetos de infraestrutura passaram longe de ser realizados, grande parte 

das companhias não geraram empregos nem rendimentos locais, e os gastos militares tampouco 

compensariam financeiramente os investimentos feitos. (MARICHAL, 1988).   

Assim, após séculos de colonialismo e exploração da América Latina, a conquista da 

independência dependeria da subordinação ao capital inglês e francês, tendo a Inglaterra sido 

beneficiada ainda com sua expansão mercantil. Tanto que quando o Secretário das Relações 



 

Exteriores inglês enviou seus representantes consulares para a América Latina, estava não apenas 

dando o primeiro reconhecimento à independência dos novos países, mas estimulando o comércio 

entre estes e os britânicos. E os governantes latino-americanos tinham razões para aderirem à 

ideologia inglesa do livre comércio: acreditavam que o decorrente crescimento dos fluxos 

comerciais provocaria o aumento da arrecadação de impostos, sabiam que a necessidade de 

armamentos só poderia ser suprida através de importação, e havia ainda a expectativa de que a 

intensificação do comércio facilitaria o reconhecimento de suas soberanias pela poderosa Inglaterra 

(MARICHAL, 1988). 

 

4. Considerações finais 

 

O endividamento e a crise da América Latina não estão descolados de um movimento 

mundial de expansão e crise do comércio internacional. Segundo Eric Toussaint (2003), as origens 

das crises econômicas pelas quais passou a América Latina estão intimamente ligadas ao ritmo da 

economia mundial e, principalmente, ao ritmo dos países industrializados. A integração financeira 

ao sistema mundial tornou a região não apenas dependente, mas ainda vulnerável às oscilações 

cíclicas do sistema. 

Essa integração financeira latino-americana após a independência se deu através do 

endividamento público, fundamental para a consolidação de sua soberania, montagem de seus 

Estados e formação de seus exércitos, e que só ocorre porque o crédito público é concedido por 

banqueiros e comerciantes, devido à oportunidade de acumulação que essas transações 

proporcionam. Além disso, essa relação faz parte de uma estratégia de Estado, neste caso a 

Inglaterra, de impor sua moeda ao restante do mundo, fazendo da dívida pública uma tributação 

sobre seu império. 

A moeda tem papel fundamental nessa relação, como buscamos mostrar ao longo do 

artigo. É através dela que a Inglaterra e, posteriormente os Estados Unidos, puderam coordenar a 

expansão capitalista mundial, endividando o mundo em suas moedas e subordinando os demais 

países através do crédito público que estes contraíam. Apesar da submissão que o endividamento 

traz ao país periférico, a dívida pública é muitas vezes indispensável ao seu próprio 

desenvolvimento e inserção no sistema.  

Assim como na constituição de seus Estados, essa necessidade de capital perdurou na 

América Latina em vários períodos posteriores para construção de obras públicas, industrialização, 

e demais projetos de desenvolvimento. Mesmo numericamente fica muito difícil fazer um balanço 



 

entre os benefícios e malefícios do endividamento público ao crescimento e desenvolvimento dos 

países, como buscou demonstrar Ziliotto (2006). O que convém levantar, porém, é a questão de que 

através da dívida pública, os países do centro hegemônico do sistema interestatal manifestam e 

consolidam seu poder sobre os demais.  

O caso brasileiro na crise da dívida da década de 1820 possui diversas especificidades. Por 

ter sido colonizado por Portugal, e ter sido este um parceiro comercial (ainda que 

desfavoravelmente) da Inglaterra, a ligação do Brasil com o centro hegemônico do sistema mundial 

do momento já estava alguns passos mais avançados que os novos países vizinhos, e sua 

credibilidade era dada pelo maior contato dos ingleses com informações brasileiras desde o tempo 

colonial. 

Além disso, a conquista da independência pelo Brasil deu-se de forma pacífica, fazendo 

com que seus encargos militares não fossem inicialmente tão altos como o da maioria dos latino-

americanos. Mas logo veio a Guerra da Cisplatina, e os gastos com guerras tomaram maiores 

proporções. Vimos também que o Brasil foi o melhor pagador de todos os países latino-americanos 

que contraíram empréstimos no período, auferindo grandes lucros à casa Rothschild, que financiou 

seus empréstimos durante a maior parte do período imperial. 

E então, retomando ao âmbito de toda a América Latina, consideramos que os maiores 

beneficiados com esses créditos públicos, além do Estado emissor da moeda utilizada na transação, 

são os que dele recebem juros e comissões, geralmente agentes privados. Nesse contexto, não há 

como não comparar a pilhagem colonial aos enormes lucros auferidos através do endividamento 

latino-americano no século XIX. Era uma nova forma de escoamento de riqueza, mas que assim 

como a forma anterior, era mantida através da relação de dependência entre diferentes territórios, 

em que o mais poderoso garantia seus lucros e benefícios em detrimento do território subordinado. 
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A HETEROGENEIDADE DO SETOR DE MÁQUINAS-FERRAMENTA NO BRASIL 

Glaison Augusto Guerrero e Pedro Cezar Dutra Fonseca 

 

RESUMO 

A trajetória do processo de industrialização por substituição de importações (PISI) brasileiro foi 

marcada pela ênfase na acumulação de capacidade produtiva, e menor disposição das empresas na 

acumulação de capacidade inovativa. A proteção da concorrência externa gerou demanda suficiente 

para o crescimento do setor de máquinas-ferramenta, mas também poucas empresas desenvolveram 

capacidade inovativa. Ademais, chama atenção o caráter contraditório do arcabouço regulatório e 

competitivo do PISI para o setor de bens de capital: as importações foram estimuladas por taxas de 

câmbio diferenciadas, importações sem cobertura cambial e isenções fiscais, enquanto se protegia a 

produção nacional com barreiras tarifárias e não tarifárias. Essa ‘dinâmica’ institucional configurou 

a especialização do setor de máquinas-ferramenta em produtos com menor conteúdo tecnológico 

relativamente às importadas. Os ramos industriais capitaneados pelas empresas estrangeiras após 

1956 também contribuíram para configurar tal quadro, pois as mesmas requeriam máquinas-

ferramenta de elevado conteúdo tecnológico que deslocava a procura para o mercado externo. A 

heterogeneidade tecnológica e competitiva entre os fabricantes decorre não apenas dos distintos 

esforços inovativos entre os mesmos, mas também é devida à estrutura da demanda e do grau de 

sofisticação do usuário. 

Palavras-chave: Máquinas-Ferramenta. Economia Brasileira. Bens de Capital. Tecnologia 

 

ABSTRACT 

The trajectory of the Brazilian industrialization process was characterized by the accumulation of 

productive capacity and not the accumulation of innovative capacity. Protection from foreign 

competition generated enough demand for the growth of the machine tool, but few companies have 

developed innovative capacity. Furthermore, our attention is called to the contradictory nature of 

the regulatory framework and competitive PISI for the capital goods sector: imports were 

stimulated by different exchange rates, imports without hedging and tax exemptions, while 

protecting domestic production with tariffs and nontariff barriers. This 'dynamic' institutional sector 

specialization configured machine tool products with lower technological content compared with 

the imported ones. The industries led by foreign companies after 1956 also contributed to set up 

such a framework because they required machine tools with high technological content which 

shifted the demand for the foreign market. The technological heterogeneity among manufacturers 
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not only from different innovative efforts between themselves, but it is also due to the structure of 

demand and the degree of sophistication of the end user. 

Keywords: Machine Tools. Brazilian Economy. Capital Goods. Technology. 

 

1 Introdução 

 

O objetivo do artigo é investigar os fatores determinantes da heterogeneidade tecnológica e 

competitiva do setor de máquinas-ferramenta (MF) no Brasil. A partir de uma perspectiva histórica 

do PISI busca resgatar alguns fatos estilizados para caracterizar e argumentar que o dinamismo 

produtivo e tecnológico do setor de MF não depende (e não dependeu) apenas dos esforços 

inovativos dos produtores, mas também da estrutura da demanda e do seu grau de sofisticação, os 

quais, todavia, foram condicionadas pelo arcabouço institucional da economia nesse processo. Uma 

vez que as empresas e indivíduos possuem uma história de aprendizados e buscam mudar suas 

rotinas produtivas, tecnológicas e organizacionais para o empreendimento de inovações - com o 

apoio do ambiente institucional e da infraestrutura de ciência e tecnologia (C&T) -, é importante 

uma análise sobre o arcabouço regulatório do PISI e o ambiente de incentivos em que as estruturas 

econômicas foram “edificadas” e certas capacidades tecnológicas e sociais foram “adquiridas”. 

Portanto, o artigo assume como pressuposto teórico que o crescimento e o desenvolvimento são 

processos dinâmicos que ocorrem a partir da co-evolução da tecnologia, da estrutura industrial e das 

instituições (NELSON, 1998; 2001; CIMOLI; KATZ, 2002).  

O progresso técnico é um fenômeno evolutivo, mutante e idiossincrático, e sua 

materialização acorre na forma de novos produtos, processos, serviços e novas formas de 

organização industrial. Embora a capacidade produtiva seja indispensável para a materialização do 

progresso técnico, o mesmo apenas é conseguido através da P&D e a partir de licenciamento e 

cooperação entre produtor-usuário, fornecedores e com o sistema de ciência e tecnologia (C&T) a 

partir de diversos processos de aprendizagem tecnológica. A partir da interação entre as esferas 

macro-microeconômicas expressas na co-evolução das políticas e mudanças institucionais, 

econômicas e tecnológicas emergem ou se configuram determinados regimes tecnológicos setoriais 

que podem ser virtuosos ou viciosos em função dos esforços tecnológicos das empresas; das 

características dos competidores, fornecedores e clientes, do tipo e cumulatividade do 

conhecimento, condições de apropriabilidade dos lucros das inovações, do tamanho, estrutura e 

grau de sofisticação da demanda e da configuração institucional do sistema nacional de inovações. 
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A heterogeneidade tecnológica e competitiva entre os fabricantes de MF têm como causas 

básicas os distintos esforços inovativos entre os mesmos, a estrutura e o grau de sofisticação da 

demanda e usuários, principalmente quanto à preferência revelada destes pela inovação de processo 

que visam a baixos custos e não as inovações de produto que visariam a liderança e a abertura de 

novos mercados, e que as quais demandariam MF mais especializadas e complexas. A base teórica 

de tal hipótese é a consideração da importância da interação intencional entre produtor-usuário para 

o desenvolvimento de novos bens de capital. (DOSI; PAVITT; SOETE, 1993; LUNDVALL, 1992; 

ROSENBERG, 2006). As capacidades tecnológicas dos usuários de MF são cruciais às empresas de 

MF, visto que a sofisticação destes é fundamental para qualidade da interação e o desenvolvimento 

tecnológico do artefato. Como são os usuários que selecionam as inovações no mercado, os baixos 

esforços inovativos e as limitadas capacidades tecnológicas dos mesmos operam para manutenção 

da heterogeneidade e do hiato de tecnologia relativo dos fabricantes de MF em nível internacional. 

Portanto, o tamanho da demanda, sua estrutura e seu nível de sofisticação também são importantes. 

Com o objetivo de investigar a heterogeneidade tecnológica e competitiva do setor de MF 

no Brasil, o artigo tem 4 seções. Na seção 1 realiza-se uma análise sobre as políticas do PISI que 

configuraram o ambiente institucional para o crescimento, o desenvolvimento e a heterogeneidade 

que caracterizam o setor de bens de capital e a indústria brasileira, bem como analisar os objetivos 

das reformas estruturais com a política de abertura econômica e financeira na década de 1990. Na 

seção 2 faz-se breve resumo sobre a trajetória do MF e suas condições competitivas, capacidades 

tecnológicas e a especialização do setor de MF até a década de 1980, buscando realçar as 

características produtivas e os esforços tecnológicos determinantes do desenvolvimento e a 

especialização das empresas fabricantes, inclusive para a produção de MF com controle numérico 

computadorizado (MF/CNC). Na seção 3 faz-se um resumo do seu processo de reestruturação 

industrial e explica-se o porquê da heterogeneidade tecnológica no setor de MF a partir de sua 

especialização produtiva e dinâmica tecnológica. Na seção 4 fazem-se as considerações finais. 

 

1 A Dinâmica Institucional do PISI que Configurou a Industrialização Brasileira e a Mudança 

do Marco Regulatório com as Reformas Estruturais pós-1990 

 

A estratégia de industrialização por substituições de importações vigorou no Brasil do 

início da década de 1930 ao fim da de 1970, e consistiu em promover o desenvolvimento da 

economia através do crescimento e diversificação do seu parque industrial a partir de explícitas 

políticas econômicas e industriais. O Estado regulou intimamente a economia nesse processo e foi 
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seu principal protagonista, de forma direta, através da criação de empresas públicas e, 

principalmente, de forma indireta, na adoção de normas de câmbio, incentivos tributários, barreiras 

não tarifárias e criação de marcos regulatórios em diversas áreas do campo econômico. 

Durante o período do PISI o Brasil contou com uma política ambígua e contraditória com 

respeito ao setor de bens de capital: de um lado, com a reserva de mercado proibia a importação de 

máquinas e equipamentos com similar nacional com elevadas barreiras não tarifárias (lei do similar 

nacional) e tarifárias para importações desses bens; do outro, facilitava a importação de bens de 

capital sem similar nacional com benefícios fiscais e facilidades cambiais visando à modernização 

do parque industrial (ERBER; VERMULM, 1993; NASSIF, 2007). Como resultado, a indústria 

concentrou-se na produção de bens de capital com menor conteúdo tecnológico relativamente aos 

importados. Da mesma forma, a partir desse arcabouço regulatório incentivou-se, por um lado, a 

entrada de empresas estrangeiras em diversos setores industriais (bens de consumo durável e de 

capital), e, de outro, induzia a entrada de pequenas e médias empresas com excessiva verticalização 

e baixas economias de escala, associadas, à fragmentação e a alta diversificação da produção no 

setor de bens de capital. O efeito foi a pulverização dos investimentos e a expansão horizontal dos 

setores a partir de número excessivo de produtores que prejudicava a eficiência e a incorporação de 

novas tecnologias. Entretanto, “essas são críticas não a estratégia em si, mas a sua condução, pois, 

no geral, a industrialização brasileira por substituição de importações propiciou à economia 

brasileira um elevado dinamismo durante décadas” (CARNEIRO, 2002, p.312). 

Dois casos servem como exemplo da ambiguidade da política industrial para o setor de 

bens de capital: Plano de Metas (1956-1960) do governo Kubitschek e as “mudanças institucionais” 

do PAEG (Plano de Ação Econômica do Governo) no primeiro governo do regime militar. 

A partir de 1956 com o Plano de Metas assiste-se a criação de diversos incentivos 

econômicos para o aumento da internalização das empresas estrangeiras através de proteções 

tarifárias, não tarifárias (reserva de mercado), cambial e outras benesses, como a instrução n. 113 da 

SUMOC, norma que regula a importação de máquinas e equipamentos sem cobertura cambial pelas 

subsidiárias das empresas estrangeiras estabelecidas no país1. A política aduaneira foi também 

reformulada em 1957, mas “há evidências de que a carga de impostos pagos sobre a importação de 

bens de capital era bastante reduzida” (BERGSMAN, 1970, p.33-34 apud ALMEIDA, 1981, 

p.389). Da mesma forma, “a política cambial, por seu turno, não parece ter operado de modo a 

                                                             
1 “As principais indústrias que se beneficiaram desta última medida foram: automobilística, química e bens de capital”. 
(BERGSMAN, 1970, p.77 apud VERSIANI; SUZIGAN, 1990, p.15). Tavares (1986, p.119) afirma que tal instrução 
normativa (113) em menor medida favorecia a importação de equipamentos pelos empresários nacionais – talvez do 
metalmecânica “mais leve” e do de bens de consumo “menos diferenciados” que os estrangeiros. 
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desestimular importações de bens de capital no período, tendo sido a taxa cambial média para essas 

importações sempre inferior àquela vigente para transações financeiras” (p.389).  

Os setores industrais priorizados no Plano foram o automobilístico, mateiral de transporte, 

mecânica naval, material elétrico pesado, metalurgia de alumínio, metais não-ferrosos, cimento, 

papel e celulose e produtos da borracha. Não obstante o forte aumento da capacidade produtiva e 

diversificação da indústria a partir da construção de estágios superiores da pirâmide industrial 

verticalmente integrada - instituído tacitamente para uma lógica convergente, mas desequilibrada de 

expansão industrial -, o “Plano de Metas” não aborda explicitamente como conhecimentos técnicos 

não incorporados e como novas fontes e formas de know-how seriam absorvidas (e, acrescenta-se, 

como criar know-what e know-why). A inclusão de medidas para facilitar a entrada de empresas 

estrangeiras e a importação de bens de capital ao mesmo tempo em que se incentivava sua 

substituição de importações pode ser entendida, em sentido implícito, de que eram as soluções 

previstas para a absorção de tecnologia2. 

O segundo exemplo ilustra as políticas econômica e industrial nos quatro primeiros anos 

do regime militar na gestão do General Castelo Branco (1964-67), quando se buscava fazer um 

ajuste conjuntural e estrutural da economia brasileira a partir do quadro do processo inflacionário, 

desequilíbrio externo e estagnação econômica gerados no Plano de Metas. O período 1968 a 1973, 

conhecido como “Milagre Econômico” foi condicionado pelas mudanças institucionais do PAEG. 

A partir do final do ano de 1966, o Estado, através, da Comissão de Desenvolvimento 

Industrial (CDI), instituiu um sistema de incentivos que consistiam na isenção ou redução de 

impostos de importação e demais taxas (IPI, ICM) de máquinas, equipamentos e componentes sem 

similar nacional, com o objetivo essencialmente de reduzir o custo de capital das empresas e 

aumentar as exportações. (SUZIGAN, 1978, p.53). Apenas em dezembro de 1970 as isenções de IPI  

                                                             
2 “De fato, até então os requisitos tecnológicos dos empreendimentos industriais existentes – em geral, restritos à 
tecnologia incorporada aos bens de capital utilizados e a conhecimentos técnicos relativamente simples e difundidos – 
eram supridos através de importação daqueles, das instruções fornecidas por seus fabricantes, do aprendizado das 
próprias instalações industriais, da consulta à literatura técnica e do treinamento e da formação teórica ministrado pelas 
escolas de engenharia do País. Tais fontes eram, no entanto, insuficientes do ponto de vista das necessidades derivadas 
da nova fase de industrialização” (GUIMARÃES; FORD, 1975, p.392). De qualquer forma, como ressaltam os autores, 
a política que serviu de pilar ao processo de substituição de importações desses bens não trazia implícito o 
desenvolvimento tecnológico da indústria brasileira: “na forma que foi conduzido, significava, sobretudo, a redefinição 
das modalidades predominantes de transferência de tecnologia para o País, reduzindo a importância do aporte externo 
de tecnologia incorporada, mas acarretando a intensificação do fluxo de conhecimentos técnicos não incorporados, 
através da presença de empresas estrangeiras no setor e dos contratos de assistência técnica firmados pelas empresas 
nacionais” [...] Estas “contavam, principalmente, com duas fontes externas de tecnologias não incorporadas: as 
empresas de consultoria e as empresas industriais que não dispunham nem pretendiam instalar subsidiárias no País. Para 
essas últimas, a venda de tecnologia se constituía, muitas vezes, na única alternativa de participação no mercado 
brasileiro face às restrições às importações, à presença de concorrentes estrangeiras no Brasil e à possibilidade de 
empresas nacionais se implantarem com know-how adquirido em outra fonte”. (p.395). 
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e a depreciação acelerada (para efeitos no imposto de renda) foram estendidas ao comprador de 

bens de capital nacional. A política industrial tinha elementos em aparente contradição, na medida 

em que protegia a produção nacional da concorrência externa, mas também estimulava a importação 

de bens de capital. Para Vermulm (1996, p.21) a “principal proteção era exercida através de 

mecanismos administrativos, não-tarifários, enquanto que a importação contava com incentivos 

fiscais. O resultado dessa política é que o setor de bens de capital possuía um coeficiente de 

importação superior à média da indústria de transformação”. Também na questão da tecnologia, o 

PAEG sintoniza-se a posição geral do “Plano de Metas”, fazendo explicita referência ao capital 

estrangeiro como um transportador de know-how técnico, pois realçava a necessidade de atrair 

capital estrangeiro, não apenas devido à sua contribuição para a taxa de investimento e o reforço da 

capacidade de importar do país, mas, sobretudo por conta de sua contribuição técnica para a 

modernização da economia brasileira, maior conhecimento tecnológico e aumento da produtividade 

dos fatores de produção nacionais3. Apenas na década de 1970 as preocupações quanto ao 

desenvolvimento próprio de tecnologia e a constituição do Sistema de Inovação Brasileiro entraram 

efetivamente na agenda das políticas publicas. O I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND) 

(1972-1974) elegeu como grande objetivo a continuidade do crescimento econômico. As diretrizes 

do I PND quanto à estratégia industrial era o fortalecimento da capacidade competitiva da indústria 

brasileira, incluindo alguns setores de alta intensidade tecnológica. O plano enfatizava a 

necessidade de desenvolvimento tecnológico nacional, ao atribuir importância estratégica à 

indústria de bens de capital, particularmente seu no papel na difusão de novas tecnologias para 

modernização de setores tradicionais e para expansão das exportações de manufaturados também 

nos segmentos industriais de tecnologia de ponta4. 

Em verdade a produção nacional e a importação de bens de capital complementavam-se. 

Os mais sofisticados eram importados enquanto a produção nacional dirigia-se a segmentos de 

                                                             
3 A política de estimulo ao capital estrangeiro tinha em vista um duplo obletivo. De um lado, o ingresso de capital, e 
neste caso se incluiam os emprestimos e financiamentos. Ao elevar a capacidade de importar, viabilizava a necessária 
importação de bens de capital e da tecnologia neles incorporada. De outro, o ingresso de capital de risco “facilita-nos, 
também, maior conhecimento tecnológico, poupando-nos nos dispêndios substanciais em pequisas [...]. A covivência 
internacional, através das fontes supridoras de capitais, representa a fórmula mais acessível para que o Brasil se atualize 
nesse requisito básico do progresso econômico” (PAEG, 1965, p.143 apud GUIMARAES; FORD, 1975, p.405). 
4 O detalhamento das diretrizes da política de tecnologia contida no I PND registra-se em um documento separado, o 
Primeiro Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (I PNBDCT) para o período 1973-74. Suas 
disposições apenas aprofundam e dão concreticidade às diretrises do I PND. Mas sua importância reside na efetiva 
preocupação com a progressiva implementação do planejamento estatal na área de ciência e tecnologia, “notadamente 
pelo que representa em reafirmação da preocupação governamental quanto ao desenvolvimento científico e tecnológico 
do País e em esforço de coordenação e articulação dos diversos segmentos do complexo nacional de ciência e 
tecnologia [...] o desenvolvimento de tecnologia aplicada ao desenvolvimento social e a atividade de pesquisa 
fundamental e a pós-graduação” (GUIMARAES; FORD, 1975, p. 418). 
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mercado menos exigentes e/ou quando mais exigentes (como as encomendas do Estado) o projeto 

era licenciado do exterior. Entretanto, não são as importações de bens de capital e a celebração de 

contratos de licenciamento de tecnologia estrangeira que não permitem a acumulação de 

capacidades inovativas, mas a capacidade de complementar essa forma de transferência de 

tecnologia com investimentos internos em P&D, aprendizados diversos a partir de interações 

produtor-usuário, com fornecedores e com o sistema de C&T5. Isso porque as tecnologias físicas 

podem ser comercializadas no mercado mundial, mas os elementos não incorporados da tecnologia 

não podem ser adquiridos ou transferidos como os produtos físicos, nem com seus blueprints, e os 

bens devem ser adaptados às condições locais. “Os elementos incorporados só poderão ser usados 

da melhor maneira possível se forem complementados por diversos elementos tácitos que terão de 

ser desenvolvidos localmente” (NELSON, 1990 apud LALL, 2005, p.28-29). 

A ênfase do modelo de industrialização privilegiou a acumulação de capacidade produtiva 

em prejuízo às questões sobre os problemas relacionados aos aprendizados tecnológicos ativos e 

intencionais em P&D, entre produtor-usuário e com o sistema de C&T para acumulação de 

capacidade inovativa. É isso que parece sugerir a análise a partir dos pontos de vista dos padrões 

tecnológicos da economia estudados por Ferraz (1987), ou das externalidades tecnológicas do tipo 

fraco de relação produtor-usuário de alguns desses setores estudadas por Cassiolato (1992). No 

período do PISI, embora as firmas do setor de bens de capital (assim como aço, papel e celulose e 

química/petroquímica) tivessem obtido grande êxito na adaptação e no melhoramento da tecnologia 

sob licenciamento externo, no entanto, elas não desenvolveram capacidade inovativa. Segundo o 

autor, a “baixa” ou inexistente capacidade inovativa deve-se à insuficiência do desenvolvimento de 

externalidades tecnológicas produzida pelo tipo fraco (ou inexistente) de relação produtor-usuário 

estabelecidas, e restritos investimentos em P&D.  

As empresas industriais brasileiras, com poucas exceções, não constituíram capacidade 

tecnológica e inovativa que as permitisse desenvolver novos produtos e processos, já que o esforço 

                                                             
5 A partir do ano de 1955, o recurso a contratos de licenciamento para transferência de tecnologia também adquire 
importância crescente, tanto no caso de empresas nacionais como de subsidiárias estrangeiras. Segundo Erber et alii 
(1974), o recurso ao licenciamento representava uma economia de tempo e custos frente à alternativa de efetuar gastos 
próprios em P&D, como resposta a uma demanda instável para o atendimento das especificações das empresas usuárias, 
principalmente estatais. Não obstante os contratos de licenciamento levassem a uma maior capacitação tecnológica de 
produção, não permitiam a criação de capacidades tecnológicas do projeto da máquina ou equipamento, o “basic 
design”. Este tipo de capacidade é criado com P&D, a partir da interação/cooperação produtor-usuário e com o sistema 
de C&T (ciência e tecnologia). O principal problema identificado nas análises técnicas das instituições governamentais, 
como a FINEP e IPEA, como também na academia, era que, embora a engineering ou capacidade produtiva fosse 
indispensável à materialização do progresso técnico, este só é conseguido através de P&D. A dependência externa 
dessas etapas limitaria substancialmente os benefícios que o progresso técnico podia trazer para o desenvolvimento 
nacional, “pois a orientação do esforço de inovação estaria voltada para condições muito diferentes daqueles vigentes 
no País” (ERBER; ARAÚJO JR., 1973, p.133). 
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tecnológico acumulado ao longo do PISI limitou-se àquele necessário à produção e da função 

manufatura, embora um importante, mas pequeno núcleo de empresas realizasse consideráveis 

atividades de P&D (CASSIOLATO, 2001). A maioria das empresas aprendeu e se capacitou apenas 

com a prática (learning-by-doing) e a utilização dos equipamentos no processo de fabricação 

(learning-by-using) sem que um esforço adicional internos em P&D. A importação de bens de 

capital e o licenciamento sem o esforço adicional em P&D não permitem a criação de capacidade de 

desenho ou projetos de produtos, principalmente no setor de bens de capital (ERBER et alii, 1974), 

levando a incapacidade de criar capacidade autônoma de geração de tecnologias e inovação. 

A interdependência entre as forças macro-microeconômicas expressas na co-evolução das 

mudanças institucionais, econômicas e tecnológicas em um ambiente protegido por regime de baixa 

concorrência externa e entrada livre, embora garantissem altas taxas de investimento e de 

crescimento econômico no período da ISI ao configurar regimes de incentivos caracterizados por 

altas oportunidades produtivas, contribuiu para que os esforços de aprendizagem tecnológicos das 

empresas fossem informais e passivos (não intencionais e informais), e que, quando ativos e 

formais, ficaram restritos a poucos setores e empresas. Não há duvida de que as empresas 

realizaram importantes esforços de aprendizagem no ISI conforme destaca Katz (2005), mas tais 

esforços foram direcionados para inovações de processo e em menor proporção às inovações de 

produto, e mesmo quando intencionais tais esforços ficaram restritos a poucos setores e, dentro 

desses, restrito a poucas empresas, gerando um quadro de grande heterogeneidade tecnológica e 

competitiva na indústria brasileira (FERRAZ, 1987). 

A abertura comercial vivida pelo país a partir do final dos anos 1980 encontrou uma 

indústria acomodada, sem estímulos para inovação e diferenciação de produtos. Ademais, o 

paradoxo era uma indústria com forte presença de capital estrangeiro, mas extremamente fechada, 

com pouquíssima inserção internacional, e a qual, diante da crise, reverteu suas estratégias de 

expansão no Brasil. As reformas estruturais da década de 1990 consistiram na abertura comercial e 

financeira para aumentar a inserção externa da economia, a partir da maior contestabilidade real e 

potencial na economia e na indústria brasileira através de diminuição do nível e dispersão das 

tarifas de proteção, mudanças na legislação de patentes, direitos de propriedade e, principalmente, 

buscando a entrada do investimento externo direto. No novo modelo, a concorrência seria o 

mecanismo central de estímulo à incorporação de novas tecnologias para sustentar um o circulo 

virtuoso de aumento da produtividade e salários reais (CARNEIRO, 2002; CIMOLI; KATZ, 2002).  

O novo modelo seria uma alternativa radical ao desenvolvimentismo, responsável pela 

limitada concorrência decorrente do excesso de protecionismo e regulação estatal que garantiam 
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margens de lucro elevada a despeito da baixa produtividade (FRANCO, 1998). A estabilização 

inflacionária com o Plano Real através das reformas monetária, fiscal e cambial complementaria o 

quadro para tentar direcionar a economia no virtuoso equilíbrio macroeconômico para o 

crescimento. Segundo a retórica oficial, o novo regime de incentivos objetivava mover a economia 

brasileira de um ambiente incerto e intimamente regulado pelo Estado, para um ambiente mais 

previsível e competitivo, com orientação estatal menor, e que os novos fundamentos da economia – 

taxas de câmbio e de juros, salários reais, preços relativos – induzissem uma melhora nas 

expectativas e no “animal spirits” empresarial (CIMOLI; KATZ, 2002).  

Se a partir da liberalização comercial e a estabilização inflacionária as importações de 

insumos, componentes, produtos e de bens de capital de alta tecnologia tiveram implicações 

positivas sobre a estabilização dos preços, ganhos de produtividade, redução de custos operacionais 

e financeiros, enfim, ganhos de competitividade da produção nacional, por outro lado levou à 

fragilização dos encadeamentos produtivos e tecnológicos, retração dos gastos em P&D e 

desmobilização das equipes de engenharia previamente envolvidas com este tipo de atividade.  

Os investimentos das empresas visaram reduzir custos a partir do barateamento dos bens 

de capital importados6 de maior sofisticação tecnológica, buscando a racionalização. O processo de 

reestruturação industrial, principalmente das empresas líderes, foram direcionados para 

racionalização e modernização organizacional com redução do emprego, buscando a melhoria da 

qualidade, redução dos custos e o aumento da produtividade através da modernização das plantas. 

As principais características da reestruturação produtiva foram a desverticalização, a especialização 

e a flexibilização a partir de estratégias empresariais francamente conservadoras, com o abandono 

de linhas de produtos com maior conteúdo tecnológico em favor dos mais padronizados, redução 

dos níveis de integração vertical consubstanciado na substituição da produção local de partes, peças 

e componentes por importações, ou seja: um processo de substituição de importações às avessas, 

fenômeno conhecido como “downgrading”. De outro lado, promoveu a reorganização e ajustes nos 

processos, layouts de planta, redução das hierarquias e níveis organizacionais e estratégias de 

                                                             
6 Desde o início da década de 1990 com a PICE (Política Industrial e de Comércio Exterior), e também posteriormente 
entre 1995 a 2002 (BARROS; GOLDENSTEIN, 1998), a política econômica foi norteada tendo em conta a importância 
das importações de bens de capital. Os governos dos dois períodos compartilhavam a visão de que embora essas 
importações fossem dispendiosas no curto prazo em termos de conta corrente com o exterior, ampliando a necessidade 
de entradas compensatórias na conta capital, elas constituiriam um elemento estratégico para aumentar a produtividade 
da economia brasileira. Conforme Chudnovsky e Erber (1999, p.584) estas seriam a “condición necesaria y suficiente 
para, a más largo prazo, ampliar las exportaciones, reducir el déficit en las transacciones corrientes y, simultáneamente, 
fomentar el crecimiento económico”. Pode-se afirmar também que houve a continuidade dessa política entre 2003 a 
2010, pois se continuou igualmente com o regime do “ex-tarifário” para importações de bens de capital. O “ex-tarifário” 
inverte a relação de força entre compradores e fornecedores que existia no regime de similaridade, pois as máquinas 
podem ser importadas com tarifa zero se o comprador informa que não existem produtos nacionais similares. 
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especialização setorial e intrassetorial, com ganhos de eficiência produtiva e alocativa e uma maior 

inserção externa da indústria brasileira. Uma implicação foi a diminuição das relações intersetoriais 

da economia brasileira, desarticulando o padrão de crescimento fundado no adensamento das 

relações departamentais. As empresas também negligenciaram esforços orientados para a 

concepção de novos produtos, P&D e criação de marcas. As mudanças estruturais levaram a 

modernização da capacidade produtiva das maiores empresas e da estrutura econômica, mas não 

levaram a um crescimento na capacidade de inovação nem em nível micro nem da economia como 

um todo (CARNEIRO, 2002; CASTRO, 2001; MIRANDA, 1996). 

 

2 A Trajetória e o Aprendizado Tecnológico do Setor de Máquinas-Ferramenta no Brasil 

 

Embora existam evidências de uma indústria de máquinas e equipamentos no Brasil desde 

o final do século XIX (MARSON, 2012), a aceleração do PISI na década de 1930 criou as 

condições propícias ao crescimento de uma indústria de bens de capital no Brasil e, especialmente, 

da gênese de um setor de MF. Inicialmente os incentivos para a produção de MF foram acionados 

pela demanda e as necessidades dos setores eletrometal-mecânicos para reparação, manutenção e 

fabricação de produtos de pouca complexidade nos ramos de bens de consumo não durável, durável 

e bens de capital (inclusive no nascente setor de MF), e também pelo estancamento da capacidade 

produtiva da indústria brasileira7. A proibição e as precárias possibilidades de importação induziram 

o aparecimento de gargalos produtivos que geraram necessidades para a especialização da produção 

de bens de capital, como os tornos mecânicos convencionais, produzidos por empresas da primeira 

geração de imigrantes que desenvolveram seus produtos a partir da cópia e adaptação de tecnologia 

estrangeira através de engenharia reversa (VERSIANI; BASTOS, 1982, p.14).  

Com o Plano de Metas os setores industrais priorizados usuários de MF foram o 

automobilistico e bens de capital. Os setores de material de transporte, mecânico e material elétrico 

crescessem em média no período entre 1955 a 1959, respectivamente, a 80%, 43% e 38% ao ano8 

                                                             
7 Três causas ajudam a explicar os incentivos para o inicio da atividade no Brasil. Em primeiro lugar, a manutenção da 
renda do setor exportador (cafeeiro) com a desvalorização cambial preservou a renda doméstica e o mercado interno 
enquanto o crescimento da procura de bens de capital coincidiu com o forte aumento de seus preços de importações, 
exatamente em um período em que as possibilidades de importações eram as mais precárias possíveis (FURTADO, 
2000, p. 211). Em segundo, o decreto n. 19.739 de 07/03/1931 instituído para durar três anos – e que foi prorrogado até 
março de 1937 - proibia a importação de maquinaria para os setores industriais com capacidade ociosa (têxtil, 
alimentos, calçados, chapéus) (FONSECA, 2003; VERSIANI; BASTOS, 1982). Esta determinação foi instrumental 
para induzir um núcleo inicial de fabricantes de MF. Em terceiro, as dificuldades de importações de aço no período da 
Segunda Guerra estimulou a entrada de empresas e influenciou o desenvolvimento da atividade. 
8 De acordo com sentido dado ao processo de industrialização por essas políticas, ao capital estrangeiro coube 
predomínio nas indústrias denominadas dinâmicas, tais como, em material de transporte, mecânicos e equipamentos 
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(SERRA, 1983). O aumento da produção de unidades de MF foi de 23% ao ano no período, 

acompanhado por um forte aumento de importações. Em 1959 o setor de MF participava com 

11,6% da produção e 18,6% do emprego da indústria de bens de capital9. 

As empresas estrangeiras que se instalaram em indústrias caracterizadas pelo emprego de 

tecnologia mais avançada requereram MF de nível tecnológico. A oferta interna de MF não tinha 

capacidade de atender essa fração da procura, e as importações cumpriram tal papel. Esse fato 

acentuou o desnível tecnológico entre a demanda e a oferta interna de MF. Ao mesmo tempo, 

instalaram-se várias pequenas e médias empresas mecânicas de reparos e manutenção de outros 

setores, pouco intensivas em capital, cujas exigências de MF quanto à qualidade e produtividade 

foram atendidas pela produção doméstica, apesar dos modestos padrões tecnológicos prevalecentes, 

o que explica, pelo menos em parte, o rápido crescimento do setor no período de 1956 a 1961. 

“Assim, a oferta nacional limitou-se quase que exclusivamente à produção de máquinas universais 

de menor complexidade e modesta qualidade em relações aos padrões internacionais, com exceção 

daquelas produzidas pelos fabricantes melhor equipados” (VIDOSSICH, 1974, p.09). 

Com a aceleração da inflação a partir de 1958 e o estancamento do crescimento econômico 

entre 1962 a 1966, a indústria de bens de capital no Brasil decresceu 2,7% a.a. A paulatina 

ocupação da capacidade ociosa derivada do aumento de produção bens de consumo duráveis a partir 

de 1967, juntamente as inversões do setor público, estimulou o crescimento do investimento e 

reativou a procura por bens de capital e bens intermediários. Quanto ao desempenho do setor de MF  

                                                                                                                                                                                                          
elétricos. Ao lado dos subsídios, o Estado exigiu elevados índices de nacionalização da produção de insumos, peças e 
componentes das atividades produtivas internalizadas, e realizou investimentos em infraestrutura e na indústria de base 
de mais longa maturação e de mais lenta rotatividade do capital, que criaram “economias externas” às empresas 
privadas, como produção e distribuição de energia-elétrica, extração e refino de petróleo, construção de ferrovias e 
rodovias e produção de aço. Aos investimentos privados estrangeiros e investimentos públicos vieram combinar-se os 
investimentos privados nacionais nos ramos da indústria tradicionais de bens de consumo não durável, alguns ramos da 
indústria de bens de capital e da indústria metalmecânica, os quais se expandiram a partir de relações interindustriais. 

Como explica Tavares (1986, p.122), “nos novos setores metalmecânicos que surgem na metade de 1950 acontece [...] 
uma articulação vertical, ou uma complementaridade entre a grande empresa monopólica de ponta (estrangeiras) e as 
pequenas e médias empresas nacionais dos ramos metalúrgico e metalmecânica, que se modernizam e se expandem 
aproveitando a demanda derivada da grande empresas estrangeira. Aqui não se trata de um oligopólio competitivo, mas 
de um oligopólio diferenciado, articulado horizontal e verticalmente, que dá lugar a estrutura industrial em estrela, em 
que cada empresas tem um cordão de pequenas e médias, tanto fornecedoras quanto distribuidoras”. 
9 Em 1919, segundo estimativas de Bonelli e Façanha (1978), 95% da produção da indústria brasileira de bens de capital 
se concentravam em material de transportes, enquanto em 1939 esse gênero industrial respondia por aproximadamente 
60% da produção e 39% do emprego9. Neste ano se registra que o gênero mecânica detinha 21,5% da produção, 
concentrado no subsetor de fabricação de MF e máquinas agrícolas, que correspondiam, respectivamente, com 6,5% e 
6,1% da produção e 13,4% e 13,8% do emprego da indústria de bens de capital no Brasil. A taxa de crescimento real da 
produção interna dessa indústria entre 1919 a 1939, adicionando a hipótese heroica que os preços relativos 
permaneceram constantes, foi de 12,4% (p.321). Em 1949 a produção nos segmentos de MF e maquinaria agrícola 
respondiam, respectivamente, por 11,3% e 5,3% do total, enquanto no emprego chega a 17% e 9,2%. Em 1961 existiam 
114 produtores de MF no Brasil, sendo três subsidiárias de empresas estrangeiras, que vieram com a internalização de 
seus clientes no Brasil, e passaram a produzir MF mais sofisticadas e gradualmente foram nacionalizando parte da 
produção (CRUZ, 1985; VERSIANI; BASTOS, 1982). 
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no período de 1962 a 1967, houve grande oscilação da produção e das importações10. As 

exportações, que eram incipientes em 1961, atingiram 26% do total de MF produzidas e 13% do 

valor da produção em 1970. A partir de 1966 a política industrial e a manutenção da reserva de 

mercado que possibilitavam a importação de partes e componentes e davam incentivos à exportação 

foram fundamentais para a atração de empresas estrangeiras. Dentre aproximadamente 86 empresas 

que compunham o setor em 1975, 23 eram de propriedade do capital estrangeiro, sendo 19 alemãs, 

4 italianas, 1 japonesa e 1 norte-americana 11 (MAGALHÃES, 1976 apud TAUILE, 1985, p.685). 

As indústrias automobilística e de bens de capital foram os maiores usuários de MF no 

período do “Milagre”. No caso de máquinas pouco sofisticadas, a demanda foi atendida pela 

produção nacional, e as importações, seja também em parte e/ou componentes, continuaram atender 

os segmentos de mercado mais nobres. Aliado à diversificação da oferta doméstica, era reduzida a 

variedade de tipos e modelos produzidos por uma “multiplicidade de fabricantes que produzem 

máquinas idênticas ou muito semelhantes, tanto em técnica como em qualidade” (VIDOSSICH, 

1974, p.49). Quanto à “variedade tecnológica” de MF encontrada na economia brasileira - como a 

porcentagem de variedade de MF produzidas e utilizadas no país em relação ao universo de 

variedades que constitui a oferta internacional -, o autor ressalta o papel das importações de MF12 

para atendimento da procura de tecnologia pela indústria nacional e o hiato tecnológico do parque 

nacional de MF em 1971  

mesmo quando referido ao grau de desenvolvimento dos setores que as utilizam. [...] do universo de 

tipos e modelos que constituem a oferta mundial de máquinas-ferramenta, apenas uma parcela é 

requerida pela indústria metalomecânica nacional; contudo, nem mesmo essa parcela tem sido 

                                                             
10 Na década de 1960, o setor de MF se concentrou e centralizou com aumento tamanho médio das firmas da 
participação das subsidiárias estrangeiras (TAUILE, 1985). Em 1960 havia 90 empresas no setor de MF, das quais oito 
ocupavam mais de 100 pessoas e representavam 55,4% do pessoal empregado, sendo que as duas maiores (Romi e 
Nardini) respondiam em conjunto por 33,4% do pessoal empregado total. O número de emprego médio por empresas 
passou de 53,1 em 1961 para 109,0 em 1971. Neste ano havia 18 empresas com mais de 100 empregados, enquanto o 
total de empregos no setor passou de 4.780 em 1961 para 6.646 em 1971 (CRUZ, 1985, p.72). 
11 Dentre os principais motivos para o interesse das empresas estrangeiras em instalar filiais e/ou associadas no Brasil, 
Magalhães (1976, p.17 apud Tauile, 1985, p.686) ressalta: i) possibilidades oferecidas pelo mercado brasileiro e dos 
outros países da ALALC; ii) estabilidade política; iii) salários menores; iv) necessidades de expansão das empresas 
estrangeiras; e v) incentivos governamentais. 
12 No período iniciado em 1971 até 1974, foi crescente a participação de bens de capital seriados importados, seja como 
parte ou peça, seja como bens finais. Conforme estimativas de Mazzucchelli (1977 apud por TIRONI, 1979, p.31) - na 
verdade uma superestimativa, pois parte da hipótese de que todas as MF podem ser tomadas como bens seriados -, de 
um levantamento das importações de bens de capital acumuladas de 1971 a 1974, correspondente a 73% do total das 
importações, 83% eram importações de MF “seriadas”. Este crescimento das importações de MF seriadas “reflete em 
geral o estilo de crescimento e diversificação da estrutura produtiva, e mais especificamente, a acentuada expansão da 
capacidade das grandes empresas internacionais” (TIRONI, 1979, p.31-32), que foram as principais importadoras desse 
tipo de equipamento, e as maiores importadoras de partes e peças. “Nesse sentido, pode-se afirmar que a indústria 
internalizou a oferta de um elevado espectro de bens de capital, mas os produz incompletos, dependendo da importação 
de partes e peças em geral produzidas por série” (p.32). 
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atendida pelos fabricantes nacionais [...]. As importações têm desempenhado excelente papel no 

sentido de permitir, aos setores utilizadores de máquinas-ferramenta, a incorporação de tecnologia 

que os fabricantes nacionais não estão aptos a fornecer13 (VIDOSSICH 1974, p.59-60). 

Portanto, entre os níveis de sofisticação de tecnologias incorporadas no que tange à oferta 

nacional e estrangeira e à procura de MF (o mercado internacional de MF, oferta interna, demanda 

interna, oferta das empresas nacionais e oferta de subsidiárias estrangeiras), coexistiam dois hiatos 

tecnológicos: primeiro, um hiato entre a tecnologia empregada internamente no país em relação às 

últimas inovações mundiais (MF/CN/CNC); e segundo, um hiato tecnológico relativo 

correspondente ao desnível entre demanda interna e oferta interna de tecnologia. Havia grande 

defasagem temporal entre a mudança na estrutura da demanda e a capacidade tecnológica da oferta 

de MF porque os “usuários e produtores interagem no Brasil num mercado que é internacionalizado 

por meio de importações, da produção local feita por subsidiárias de empresas estrangeiras e até 

pelos padrões de produção internacionais adotados pelos usuários locais” (TAUILE, 1985, p.683). 

Em meados da década de 1970, o segmento era formado por três faixas distintas de produtores: i) 

empresas nacionais pequenas e médias, cuja produção, por ser menos sofisticada, se destina aos 

setores menos dinâmicos da economia; ii) empresas nacionais grandes e médias que produzem 

máquinas sofisticadas e em grande variedade, que se destinam aos setores mais dinâmicos; iii) 

empresas estrangeiras que, dadas as suas características e as suas vinculações, dirigem sua produção 

para os setores de ponta (MAGALHÃES, 1976, p.17 apud TAUILE, 1985, p.686). 

O crescimento do setor de MF no período do “Milagre” foi prolongado pelos investimentos 

do II PND, dada as relações interindustriais específicas do segmento, com ganhos de produtividade 

e aumento do valor dos produtos exportados. Neste período as empresas de MF receberam 

financiamentos do governo para expansão de capacidade produtiva (CRUZ, 1985).  

No início dos anos 1980, o Brasil apresentava uma indústria de bens de capital bem 

diversificada e sofisticada, porém pouco competitiva em termos internacionais, em decorrência da 

                                                             
13 Já a amostra das cinco empresas produtoras de MF estudas por Cruz (1985), entre as quais destacava as empresas 
Romi, Nardini e Traub, o permitiu afirmar que até o final da década de 1970 o setor cresceu e apresentava maior 
especialização e capacitação tecnológica. Destaca que “a especialização das firmas entre tipos de produtos foi reforçada 
com a instalação das firmas multinacionais, que se dirigiam aos segmentos mais sofisticados do mercado, onde 
concorrem principalmente com a Romi e a Nardini”. (p.73). Cruz (1985, p.73-74) observa, quando da instalação das 
novas plantas dessas duas empresas, que o setor iniciou com duas firmas relativamente grandes dentro de um ambiente 
tecnológico pouco desenvolvido, que, na ausência de fornecedores etc., aumentava o grau de integração vertical. Porém, 
a organização em multiplantas lhes permitiram a especialização dos processos produtivos e busca de maiores economias 
de escala. Ademais, Cruz afirma o comportamento tecnológico bastante inovativo e a grande sofisticação tecnológica 
dessas empresas (Romi, Nardini e Traub). Apesar da aparente contradição entre as constatações de Vidossich e de Cruz, 
ambos estão corretos, destacando facetas distintas do setor. “Apesar da evolução do setor identificada por Cruz, o hiato 
ainda era grande entre o nível técnico das máquinas nacionais comparado com o de outras produzidas em países mais 
desenvolvidos” (ERBER; VERMULM, 1993, p.172). 
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verticalização excessiva das empresas e insuficientes escala de produção em alguns segmentos. Os 

segmentos que produziam bens de capital seriados (como caminhões e tratores, por exemplo) eram 

os mais competitivos. O subsetor de MF também se destacava como competitivo, pelo menos no 

que tange às empresas que possuíam uma história de aprendizados produtivos e tecnológicos e que 

buscaram ampliar seus conhecimentos para acompanhar a mudança radical da trajetória tecnológica 

do setor com as máquinas-ferramenta com controle numérico computadorizado (MF/CNC)14. No 

inicio da década de 1980 o setor ainda era voltado basicamente para o mercado interno, mas tinha 

alcançando um coeficiente de exportação de 17,4% (CRUZ, 1993, p.31) que se dirigia ao mercado 

da América Latina, principalmente para o México, Argentina, Peru, Uruguai e Chile (ARAÚJO JR. 

et alii, 1992, p.93), e constituía-se de MF convencionais cujo o preço é fundamental à concorrência. 

As empresas nacionais já tinham uma longa trajetória de aprendizagem tecnológica no 

segmento: primeiramente através das capacidades de projetar e fabricar dos seus fundadores, em 

geral imigrantes, através da cópia e adaptações por engenharia reversa desde a segunda metade 

década de 1930. Nesta produziam-se MF convencionais pequenas e na de 1940 começa a produção 

dessas MF em escala industrial. Num segundo momento, na década de 1960, as empresas 

começaram a contratar engenheiros, e na década de 1970 as que possuíam estratégias tecnológicas 

de liderança constituíram seus departamentos de P&D formal, sistematizado e institucionalizando 

suas atividades inovativas. Entretanto, como a indústria brasileira, o setor era caracterizado por 

grande heterogeneidade tecnológica e competitiva. Poucas empresas do setor tinham desenvolvido 

capacidade inovativa. A trajetória de crescimento e aprendizagem tecnológica das empresas líderes 

nacionais que trabalhavam com economias de escala no segmento de MF seriadas a entrada de 

empresas estrangeiras com elevado padrão técnico possibilitaram a redução significativa do hiato 

tecnológico de produto na década de 1970. Para essas empresas nacionais líderes, a acumulação de 

capacidades tecnológicas se deu basicamente pelo desenvolvimento contínuo e incremental de 

produto, enquanto que para o desenvolvimento de MF mais complexas a estratégia tecnológica foi o 

licenciamento no exterior. Notadamente, o know-how assimilado pelas empresas do setor foi 

basicamente através do learning-by-doing e learning-by-using. 

                                                             
14 Algumas empresas nacionais com maior capacitação tecnológica entraram na produção de MF com controle 
numérico na década de 1970. A primeira foi produzida pelas Indústrias Romi S.A em 1972, adaptada de uma máquina 
convencional. Segundo Laplane e Ferreira (1985, p.116) em 1979 “três empresas nacionais (Romi, Nardini e Italbrás) e 
quatro estrangeiras (Wotan, Index, Heller e Traub) produziam MFCN”. Utilizando dados da Sobracon, Laplane (1990 
apud ERBER; VERMULM, 1993, p.176) afirma que até 1979 foram produzidas 110 MFCN e importadas outras 274. 
Estes dados são basicamente iguais os apresentados por Tauile (1985): em 1980 o estoque de MF com controle 
numérico da indústria de transformação brasileira, especialmente no setor de bens de capital era de 550 máquinas, das 
quais aproximadamente 23% produzidas no Brasil. 
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A diminuição dos investimentos público e privado afetou a indústria como um todo, o setor 

de bens de capital e, especificamente o setor de MF entre 1981 a 1983. Neste período os 

instrumentos de política industrial foram postos a serviço dos objetivos macros prioritários para 

poupar divisas e o controle das importações perde o objetivo de fomentar a industrialização. As 

empresas estrangeiras também reverteram suas estratégias de expansão no Brasil. A crise interna 

coincidiu com a crise em economias latino-americana, tradicionais importadoras de MF do Brasil. 

Apesar disso, havia espaço para contornar a crise com a ampliação da produção de MF/CNC a fim 

de atender a necessidade de modernização dos usuários, principalmente os setores de bens de 

capital, autopeças e automobilística. De fato, registra-se que as empresas líderes que buscavam 

entrar na nova trajetória tecnológica do setor através de licenciamento aumentaram os investimentos 

em P&D em relação à receita liquida. Em verdade apenas uma empresa fabricante de MF gastou em 

1982 cerca de 80% do gasto em tecnologia do setor (FERRAZ, 1987, p.439).  

Foi também nos anos de 1980 que a Secretária Especial de Informática (SEI), conforme 

objetivo da Política Nacional de Informática, buscou induzir o desenvolvimento de capacidades 

tecnológicas de empresas produtoras de equipamentos de automação industrial de base 

microeletrônica no Brasil através do licenciamento da tecnologia no exterior. O recurso ao 

licenciamento era a solução “natural” diante do deslocamento da trajetória tecnológica no setor de 

MF, uma mudança radical com o advento CNC, pois “o novo paradigma representava uma 

descontinuidade em termos de concepção de produto e processo – conhecimentos que as empresas 

locais não dispunham nem existiam em outras instituições no país” (ERBER; VERMULM, 1993, 

p.246). Entretanto, a reserva de mercado para bens de informática teve efeitos contraditórios. Se de 

um lado estimulava a acumulação de capacidades tecnológicas, de outro pressionava os custos da 

produção nacional e em médio prazo levava a defasagem das capacidades tecnológicas das 

empresas com o desenvolvimento célere da microeletrônica em nível mundial15.  

Um dos aspectos mais controvertidos da política de informática na área de automação 

industrial da SEI é sobre a “eventual competitividade dos produtos produzidos localmente, dado o 

tamanho reduzido do mercado vis-à-vis as escalas mínimas de produção que caracterizam os 

grandes produtores dos países avançados”16 (LAPLANE; FERREIRA, 1985, p.112). O preço das 

                                                             
15 As possibilidades das firmas em produzir e eventualmente introduzir melhorias em produtos dizia respeito a uma 
geração tecnológica dada, “mas esses recursos podem não ser suficientes para viabilizar o desenvolvimento de novas 
gerações de produtos, sem recorrer novamente à transferência de tecnologia do exterior. Uma situação semelhante 
acontece em outros segmentos protegidos pela Reserva de Mercado instituído pela Política Nacional de Informática, 
como no caso da indústria brasileira de computadores” (LAPLANE; FERREIRA, 1985, p.135). 
16 “Parece existir consenso a respeito de que o mercado atual não comporta quatro empresas fabricantes (ROMI, 
DIATUR, DIGICON e MAXITEC + 2 em 1983: MCS Engenharia e Zselicks). O futuro das empresas dependerá, 
fundamentalmente, de que, no contexto de uma eventual retomada do crescimento, o mercado se expanda rapidamente. 
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MF/CNC nacionais era considerado elevado frente o dos concorrentes internacionais, devido às 

baixas escalas produtivas e ao maior preço da unidade de CNC. “Comparando os preços dos 

produtos brasileiros com seus equivalentes estrangeiros, o diferencial cai de 1,94 vez em 1983 para 

1,63 em 1987. O CNC fabricado no Brasil com projeto nacional tem um diferencial de preço menor 

(aproximadamente 1,46 vez em 1987) do que o fabricado sob licença (2,72 vezes em 1987) [...] em 

função da introdução de novos modelos” (ERBER; VERMULM, 1993, p.193).  Outros fatores que 

limitavam a competitividade externa era o hiato tecnológico do setor em termos de processo, com 

baixa utilização de automação tanto de projeto como de fabricação. Mesmo quando possuíam tais 

equipamentos e rotinas, poucas empresas os utilizavam de forma integrada, como projeto-

fabricação CAD/CAM. Deficiências competitivas na cadeia produtiva também limitava a 

competitividade. Segundo apontava em 1989 o Programa Setorial Integrado para o Setor de 

Máquinas-Ferramenta elaborado de ABIMAQ-SINDIMAQ, os principais fatores limitativos da 

competitividade externa da indústria nacional eram os custos de componentes eletrônicos e 

mecânicos que chegavam a custar cerca de três vezes mais que os importados (ERBER; 

VERMULM, 1993, p.194). A rede de fornecedores do setor que pouco se desenvolveu também 

apresentava problemas na qualidade dos produtos e atrasos nos prazos de entrega. A integração 

vertical das maiores empresas amenizavam esses problemas, mas prejudicavam o nível de 

especialização devido à excessiva diversificação produtiva e dispersão dos esforços tecnológicos. 

A política da SEI na área de automação industrial tinha objetivos e recursos limitados. Em 

alguns países da área da OECD, a política de automação da manufatura tinha um escopo maior a 

partir da difusão rápida e ampla de equipamentos de automação eletrônica era mais um instrumento 

que visava incrementar a competitividade dos setores selecionados. No caso brasileiro, a política de 

automação industrial tinha um caráter mais restrito, de escopo limitado, e apenas visava a 

capacitação tecnológica das empresas17 (LAPLANE; FERREIRA, 1985, p.137). O aperfeiçoamento 

                                                                                                                                                                                                          
O incremento das vendas dependerá, também, de que as empresas fabricantes possam reduzir preços dos seus produtos. 
Existe nesse caso, um efeito perverso entre o tamanho do mercado e os preços, já que as empresas brasileiras trabalham 
com escalas reduzidas de produção. O resultado é que o preço dos produtos é superior ao internacional. O sistema 
SINUMERIK-3 da Siemens, que tinha em 1982, um preço Fob de US$ 5.000, é vendido por US$ 15.000 pela 
MAXITEC. Uma estratégia das empresas para ocupar a capacidade ociosa e aumentar as receitas tem sido a de 
diversificar suas linhas de fabricação, produzindo outros equipamentos de automação como controladores lógicos 
programáveis (CLP). (LAPLANE; FERREIRA, 1985, p.121). A Romi foi a única empresa fabricante de MF com 
projeto aprovado para a fabricação de CNC, a partir de tecnologia adquirida da empresa norte-americana Allen Bradley 
para fabricação do sistema Mach-3 para tornos, fresadoras e para uso geral de até 8 eixos. O licenciamento previa a 
capacitação progressiva nas áreas de controle de qualidade, software para CN e, finalmente, hardware eletrônico. 
(p.120). Já as empresas estrangeiras desenvolveram tais tecnologias a partir do acesso aos conhecimentos de suas 
matrizes, e focaram na produção de centros de usinagem e máquinas especiais. 
17 A partir de 1981, a produção de MF/CNC superou a importação dessas máquinas. Em 1985 chegou a representar 
cerca de 80% das unidades (470) vendidas no país. Em 1985, estima-se que no Brasil operavam 1.600 MF/CNC, sendo 
mais da metade produzidas no País. “A despeito do crescimento do parque instalado de MFCN, a difusão destas é 
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das MF/CNC protegeu da recessão a indústria de MF nos países desenvolvidos, mas, todavia, 

ampliou o hiato tecnológico entre estes e os países em desenvolvimento que permaneceram 

relativamente atrasados com respeito às aplicações da tecnologia microeletrônica na manufatura. 

Araújo et alii (1992) destaca que o direcionamento progressivo das exportações brasileiras 

de MF para países desenvolvidos, como EUA, Alemanha, Itália e Canadá, mostra que a indústria 

realizou um esforço competitivo importante na década de 1980. O crescimento do comércio 

intraindustrial e a diversificação da pauta e do aumento do preço das exportações refletiam “um 

aumento no conteúdo tecnológico do produto exportado, e um fortalecimento do poder de 

competição externa”. (p.93). No fim da década a produção de MF estava consolidada e com nível 

tecnológico mais avançado comparativamente a países como Índia, México e Argentina (CRUZ, 

1993, p.04). A especialização entre os produtores do setor de MF no início da década de 1990 

apresentava-se praticamente a mesma de meados dos anos 1970: as empresas estrangeiras 

produziam produtos de maior sofisticação, como MF especiais (como prensas) e centros de 

usinagem e o segmento de MF seriadas a CNC de média sofisticação concorriam empresas 

nacionais e estrangeiras, enquanto as empresas pequenas e médias nacionais ofertavam produtos 

menos sofisticados para setores de menor dinamismo. 

A expansão da produção e a utilização concentrada de MF/CNC trouxeram maior 

heterogeneidade tecnológica ao setor. A própria crise da economia brasileira e das finanças públicas 

na década de 1980 havia constrangido a formação de um mercado de massas e o desenvolvimento 

do sistema de inovação brasileiro. A emergência das tecnologias de base microeletrônica e a baixa 

procura dessas tecnologias pelas indústrias mecânicas no Brasil contribuíram para ampliar a 

heterogeneidade tecnológica entre os fabricantes de MF na medida em que, sendo o mercado 

pequeno e pouco sofisticado, ademais com a crise, poucas empresas conseguiram entrar na nova 

trajetória tecnológica. O processo de abertura econômica viria acentuar os desafios competitivos 

diante dos esforços tecnológicos e produtivos requeridos para fazer frente às determinações 

evolutivas da trajetória tecnológica e competitivas do setor em nível internacional, com a 

concorrência em preço e tecnologia, o aumento das economias de escala e especialização e as 

                                                                                                                                                                                                          
incipiente” (LAPLANE; FERREIRA, 1985, p.116). Apesar de bem modesto e de baixo ritmo, o padrão de difusão de 
MFCN/CNC apresentou movimento análogo àquele verificado nas economias avançadas. Devido ao custo mais 
elevado, sua utilização restringiu-se inicialmente às empresas de grande porte, e, no Brasil, majoritariamente nas 
empresas estrangeiras, que em 1982 respondiam por 65% das máquinas instaladas, já que possuíam livre acesso aos 
conhecimentos e tecnologia das matrizes. Com a retomada do crescimento econômico entre 1984-1988 a partir do drive 
exportador e o aparente sucesso do Cruzado, a procura de MF se recuperou, como também a expansão da produção de 
MF/CNC. Em 1988, cerca de 80% foi atendida pela produção local, que representou aproximadamente 35% das vendas 
globais. Em 1989, a produção interna de cerca de 1.000 MF/CNC representou 44% das vendas do setor. No final da 
década haviam sido instaladas cerca de 6.000 MF/CNC no Brasil. 
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condições sistêmicas para isonomia competitiva com as importações, tais como: condições de 

comercialização, financiamento, tributação, taxa de juros e câmbio e política industrial. 

 

3 As Restruturação do Setor de Máquinas-Ferramenta nos anos 1990/2000: Especialização e 

Dinâmica Inovativa  

 

Sobre as mudanças institucionais para o setor de MF, a reforma comercial e o processo de 

abertura na primeira metade da década de 1990 eliminaram as restrições não tarifárias (lei do 

similar nacional) e buscaram a redução das tarifárias e sua dispersão às importações de bens de 

capital. Na prática, com o ex-tarifário, as máquinas podem ser importadas com tarifa zero se o 

comprador do bem de capital informa que não existem produtos nacionais similares. Em 1990, a 

tarifa sobre MF convencionais era de 40% e sobre as MF/CNC de 65%. Em 1996, a tarifa aplicável 

a todo tipo de máquinas era de 17%, mas foi aumentada para 20% em 1997 em decorrência da crise 

asiática. Em 2001, a tarifa seria reduzida para 14%, dentro do processo de convergência 

estabelecido entre os países do MERCOSUL (CHUDNOVSKY; ERBER, 1999, p.589). O regime 

automotivo como política setorial também teve implicações no setor de MF, pois o complexo 

automotivo constitui o principal mercado de MF, principalmente dos produtos mais complexos do 

ponto de vista tecnológico (p.593). O regime reduziu as tarifas sobre MF (2%), enquanto, ao mesmo 

tempo, forçou as montadoras de veículos e fabricantes de componentes a manter uma relação entre 

as compras locais e importações de bens de capital, especialmente MF. 

A descontinuidade tecnológica imposta pelo novo paradigma representou uma mudança de 

caráter definitivo tanto para o desenvolvimento de produto quanto na forma de organizar o processo 

de produção do artefato. A mudança de paradigma tecnológico envolveu um processo evolutivo 

configurado em experiências e capacidades particulares para solução de problemas específicos de 

busca e inovação a partir de novos conhecimentos e aplicações das tecnologias da informação. O 

desenvolvimento paulatino de MF/CNC transformou as formas de produzir, as quais passaram a 

permitir associar automação, precisão, integração e flexibilidade dos sistemas produtivos, em que as 

economias de escopo são uma fonte importante das economias de escala. A mudança de paradigma 

determinou uma alteração na trajetória e no regime tecnológico do setor aumentando as 

oportunidades de investimento em novas tecnologias ao mesmo tempo em que o conhecimento base 

do setor evoluiu para uma maior codificação, complexidade e integração com o conhecimento 

científico, revigorando as capacidades tecnológicas acumuladas das empresas com o novo 

conhecimento base mais sistêmico e complexo. Por isso o padrão de concorrência setorial se alterou  
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de forma radical com a necessidade de crescimento das escalas de produção; elevação dos 

investimentos em P&D; importância crescente da automação e integração microeletrônica no 

processo de fabricação e desenho; e intensificação da relação com fornecedores e usuários. 

Entre os efeitos esperados da abertura, é que ela permitiria a importação de partes, peças e 

componentes mecânicos e eletrônicos que possibilitaria aumentar a qualidade e o desempenho das 

MF/CNC, juntamente com a diminuição de seus custos de produção e dos preços. Entretanto, “Los 

niveles arancelarios de importantes componentes de MH, tales como rodamientos, motores y 

unidades de CNC, son iguales o superiores a los aplicados sobre o producto final, reduciendo así la 

protección efectiva para la producción de MH” […] “Diferencias fiscales con el exterior reducen la 

competitividad de las máquinas locales frente a sus competidores extranjeros” […] “El mayor costo 

de financiamiento para la compra de MH domésticas favorecen a las importaciones” (p. 590). 

Nestes termos, a abertura expôs o setor à concorrência definida de forma sistêmica. No início da 

década de 1990, “a crise econômica reduziu as disponibilidades de financiamento, elevou as taxas 

de juros, elevou a carga fiscal e o câmbio sofreu grande instabilidade com tendência à 

sobrevalorização” (ERBER; VERMULM, 1993, p.198). Essas condições sistêmicas persistiram nas 

décadas de 1990 e 2000, com grau menor ou maior grau de intensidade devido a períodos de 

desvalorização cambial, como entre 1999 a 2003, e/ou melhoria nas condições de comercialização 

com a queda dos juros da Finame Leasing a partir de 2005 e aumento da procura entre 2003 a 2008. 

Porém, em todo o período as taxas de juros reais dos financiamentos no Brasil foram muito 

superiores às externas, e na maior parte, também, a sobrevalorização da taxa de câmbio real efetiva. 

As reformas estruturais e um processo de abertura econômica mau planejado produziram 

um ambiente altamente seletivo e que operaram, juntamente a mudança do paradigma tecnológico, 

um processo de reestruturação produtiva que levou a uma concentração de mercado e consolidação 

dos fabricantes de MF nacionais e estrangeiros que tinham maiores capacidades tecnológicas e 

financeiras e plantas produtivas favoráveis para o aumento de economias de escala. 

O aumento de produtividade, redução de custos, e a ampliação da complexidade e do valor 

dos produtos oferecidos (melhor relação preço/desempenho) ocorreu de forma mais pronunciada 

nas empresas líderes18 através da adoção de mudanças organizacionais com redução de pessoal 

                                                             
18 As “transformaciones de proceso tendieron a ser introducidas de forma más radical en las líderes del sector, muchas 
de las cuales cuentan con certificados ISO de la serie 9000. Entre las lideres, las subsidiarias están conectadas a sus 
matrices por vía electrónica, inclusive para el desarrollo de proyectos de máquinas, mientras que la firma líder nacional, 
la cual produce máquinas seriadas, concentra su producción en un número menor de líneas, logrando economizar 
recursos, fabricando sus máquinas en escala internacional (CHUDNOVSKY; ERBER, 1999, p.599). A empresa líder 
nacional, Romi, faturou por ano entre 1995 e 1997, em média, cerca de 1.300 tornos CNC, o que já representava mais 
que o dobro da escala mínima internacional. Entre 1990 a 1994 registra-se a tendência de ampliação da participação das 
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visando racionalizar a produção; mudanças nos processos produtivos destinadas a reduzir custos; 

programas de qualidade e produtividade e novas rotinas ligadas à procedimentos, controles e boas 

práticas de gestão; redução dos níveis administrativos e a centralização das atividades de projeto; 

crescente importância da automação microeletrônica no processo de fabricação e desenho; 

processos just-in-time; células de produção; e aumento da aquisição de partes e componentes. 

A trajetória do setor de MF nas ultimas três décadas foi em direção à concentração e 

consolidação tecnológica das companhias líderes, estrangeiras e nacionais, que têm capacidades 

adquiridas em P&D e investem constantemente em inovação. As informações disponíveis indicam 

que a empresas líderes atendem a maior parte do mercado interno e quase a totalidade das 

exportações. Para essas companhias, a combinação de investimento em P&D, licenciamento e 

desenvolvimento próprio de tecnologia revela constituir estratégica tecnológica consistente de 

crescimento em longo prazo. Essa seria a estratégia competitiva das empresas classificadas como 

“líderes” por Erber e Vermulm (1993) e Vermulm (1996). Mesmo assim, continua a diferença de 

segmentos de mercados atendidos pelas empresas estrangeiras e empresas líderes nacionais. Os 

fabricantes de MF estrangeiros focam na produção de máquinas de estação múltipla e centros de 

usinagem para as corporações multinacionais, enquanto as companhias locais produzem tornos 

CNC e centros de torneamento e de usinagem para empresas locais. 

O grupo de empresas mais afetado pela liberalização comercial foi o de fabricantes de 

menor porte de bens seriados, cuja escala não seria econômica frente à diversificação da produção, 

e entre fabricantes de bens de nível médio de complexidade, produzidos por lotes, cujo mix 

preço/desempenho não seria competitivo face às importações. Outras empresas deixaram a indústria 

ou viraram fornecedores, representantes, etc., por várias causas: o baixo crescimento econômico e 

nível insuficiente de investimentos na década de 1990; entraram tardiamente no paradigma 

eletrônico; alta diversificação produtiva e/ou porque possuíam baixas escalas para produção e por 

problemas financeiros. Estas empresas tinham menores capacidades acumuladas de P&D. Algumas 

dessas empresas buscaram realizar inovações de processos e mudanças organizacionais visando 

diminuir custos, infelizmente insuficientes frente à competição com as importações e o novo regime  

 

                                                                                                                                                                                                          
MF/CNC produzidas pelo setor de MF, de 10% para 24% do total de máquinas produzidas, enquanto em valor de 
produção passaram de 45% para 54%. A Nardini, empresa fundada em 1908, hoje parte do grupo DebMaq do Brasil 
LTDA, que disputava a liderança na produção de tornos convencionais e a CNC com a Romi, entrou em dificuldades 
por um conjunto de motivos. As exportações da Nardini tinham sido muito afetadas pela crise e retração do mercado 
mexicano no início dos anos 1980. A Empresa também demorou para entrar no paradigma eletrônico. Problemas no 
mercado interno até 1997 haviam agravado sua situação, enquanto suas exportações foram direcionadas para os EUA, e 
entre 1995 e 1996, cerca de metade delas eram de MF/CNC. 
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de concorrência. Erber e Vermulm (1993) e Vermulm (1996) caracterizavam as estratégias 

competitivas dessas empresas como de “caudatária” e/ou “sobrevivência passiva”. 

Em um terceiro grupo de fabricantes de MF convencionais por deformação operam 

diversas pequenas empresas nacionais. Este grupo foi aparentemente menos afetado pela abertura 

econômica e pela mudança radical da trajetória tecnológica do setor, provavelmente porque a 

transformação tecnológica neste segmento foi menor, e porque seus produtos se dirigem a nichos de 

mercado pouco exigentes, onde a concorrência das importações não se fez sentir intensamente.  

Portanto, as empresas com mais conhecimentos acumulados e maior capacidade financeira 

se sobressaíram nos ganhos de produtividade e competitividade através da especialização, maior 

escala da produção e volume de faturamento. De forma geral, essas empresas do setor passaram por 

um processo de especialização, concentrando a produção em um número menor de famílias de MF 

de melhor qualidade com maior conteúdo tecnológico e menores preços, complementado a oferta a 

partir de importações e licenciamento. A especialização e as exportações foram ao encontro da 

relação de complementaridade através do comércio internacional nos tipos de produtos como 

prensas, centros de usinagem e tornos a CNC19.  

O melhor desempenho das empresas que investiram na acumulação de capacidades 

tecnológicas do paradigma mecânico e realizaram esforços significativos para o desenvolvimento e 

produção do controle numérico e MF/CNC não apenas entraram, mas conseguiram permanecer na 

nova trajetória tecnológica. O melhor desempenho competitivo das empresas que realizaram 

                                                             
19 Todas as posições ou grupos de MF de produtos (tendo como base os códigos e classificação de MF segundo o 
Sistema Harmonizado da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) à 4 dígitos) apresentaram importações líquidas 
entre a média dos anos desde o inicio da década de 1989/1990 até 2005/2006. Neste período ocorreram modificações 
substanciais na estrutura das exportações brasileiras de MF. Em 1989/1990 cerca de dois terços das exportações 
consistiam de tornos, a maioria convencionais. A partir de 1992/1993 as exportações de MF por deformação cresceram 
em relação ao biênio 1989/1990, passando de cerca de 13% em 1989/1990 para cerca de 50% das MF nos biênios 
médios seguintes. Registra-se também o aumento das exportações de centros de usinagem, quando chegaram a 
representar em valor US$ 48.921 milhões em média entre 2003/2004, aproximadamente de 35% do total exportado. As 
exportações de tornos a CNC ultrapassa as de tornos convencionais em 1994, e já em 1995/1996 esses produtos 
representam cerca de 68% da categoria e, entre 2002 a 2006, cerca de 83%. As exportações brasileiras (médias dos anos 
de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006) se destinaram para a Europa, 44,7%, principalmente para a Alemanha, 25,9%, país de 
origem das empresas que têm filiais no Brasil. Os EUA respondem por 19%, a América Latina, 18% (principalmente o 
México, 10,5%, e Argentina, 3,7%), enquanto para a China as exportações corresponderam a 9,9%. As exportações para 
a Alemanha estão concentradas em centros de usinagem, tornos a CNC e outras MF por deformação, enquanto para os 
EUA se concentram em tornos a CNC, prensas e MF retificadoras, etc. e centros de usinagem. A estrutura das 
importações de MF também sofreu modificações, homologa as modificações na estrutura das exportações, mas pode-se 
observar que as importações sempre foram menos concentradas que as exportações, o que reflete, entre outras 
características, o grau de desenvolvimento da oferta nacional. Embora as importações de todos os grupos de produtos 
apresentem aumento em valor, os que mais se destacam entre a proporção do total são os grupos: as prensas, os centros 
de usinagem (que dobram sua importância na pauta entre 1989/1990 e 2005/2006), os tornos CNC e MF retificadoras e 
brunidoras. As importações brasileiras (médias dos anos de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006) têm como origem 
principalmente os países desenvolvidos, notadamente a Alemanha, 24,6%, Japão, 16,5%, Itália, 14,5%, EUA, 9,0%, 
Suíça, 7,9% e Espanha 4,3%. 
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esforços tecnológicos e aprendizado em P&D antes e após a abertura confirma a hipótese da teoria 

neoschumpeteriana, de que a cumulatividade do conhecimento das empresas através de seus 

processos de aprendizados de busca, desenvolvimento e inovação lhes abastece de capacidades 

dinâmicas para enfrentarem um regime tecnológico em evolução.  

O novo regime competitivo com a abertura economica favoreceu os usuários de MF, pois 

diante da diversidade de tipos de máquinas no mercado mundial e um melhor fluxo de informações 

entre preço/qualidade/desempenho e possibilidades de importações, há um aumento do grau de 

libertadade para escolha do equipamento. A abertura econômica e o processo de reestruturação das 

empresas buscando a eficiência produtiva levaram a uma convergência de preços dos produtos, mas 

ainda é perceptível o hiato tecnológico doméstico tendo em conta o setor em nível internacional. O 

hiato tecnológico tendeu a persistir depois da abertura e a heterogeneidade tecnológica e 

competitiva no setor de MF tendeu a aumentar.  

A heterogeneidade competitiva tem como causa básica a heterogeneidade tecnológica 

quanto aos distintos esforços inovativos e aprendizados em tecnologia empreendidos tanto entre 

fabricantes quanto usuários de MF. Compradores nacionais sofisticados de bens de capital podem 

ter uma forte influência nos padrões de inovação, dado o papel importante no desenvolvimento, 

experimentação e modificação desses bens que possibilita fluxos de informações, conhecimentos 

tácitos e habilidades. Portanto, não apenas o tamanho da demanda é importante conforme Smith 

(1776), mas também sua estrutura e seu nível de sofisticação. Como a estrutura da demanda e as 

capacidades tecnológicas dos usuários são cruciais as empresas de MF, a estrutura do mercado e o 

desempenho tecnológico dos fabricantes de MF são gerados de maneira endógena por três grupos 

de determinantes fundamentais: as fontes e a natureza das oportunidades tecnológicas; a natureza 

dos requerimentos dos usuários e dos mercados reais e potenciais e a capacidade das empresas para 

apropriarem dos lucros da inversão privada em P&D (DOSI; PAVITT; SOETE, 1993, p.106). 

Informações da PINTEC (2005) sobre a taxa e os tipos de inovação na indústria de 

transformação e em setores selecionados que possivelmente representam a maior proporção dos 

setores demandantes de MF revelam que as empresas realizam mais inovação de processo do que 

produto, e têm preferência à tecnologia incorporada em máquinas e equipamentos ao invés de 

investimentos em atividades em P&D20. A preferência às inovações de processo visa à redução de 

                                                             
20 Os gastos em atividades inovativas da indústria de transformação em 2005 foram de cerca de 2,8% da receita líquida 
de vendas (RLV): o P&D foi de 0,66% da RLV, a aquisição de máquinas e equipamentos somaram 1,3%, e outros 
gastos em atividades inovativas representaram 0,8% da RLV. Portanto, a distribuição dos gastos inovativos da indústria 
de transformação em 2005 foi de 23,5% em P&D, 48% em máquinas e equipamentos, e em outros gastos, 28,5%, com 
destaque neste último para o projeto industrial. Da mesma forma, da totalidade da indústria de transformação em 2005, 
aproximadamente 27% das empresas realizaram inovação de processo, e pouco menos que 20% realizaram inovação de 
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custo e o aumento de eficiência produtiva associada à aquisição de bens de capital e a modernização 

de planta produtiva. O reduzido esforço da indústria brasileira em P&D faz com que as empresas 

tenham um conhecimento parcial de seus próprios processos produtivos e limitadas capacidades 

inovativas para melhorar e adaptar a tecnologia as suas necessidades e a tendência da demanda. 

A estrutura da demanda de MF no Brasil, majoritariamente, é composta por setores 

caracterizados como de média-alta intensidade tecnológica, principalmente do complexo 

eletrometal-mecânico. Pode-se inferir que uma proporção de empresas inovadoras dos seguintes 

setores demandam MF mais sofisticadas: automobilística, aeronáutica, e fabricantes de 

equipamentos médicos e instrumentos de precisão, e por outros “fornecedores especializados” 

líderes do setor de bens de capital (que investem em P&D de diferenciam produtos), e fabricantes 

líderes de bens de consumo durável, sejam mecânico, elétrico e de equipamentos de transporte. 

Chega-se a essa conclusão a partir da categorização das empresas por estratégia competitiva21. 

Registra-se que os complexos mecânico, de material de transporte e material elétrico correspondem 

a cerca de 42% das empresas que inovam e diferenciam produtos, cerca de 390 empresas que 

empregaram 270.000 pessoas em 200022; outras 17% das empresas desses setores são classificadas 

como especializadas em produtos padronizados, cerca de 1.540 firmas que empregaram 280.000 

                                                                                                                                                                                                          
produto. As empresas inovadoras dos setores fabricação de produtos de metal, fabricação de máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos e fabricação e montagem de veículos automotores, etc. também realizaram mais inovações de 
processo que de produto e gastaram proporcionalmente mais em aquisição de máquinas e equipamentos do que em 
P&D, sem exceção. Uma ampliação do setor de fabricação e montagem de veículos automotores, caminhões, peças etc., 
em três subsetores revela que os gastos em P&D e aquisição de máquinas e equipamentos, respectivamente, foram em 
2005: 33,2% e 34,5% para fabricação de automóveis, camionetes, caminhões, etc.; 19,1% e 32,1% para fabricação de 
cabines, carrocerias e recondicionamento de motores; e 15,7% e 68,4% para fabricação de peças e acessórios para 
veículos. Já os fabricantes inovadores de máquinas e equipamentos (o setor de bens de capital) – que juntamente aos 
setores citados são supostamente usuários de MF, cerca de 83% - realizaram mais inovações de produto que inovações 
de processo; mas também concentrou, em 2005, maior atividade inovativa na aquisição de máquinas e equipamentos, 
43,6%, do que em P&D, 13,3%. 
21 A categorização das empresas, do ponto de vista empírico, tendo em conta suas estratégias competitivas e seus 
padrões de esforços tecnológicos traduzem-se em três grupos (DE NEGRI, SALERNO; CASTRO, 2005, p.07-08): a) 
“Firmas que inovam e diferenciam produtos – são aquelas que realizam inovações de produtos para o mercado e 
obtiveram preço prêmio acima de 30% nas suas exportações quando comparadas com as demais empresas exportadoras 
do mesmo produto. Nesse grupo estão incluídas, portanto, as firmas que adotam estratégias competitivas mais 
vantajosas, tendendo a criar mais valor, e compõem o segmento mais dinâmico, e que tende a capturar parcela maior da 
renda gerada pela indústria”; b) “Firmas especializadas em produtos padronizados – cuja estratégia competitiva impõe 
que o foco de sua atuação seja a redução de custos, em vez da criação de valor da categoria anterior. São consideradas, 
aqui, as firmas exportadoras não incluídas na categoria anterior e as não exportadoras que apresentam eficiência igual 
ou maior do que as firmas que exportam nesta categoria. Tendem a ser atualizadas do ponto de vista de características 
operacionais como fabricação, gestão da produção, gestão de qualidade de conformação e logística, que são imperativos 
para sustentação de custos relativamente mais baixos, mas na média estão defasadas, relativamente à categoria anterior, 
no que se refere a outras armas da competição, como P&D, marketing e gerenciamento de marcas”; c) “Firmas que não 
diferenciam produtos e têm produtividade menor – demais firmas que não pertencem as categorias anteriores. Grosso 
modo engloba empresas tipicamente não exportadoras, menores, que podem, inclusive, inovar mas são menos eficientes 
nos mais variados sentidos, que se mostram capazes de captar espaços em mercados menos dinâmicos através de baixos 
preços e outras possíveis vantagens”. 
22 Cálculos de numero de trabalhadores feitos a partir da Tabela 1, páginas 262 e 263, de Kupfer e Rocha (2005). 
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pessoas; enquanto isso, 8% das empresas que não diferenciam produtos e têm produtividade menor 

eram dos setores em análise e constituíam um total de 1.170 empresas que empregaram 

aproximadamente 92.000 pessoas, 38% das firmas do referido complexo e 15% do pessoal ocupado. 

Pode-se inferir que as empresas que inovam e diferenciam produtos importam MF de 

conteúdo tecnológico elevado e/ou interagem com fabricantes estrangeiros a partir de encomendas 

de MF especiais, enquanto as empresas especializadas em produtos padronizados, a maior parte dos 

usuários, utilizam MF de média sofisticação. Portanto, a maior parte da produção, exportação e 

consumo nacional de MF é de conteúdo tecnológico intermediário, especialização produtiva que 

reflete a estrutura da demanda e as exigências dos usuários locais/nacionais, que demandam, em sua 

maioria, produtos de mix tecnologia e preço. Como as economias de escala são muito importantes 

para a produção seriada, os mercados interno e externo se complementam e a especialização é 

endógena como Dosi, Pavitt e Soete (1993) e Malerba (2002) salientam. Entretanto, há um grande 

desnível de esforços tecnológicos e estratégias competitivas entre as empresas dos setores do 

complexo eletrometal-mecânico, e da mesma forma, da indústria de transformação brasileira como 

um todo, marcados por uma grande heterogeneidade setorial e intrassetorial. As empresas que não 

diferenciam produtos e têm produtividade menor demandam MF de baixa sofisticação, fato que 

ajuda explicar o porquê dos baixos esforços tecnológicos em P&D das empresas com estratégias 

imitativas e dependentes, ou estratégias “caudatária” e/ou “sobrevivência passiva” (ERBER; 

VERMULM, 1993), que também se concentram nas inovações de processo e na aquisição de novas 

MFs para competir também possivelmente via preço. Como os usuários também gastam mais em 

atividades inovativas relacionadas à absorção de conhecimento incorporado visando à inovação de 

processo, deparamos com um círculo pouco virtuoso para a inovação sistêmica.  

Portanto, a análise da dinâmica inovativa mostra que a oferta e demanda de MF são 

fragmentadas e os esforços inovativos e capacidades tecnológicas para o empreendimento de 

inovações tanto entre os fabricantes como entre os usuários são heterogêneos. Pode-se inferir que as 

empresas líderes que cooperam e investem em P&D, e empresas estrangeiras que buscam 

conhecimento das matrizes, sejam as mais agressivas em suas estratégias inovativas e as mais 

competitivas do setor, pois possuem capacidades para aperfeiçoar e adaptar a tecnologia aos 

recursos disponíveis e aos mercados internos e externos visados. Por outro, nas empresas 

“imitadoras”, o processo de inovação vem através da cópia dos produtos e das tecnologias de outras 

empresas, sem a realização de atividade rotineira de P&D. Com efeito, estas empresas não 

desenvolvem capacidades e habilidades para acompanhar de perto a dinâmica tecnológica do setor. 

 



25 
 

 

4 Considerações Finais 

 

Da perspectiva do usuário, a análise sugere que os distintos esforços inovativos entre as 

empresas do setor de MF encontram sua contrapartida em nível da estrutura da demanda e também 

nos esforços para inovar dos usuários. Por isso, há uma fragmentação em termos de dinâmica da 

inovação e produção em nível setorial, e a reprodução de um sistema inovativo que encontra sua 

correspondência na fragmentação da demanda e no grau de sofisticação do usuário. Nestes termos, a 

heterogeneidade tecnológica e competitiva entre os fabricantes de MF tem como causas básicas não 

apenas os distintos esforços inovativos entre os mesmos, mas também os baixos esforços dos 

demandantes de MF, principalmente quanto à preferência revelada destes para inovação de processo 

que visam a baixos custos e não as inovações de produto que visariam à liderança e à abertura de 

novos mercados, que demandariam MF mais especializadas e complexas. Como em última instância 

são os usuários que selecionam as inovações no mercado, os baixos esforços inovativos para 

acumulação de capacidades tecnológicas dos mesmos operam para manutenção da heterogeneidade 

e do hiato tecnológico relativo em nível internacional dos fabricantes de MF no Brasil, mesmo 

daqueles que continuam sendo competitivos nos segmentos de mercado em que atuam. 

Adicionalmente, a dinâmica institucional do período do PISI ajudou a configurar e propagar a 

heterogeneidade estrutural que caracteriza o setor, a indústria e a economia brasileira. 
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O Desenvolvimento do Setor Siderúrgico Brasileiro entre 1900 e 1940: Crescimento e 

Substituição de Importações1 

 

Gustavo Barros 2 

 
Resumo: No início do século XX, o setor siderúrgico brasileiro tinha muito pouca expressão 
prática. Contudo, quando a Companhia Siderúrgica Nacional foi criada, em 1941, como uma 
resposta ao problema siderúrgico nacional, o setor siderúrgico doméstico já era bem mais 
significativo. De fato, entre 1900 e 1940, e sobretudo nas décadas de 1920 e 1930, o setor 
siderúrgico brasileiro foi capaz de conduzir um importante processo de desenvolvimento. A 
reconstrução desse processo de evolução setorial, centrado no processo global de crescimento da 
produção siderúrgica, na sua composição e na substituição de importações que o setor foi capaz de 
realizar, é o objeto deste trabalho. Além disso, o artigo faz uma avaliação crítica os dados 
quantitativos disponíveis sobre o setor no período, os complementando e expandindo, e procura 
fazer um uso analítico mais sistemático deles. 
Palavras-chave: siderurgia; desenvolvimento setorial; indústria; história econômica 
 
Abstract: In the early 20th century, the Brazilian steel-making sector had very little practical 
meaning. However, when the Companhia Siderúrgica Nacional (National Steel Company) was 
created in 1941, as an answer to the national steel problem, the domestic steel-making industry was 
much more significant. Indeed, between 1900 and 1940, and especially in the 1920s and 1930s, the 
Brazilian steel-making sector was able to achieve an important development process. The 
reconstruction of this process of industrial evolution, centered on the aggregate growth of steel 
production, on its composition, and on the import substitution it was capable of engendering is the 
object of this work. Furthermore, the paper evaluates critically the quantitative data available for the 
sector in the period, complementing and expanding them, and seeks to make a more systematic 
analytical use of them. 
Key-words: Steel-making; Brazilian Steel industry development; Economic History 
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1.  Introdução 

O Brasil entrou no século XX com um setor produtor de ferro e aço de significado prático 

muito reduzido. Já a partir de 1910, ganhou corpo o debate sobre o problema siderúrgico nacional 

em torno de alguns projetos que vinculavam a produção siderúrgica no país com os projetos então 

surgidos para a exportação de minério de ferro da zona ferrífera de Minas Gerais. As dificuldades 

de abastecimento enfrentadas pela economia brasileira pouco depois, durante a Primeira Guerra, 

acentuaram a percepção da importância do problema tanto por autoridades governamentais quanto 

por empresários brasileiros. Esse debate foi bastante intenso e durou mais de três décadas. O 

problema siderúrgico só seria dado por resolvido com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN), em 1941, e a construção da usina de Volta Redonda, inaugurada em 1946. 

Os impasses resultantes desse debate, centrado em grandes projetos siderúrgicos vinculados 

à exportação de minério de ferro, e o destaque recebido por ele na historiografia, poderiam fazer 

crer que o problema siderúrgico permaneceu intocado ao longo de todo o período.3 Mas não foi este 

o caso. Enquanto se desenrolava o debate, o setor siderúrgico brasileiro foi capaz de conduzir um 

importante processo de desenvolvimento e já possuía, em 1941, uma dimensão bem mais 

significativa do que aquela com que entrara o século. O país já contava então com um bom número 

de empresas dedicadas à produção siderúrgica, que também já se diversificara razoavelmente ao 

longo do período. Enquanto em 1900, o país podia produzir apenas quantidades relativamente 

pequenas de ferro-gusa e de ferro maleável por processos diretos, em 1941, já produzia 

praticamente todo o ferro-gusa, uma grande parte do aço e uma parte não desprezível dos laminados 

demandados internamente. 

Contudo, a historiografia sobre o setor siderúrgico brasileiro, ainda que não sem motivo, 

esteve fortemente marcada pela figura proeminente da CSN. E, com isso, ela absorveu boa parte do 

discurso que, à época, visava legitimar a criação da nova estatal, e que, por isso mesmo, depreciava 

o setor preexistente. Paradigmática dessa crítica contemporânea ao setor siderúrgico existente 

naquele momento foi a chamada “entrevista de São Lourenço”, concedida por Getúlio Vargas, em 

abril de 1938. Então em plena campanha em favor da “grande siderurgia”, ele atacava pesadamente 

o setor existente e afirmava, entre outras coisas, que “a nossa produção siderúrgica atual é reduzida, 

cara e anti-econômica [...]”.4 Podemos entender que Vargas sentisse a necessidade de fazê-lo para 

                                                

3 Os principais trabalhos na historiografia que tratam da questão siderúrgica nesse período, incluindo aí tanto o 
debate em torno do chamado “problema siderúrgico nacional” quanto o desenvolvimento do setor, são Silva (1972); 
Baer (1969, 1970); Martins (1976); Wirth (1970); Bastos (1959); Rady (1973); Gomes (1983); Felicíssimo Jr. (1969); 
Peláez (1972); [Trabalhos do Autor] (2011, 2013). 
4 Vargas (1938: 179). 
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legitimar o projeto então em discussão e que, alguns anos mais tarde, viria a ser a CSN. Menos 

justificável é a absorção a posteriori desse discurso, de maneira pouco mediada, pela historiografia. 

Isso se deu, na prática, pelo reconhecimento tácito praticamente universal pela historiografia da 

existência de uma superioridade absoluta da “grande siderurgia” – a siderurgia feita em grande 

escala, com carvão mineral – sobre a “pequena siderurgia” – a siderurgia em escala pequena ou 

média, realizada com carvão vegetal – que era a siderurgia existente no país antes da CSN.5 Esse 

era um argumento, em princípio técnico, fartamente utilizado à época nos debates. Se é certo que 

ele tinha fundamento, pois a produção em escala maior com carvão mineral seria efetivamente 

capaz de produzir a custos unitários relativamente mais baixos, ele não deixou de ser utilizado de 

forma instrumental pelos debatedores contemporâneos. Contudo, a mera existência de uma 

tecnologia relativamente superior não impediu o setor que se desenvolveu no país de ocupar o seu 

espaço no mercado doméstico, nas condições então vigentes.6 

Assim, como teremos ocasião de observar ao longo deste artigo, embora o setor siderúrgico 

brasileiro anterior à criação da CSN tivesse limitações concretas e significativas, as realizações de 

que foi capaz nas décadas de 1920 e 1930 tampouco podem ser desprezadas. 

Essa evolução setorial será o nosso objeto de estudo neste artigo, que analisará, em 

particular, o processo global de crescimento da produção siderúrgica, a sua composição, bem como 

a substituição de importações que o setor foi capaz de realizar. Nesse sentido, pretendemos dar aqui 

uma visão panorâmica desse processo de desenvolvimento, focando nessas dimensões agregadas e 

em algumas características estruturais do setor. Para tanto, faremos uso de extensivo conjunto de 

dados sobre o setor siderúrgico brasileiro no período,7 além de informações qualitativas, na medida 

do necessário. 

Este artigo está organizado em mais quatro seções, além desta introdução. Na seção 2, 

faremos uma discussão sobre os dados disponíveis para o setor no período em estudo, suas 

limitações e sobre o que fizemos aqui para mitigá-las. Na seção 3, trataremos da evolução da 

produção do setor, incluindo o seu crescimento quantitativo, bem como a sua composição, 

                                                

5 Se esse reconhecimento tácito é bastante geral, ele não deixa de encontrar formulações mais explícitas (veja, 
por exemplo, Martins, 1976: 175, 177-78, 193-94, 198, cap. 5, passim; Bastos, 1959: 157-58; Peláez, 1972, cap. 4, 
passim; Rady, 1973: 116-19). Uma exceção a esse respeito é Gomes (1983) que, talvez por ser mineiro, adota 
perspectiva mais favorável ao setor siderúrgico desse período. 
6 Importante observar a esse respeito também que, uma vez que a CSN entrou no mercado, a partir da segunda 
metade da década de 1940, o resultado não foi uma canibalização do setor preexistente pela nova e mais eficiente 
companhia. Ao contrário, a tomar pela evolução das participações das empresas na produção nacional na década 
seguinte, o que se deu esteve bem mais próximo de um convívio amigável e de uma partilha do mercado doméstico. 
7 Apêndice estatístico em [Trabalho do Autor] (2011). Os dados utilizados mais intensivamente aqui constam 
nas Tabelas A-1 a A-3, anexas. 
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procurando compreender certos aspectos qualitativos do desenvolvimento do setor através dela. Na 

seção 4, acompanharemos o comportamento dos coeficientes de importação para produtos 

siderúrgicos no país, o que nos permite avaliar, numa escala adequada, os avanços do setor ao longo 

do período. Por fim, na seção 5, tecemos algumas considerações finais. 

2.  Dados disponíveis sobre o setor siderúrgico brasileiro entre 1900 e 1940 

A dimensão quantitativa da evolução do setor siderúrgico brasileiro durante o período em 

estudo não deixou de ser objeto da historiografia. Ao contrário.8 De fato, temos dados até 

relativamente detalhados sobre a produção siderúrgica nesse período. Contudo, pouca discussão se 

fez em torno da qualidade, da completude e da confiabilidade dos dados disponíveis. 

Concretamente, a historiografia sobre o assunto conta, direta ou indiretamente, praticamente 

com uma fonte primária única desses dados, que são os levantamentos feitos ao longo da década de 

1930 pelo Ministério da Agricultura. Esses levantamentos foram publicados em duas ocasiões pelo 

Ministério, sob a organização de Alpheu Diniz Gonsalves.9 E tinham como origem a concessão de 

favores às empresas do setor siderúrgico que haviam sido feitas ao longo da década de 1920 e que 

tinham como contrapartida que as empresas beneficiadas facultassem ao governo certo grau de 

monitoramento.10 Esses decretos não foram prorrogados nem aplicados depois de 1926, porém, as 

obrigações envolvidas permaneciam enquanto perdurassem os favores concedidos às empresas que 

os haviam obtido. Ao que tudo indica, os dados disponíveis para a década de 1920 ou anteriores 

foram levantados retroativamente, já que os dados publicados em 1937 são mais completos que os 

publicados em 1932 para esse período. Isso tem como implicação a inclusão implícita de algumas 

estimativas, mas que são apresentadas pelo Ministério como dados.11 

Além disso, as publicações dos dados pelo Ministério eram pouco rigorosas na distinção 

entre dados faltantes ou dados sabidamente inexistentes.12 Ao contrário, declaravam explicitamente 

                                                

8 Dentre os trabalhos citados na nota , destacam-se pelo tratamento mais detalhado do desenvolvimento setorial 
Baer (1969); Silva (1972); [Trabalho do Autor] (2011, 2013). Até mais recentemente, o trabalho que mais 
sistematicamente havia examinado os dados quantitativos disponíveis sobre o setor siderúrgico brasileiro no período era 
o de Baer (1969). 
9 Gonsalves (1932, 1937). Outra fonte primária coeva relevante de dados sobre o setor que, muito 
provavelmente, tinha por base os mesmos dados do Ministério da Agricultura é Jobim (1941). 
10 Tratam-se, sobretudo, dos decretos no 12.944 de 30/mar/1918, no 4.246 de 6/jan/1921 e no 4.801 de 9/jan/1924. 
11 Essa última afirmação vale sobretudo para os dados de valor da produção. Por exemplo, o preço implícito da 
tonelada de ferro-gusa para cada empresa individualmente, e para todas elas, entre os anos de 1915 e 1922 é de exatos 
230 mil-réis. Já o preço implícito da tonelada de aço para cada empresa entre 1925 e 1933 é de redondos 450 mil-réis. 
Esse tipo de regularidade seria difícil de imaginar se se tratassem de dados realizados, e não de estimativas. 
12 Ambos igualmente referidos nas tabelas pelo mesmo traço “–”. 
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tratar-se de dados “desde o início do funcionamento das usinas”.13 Diante disso, e sem maiores 

discussões, a historiografia incorporou esses dados como completos. 

Contudo, é fácil verificar que eles possuem lacunas diversas, de maior ou menor relevância. 

De fato, a maior parte das empresas siderúrgicas mais relevantes operando no período pleitearam e 

obtiveram os favores previstos nos decretos da década de 1920, mas nem todas. Houve dois tipos de 

exceção a essa regra. Primeiro, as empresas pequenas, que ficavam de fora dos termos do decreto, 

por não atingirem a produção mínima requerida. E, de fato, temos notícia por outras fontes de um 

número de empresas pequenas que operaram durante o período, mas que não constam nos dados do 

Ministério da Agricultura. Em segundo lugar, ficou também de fora dessa onda de concessões de 

favores a maior empresa siderúrgica brasileira até meados da década de 1920 e que permaneceu 

sendo uma das maiores na década seguinte, a Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia.14 

Por esse motivo, essa que era uma das principais empresas do país nem sempre forneceu os 

dados ao Ministério da Agricultura e, quando o fez, tampouco o fazia de maneira completa.15 Assim 

como tampouco o fizeram muitas das usinas menores, que não se enquadraram nos decretos. Outra 

lacuna dos dados diz respeito à Queiroz Jr.,16 que operava desde 1898-9, mas cujos dados são 

apresentados pelo Ministério apenas a partir de 1915. Por fim, ao que tudo indica, a Hime & Cia. 

produziu laminados leves entre 1918 e 1925,17 antes da criação, por ela, da Cia. Brasileira de Usinas 

Metalúrgicas, em 1926, dados estes que tampouco constam nas publicações do Ministério. Acredito, 

porém, que do ponto de vista do nosso objetivo neste artigo, as lacunas mais importantes sejam as 

referentes à Cia. Brasileira de Mineração e Metalurgia. Os dados faltantes para esta empresa estão 

localizados em dois períodos: i) entre 1918 e 1925, quando a antecessora da companhia, a 

Companhia Mecânica e Importadora operou produzindo aço e laminados; ii) durante a crise, entre 

1930 e 1932, quando faltam dados de produção da companhia e subentendeu-se até o momento que 

a companhia teria deixado de operar durante esses anos por conta da crise, mas temos disponíveis 

                                                

13 Gonsalves (1937: 78-80). 
14 Pouco se notou e menos ainda se discutiu esse fato. Foge ao escopo deste artigo a questão do porquê a Cia. 
Brasileira de Mineração e Metalurgia teria sido excluída desses favores, mas posso sugerir que se trataram 
fundamentalmente de motivos políticos. Formalmente, a empresa foi excluída dos termos dos decretos por uma 
regulamentação tardia (decreto 17.091 de 21/out/1925) que determinava que o requisito de produção mínima deveria ser 
especificamente de ferro-gusa. A companhia era a única de maior porte que não se dedicava a essa etapa produtiva, 
realizando apenas o refino (produção de aço) e a laminação. 
15 Por exemplo, Gonsalves (1937) apresentava dados recentes das diversas empresas operando no país. No caso 
da Cia. Brasileira de Mineração e Metalurgia, consta explicitamente que a empresa se recusou a fornecer dados de 
produção e de custo. Limitou-se a fornecer o montante de impostos pagos no exercício de 1934 e a anotar que “Até a 
presente data não gosamos de quaesquer favores concedidos pelos poderes publicos.” (Gonsalves, 1937: 85). 
16 Anteriormente Usina Esperança. 
17 Temos relatos de que a Hime & Cia. iniciou a produção de laminados leves durante a Primeira Guerra, assim, 
podemos presumir que ela continuou essa operação nesse período antes de finalmente criar uma empresa dedicada à 
produção siderúrgica. 
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outras informações que nos indicam que esta hipótese não procede. Na medida em que os dados 

foram tratados pela historiografia como completos, isso trouxe consequências para o entendimento 

que se tem do crescimento do setor nos anos 1920 e para a avaliação do impacto da crise do início 

dos anos 1930 sobre o setor. Ora, não é difícil compreender a relevância da falta dos dados entre 

1930 e 1932 de uma empresa que, em 1929, representava mais de 17% do valor da produção 

nacional. 

Contudo, existem algumas outras fontes que nos permitem complementar esses dados, e 

preencher algumas dessas lacunas, mas certamente não todas. Alguns dados esparsos de produção 

de pequenas empresas puderam ser encontrados. Dados do consumo de sucata pela Cia. Brasileira 

de Mineração e Metalurgia entre 1930 e 1932 constam do relatório final de 1933 da Comissão 

Nacional de Siderurgia, o que, em primeiro lugar, nos dá segurança em afirmar que a empresa 

esteve operando nesses anos e, em segundo lugar, nos permite fazer uma estimativa sobre os seus 

volumes de produção.18 Por fim, dados de produção da Queiroz Jr. anteriores a 1915 também 

puderam ser encontrados em outras fontes.19 Permanecem como lacunas nos dados de produção, os 

anos da Cia Mecânica e Importadora e da Hime & Cia., entre 1918 e 1925, que antecederam a 

criação por estas da Cia. Brasileira de Mineração e Metalurgia e da Cia. Brasileira de Usinas 

Metalúrgicas, bem como os dados de outras empresas de menor porte. 

Os dados de produção utilizados nesse trabalho, portanto, têm por base aqueles coletados 

pelo Ministério da Agricultura, mas complementados onde foi possível fazê-lo através de outras 

fontes. Além desses dados, fazemos uso neste artigo, de dados de importação, para o cálculo de 

coeficientes de importação. Werner Baer já havia feito estimativas de coeficientes de importação 

para ferro-gusa, aço e laminados, a partir de 1915.20 Para tanto, porém, fazia uso de dados 

secundários da FGV, agregados por grupo de produtos (ferro-gusa, aço e laminados), sem uma 

discussão sobre se havia efetivamente adequada comparabilidade entre o que estava sendo incluído 

em cada uma das categorias nas séries de produção e de importação.21 Para contornar esse 

problema, e para estender essa série para trás, desde 1901, remetemos aqui diretamente aos dados 

primários desagregados de comércio exterior do Brasil, com base nos quais preparamos as séries de 

                                                

18  BSGM, no 75, 1935, p. 130. 
19  Carvalho (1919: 173). 
20 Baer (1969: 61, 85). 
21 Os problemas aparecem sobretudo nos laminados, na medida em que as estatísticas de comércio exterior do 
Brasil incluem entre as “importações de ferro” uma série de produtos que não são característicos da produção 
propriamente siderúrgica, mas são produtos derivados. Por exemplo: arados, debulhadores, tratores, máquinas agrícolas, 
descaroçadores, locomotivas, prensas para algodão etc. A consequência é uma subestimativa, é verdade que não 
excessiva, por Baer da substituição de importações nesta faixa de produtos. 
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importação que utilizamos para calcular os coeficientes de importação.22 Além disso, essa nova 

série de importações também nos permitiu calcular séries para o coeficiente de importações em 

valor, previamente indisponíveis, nos possibilitando acompanhar em alguma medida aspectos 

qualitativos da substituição que ocorreu dentro de cada categoria durante o período. 

Por fim, ainda sobre os dados utilizados nas análises que se seguem, vale mencionar a 

tentativa de construir um indicador agregado do crescimento da produção para o setor siderúrgico 

como um todo. Algo que, na verdade, estava indisponível na historiografia em função de 

determinadas características do setor siderúrgico. Pois este setor produz, essencialmente, três tipos 

de produtos: ferro-gusa, aço e laminados. Contudo, ao mesmo tempo em que cada um desses três 

produtos pode ser vendido para outros setores da economia,23 os dois primeiros são também os 

principais insumos da própria produção siderúrgica. De forma que dispomos, na prática de três 

séries de produção siderúrgica, uma para cada um desses produtos, mas que não contemplam o 

consumo do próprio setor siderúrgico de produtos siderúrgicos como insumos. Procuramos aqui, 

explorando informações qualitativas e quantitativas de cada uma das empresas individuais atuando 

no setor, estimar o autoconsumo de seus próprios produtos, de forma a conseguir obter uma série 

agregada que procura medir o quanto da produção siderúrgica no país destinava-se efetivamente a 

outros setores. É com base nessas estimativas que produzimos o índice do valor de produção do 

setor através do qual analisamos o crescimento agregado do setor. 

Assim, este artigo traz uma contribuição específica no refinamento e expansão dos dados 

disponíveis para o setor a partir do cruzamento de fontes diversas. E também no uso analítico desses 

dados, que faremos a seguir. 

 

3.  Crescimento e composição da produção siderúrgica brasileira 

Apesar da existência de diversas tentativas de produzir ferro localmente tanto no período 

colonial quanto durante o Império, por motivos vários tais iniciativas, cada uma a seu tempo, 

malograram e a siderurgia brasileira ingressou no século XX com muito pouca expressão prática.24 

A produção anual de ferro na virada do século girou em torno de 3.000 t, quantidade não muito 

significativa frente às importações de ferro e aço, que, em 1901, foram de mais de 63.000 t.25 A 

                                                

22 Comércio Exterior do Brasil, vários anos. 
23 O ferro-gusa e o aço, nesse caso, tipicamente em peças fundidas. 
24  Veja Silva (1972); Baer (1969, cap. 4). 
25 As estimativas existentes para a produção anual de ferro na virada do século no geral não ultrapassam as 4.000 
t, sendo 2.000 t de ferro-gusa, e outras 2.000 t de ferro forjado em aproximadamente 70 a 100 pequenas forjas 
espalhadas em Minas Gerais (Silva, 1945: 7; Bastos, 1959: 71; Baer, 1969: 56; Martins, 1976: 165-66; e Rady, 1973: 
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produção de aço e a laminação eram inexistentes. Ademais, embora a produção doméstica não tenha 

crescido muito ao longo da década de 1900, a importação de ferro e aço expandiu-se fortemente, 

atingindo mais de 500 mil t em 1913. Os coeficientes de importação em quantidade para a década 

situavam-se em torno dos 99%. Assim, ajustava-se bem ao tom do momento a circunstância da 

maior produtora nacional existente ser a Usina Esperança. 

Desde o início do século XX até praticamente o fim da Primeira Guerra Mundial, além de 

um número de pequenas forjas espalhadas em Minas Gerais, havia no Brasil uma única empresa que 

produzia ferro-gusa – a Usina Esperança, que mais tarde passou a chamar-se Usina Queiroz Júnior – 

e nenhuma que produzisse aço ou laminados. A Queiroz Júnior expandiu sua produção de gusa 

lentamente durante esse período, acelerando este crescimento durante a Guerra, mas destinava sua 

produção sobretudo a peças fundidas, não procurando entrar na produção de aço e de laminados. 

Isso foi feito ao final da Guerra por duas outras empresas importadoras, a Cia. Mecânica e 

Importadora, de São Paulo, que iniciou em 1918 a produção de aço e de laminados leves, e a Hime 

& Cia., do Rio de Janeiro, que começou a produzir laminados leves por volta dessa época também. 

Depois da Guerra e ao longo da década de 1920, mas concentrando-se até o ano de 1926, houve um 

importante movimento de criação de empresas siderúrgicas no país. Entre 1917 e 1930, foram 

criadas 14 novas empresas no setor, diante de uma preexistente. Neste processo, destacam-se três 

empresas: a Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira, fundada em 1921, a Cia. Brasileira de Mineração e 

Metalurgia, criada pela Cia. Mecânica e Importadora em 1925, e a Cia. Brasileira de Usinas 

Metalúrgicas, criada pela Hime & Cia, em 1926. Essas três empresas não apenas dominaram o setor 

rapidamente, como também diversificaram a estrutura produtiva doméstica, entrando de forma mais 

incisiva na produção de aço e de laminados. Essas empresas, sobretudo a Belgo-Mineira, 

continuariam dominando o setor siderúrgico na década seguinte, apesar de um segundo surto de 

criação de novas empresas e de expansão da capacidade produtiva ocorrido na segunda metade da 

década de 1930. Em 1939, o setor já contava com 26 empresas, 11 das quais haviam sido criadas 

antes de 1930. Dentre as empresas preexistentes que expandiram sua capacidade produtiva na 

década de 1930, destacou-se, sem dúvida, a construção da Usina de Monlevade, inaugurada em 

1937 pela Belgo-Mineira, que com isso assumiu uma clara posição de liderança individual no 

setor.26 

                                                                                                                                                            

76). Contudo, com base nos dados mobilizados neste artigo, entende-se que uma melhor estimativa situaria a produção 
na virada do século em pouco menos de 3.000 t. 
26 Para uma descrição detalhada do processo de criação de empresas siderúrgicas e da expansão da capacidade 
produtiva no período veja [Trabalho do Autor] (2013). Sobre a Belgo-Mineira, em particular, veja Moyen (2007). 
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Tal expansão da capacidade produtiva setorial refletia-se, naturalmente, também na 

produção. Contudo, enquanto a expansão da capacidade produtiva dava-se em momentos 

concentrados no tempo, o crescimento da produção ocorria de forma mais regular, mais gradual. O 

Gráfico 1, abaixo, exibe a evolução da produção siderúrgica brasileira no período 1901 a 1940 em 

escala logarítmica, de forma a ressaltar a relativa estabilidade, considerado o período como um 

todo, das taxas de crescimento da produção de ferro-gusa, bem como da de aço e da de laminados, 

uma vez que estes produtos entram nas estatísticas.27 

Cumpre notarmos aqui, antes de mais nada, a expansão sustentada da produção ao longo 

dessas quatro décadas, apesar de algumas quedas em anos específicos: nas conjunturas da Primeira 

Guerra e da Grande Depressão, bem como nos anos de 1926-27, quando a siderurgia passou por 

uma crise especificamente setorial, enfrentando dificuldades particularmente na realização da sua 

produção de ferro-gusa. Teremos ocasião adiante de discutir com maior atenção e rigor as taxas de 

crescimento setorial, porém, já podemos observar desde já que este gráfico sugere que são 

equiparáveis as taxas de crescimento da produção de cada um dos produtos do setor entre os 

diferentes subperíodos aqui contemplados e, particularmente entre as décadas de 1920 e 1930. 

 

 
Gráfico 1: Produção siderúrgica brasileira (1900-1940) 

(toneladas, escala logarítmica) 
Fonte: Tabela A-1 anexa. 

 

                                                

27 A produção de aço e laminados no país teve início já desde o final da Primeira Guerra, pela Cia. Mecânica e 
Importadora e, ao que tudo indica, também pela Hime & Cia.. Além disso, entraram em operação antes de 1924 e 1925 
– quando o aço e os laminados passam, respectivamente, a constar nas estatísticas oficiais – outras empresas produzindo 
esses produtos, como a Fábrica de Aço Paulista e a Cia. Eletro-Metalúrgica Brasileira. Os movimentos de maior 
amplitude da série de laminados anteriores a 1926 devem-se essencialmente a essas lacunas parciais nos dados. 
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Gráfico 2: Produção siderúrgica brasileira (1918-1940) 

(toneladas) 
Fonte: Tabela A-1, anexa. 

 

Uma perspectiva mais concreta sobre a dimensão absoluta do setor pode ser obtida no 

Gráfico 2, acima, mostrando também as séries de produção, mas para o período de 1918 a 1940, em 

escala normal. Observamos que, se em 1918, o país produzira 12 mil t de ferro-gusa, ele chegou em 

1929 à produção de 34 mil t de ferro-gusa, 27 mil t de aço e 30 mil t de laminados. Ao longo da 

década de 1930, a expansão da produção foi também muito expressiva, tendo o país produzido, em 

1940, 186 mil t de ferro-gusa, 141 mil t de aço e 135 mil t de laminados. 

Em outros termos, no imediato pós-Primeira Guerra e ao longo da década de 1920 o setor 

siderúrgico do país expandiu a sua produção de ferro-gusa e ingressou na produção de aço e de 

laminados, que rapidamente atingiram volumes de produção comparáveis aos de ferro-gusa. Na 

década de 1930, passado o impacto da depressão, o setor siderúrgico continuou crescendo 

vigorosamente. A produção de ferro-gusa, aumentou em 5,5 vezes entre 1929 e 1940. A de aço 
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multiplicou-se por 5,2 no mesmo período e a de laminados por 4,5. A década de 1930 e o início da 

de 1940 caracterizaram-se, portanto, do ponto de vista do setor siderúrgico, inicialmente pelas 

repercussões da crise, com consequências negativas para quase todas as empresas,28 seguida por um 

período de vigorosa retomada da produção com base em capacidade ociosa iniciado já a partir de 

1931 e, após 1935, com a expansão da produção aliada à ampliação da capacidade produtiva das 

empresas existentes e criação de diversas novas empresas, sobretudo após 1937.29 

Outro aspecto relevante a analisarmos nesses dados diz respeito à composição da produção 

siderúrgica doméstica, que podemos observar nesse gráfico. Em que pese do crescimento 

expressivo ao longo das décadas de 1920 e 1930 das três principais classes de produtos siderúrgicos 

– ferro-gusa, aço e laminados – chama a atenção o paralelismo na expansão dos três. Isso ressalta 

que o que está ocorrendo não é um mero crescimento de caráter extensivo, mas mais bem um 

aprofundamento da estrutura produtiva, no sentido de que o ferro-gusa e o aço vão assumindo cada 

vez mais o papel de produtos intermediários dentro do setor, e os laminados vão se tornando o 

principal produto “final”. Tal evolução deveu-se, sobretudo, ao crescimento das empresas 

relativamente mais verticalizadas do setor. De fato, o ferro-gusa, o aço e os laminados são, por um 

lado, “tipos” diferentes de produtos siderúrgicos e, por outro, são etapas do processo produtivo. 

Sem dúvida, o ferro-gusa e o aço podem ser empregados diretamente pelo setor siderúrgico ou por 

outros setores produtivos para a fabricação de produtos fundidos diversos – desde panelas, passando 

por tubos centrifugados, até peças para máquinas. Muitas das empresas siderúrgicas operando no 

país no período faziam isto diretamente. Contudo, à medida em que o setor se aprofunda na direção 

da produção de aço e particularmente na de laminados, ele expande as possibilidades de uso, e 

portanto o consumo, de seus próprios produtos, o ferro-gusa e o aço, que passam a ser utilizados 

também, e com o tempo predominantemente, como produtos intermediários. Se até 1917, todo o 

consumo aparente de ferro-gusa e aço tinha destinos “finais”, à medida que o setor se desenvolvia, o 

consumo intermediário destes bens passou a ser cada vez mais importante, chegando eventualmente 

a predominar. Daí a necessidade de termos uma medida que contemple essas relações internas do 

setor para que possamos formar um quadro adequado sobre o crescimento do setor como um todo. 

Foi essa lacuna que procuramos preencher com a estimativa de um índice do valor da produção 

siderúrgica a valores constantes apresentado na Tabela A-3 anexa. Conforme discutido na seção 2 

deste artigo, a estimativa desse índice procura separar aquilo que o setor siderúrgico vende para 

                                                

28 Mas não para todas. A Belgo-Mineira, em particular, expandiu ano a ano continuamente a sua produção mesmo 
durante o período da crise. Como consequência, sua participação no mercado doméstico expandiu-se 
significativamente. 
29 Sobre a expansão da capacidade produtiva das empresas do setor no período veja [Trabalho do Autor] (2013). 
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outros setores da economia daquilo que ele mesmo consome de seus próprios produtos, na tentativa 

de obter uma medida mais acurada do crescimento agregado do setor. As taxas de crescimento do 

setor entre 1919 e 1940 calculadas com base nesse índice são apresentadas no Gráfico 3, abaixo. 

 

 
Gráfico 3: Taxa de crescimento anual do setor siderúrgico (1919-

1940) 
Fonte: Calculado a partir dos dados da Tabela A-3, anexa. 

 

Esse gráfico ressalta, antes de mais nada, as taxas bastante altas, apesar das oscilações, de 

crescimento do setor durante esse período que compreende as décadas de 1920 e 1930. Sem dúvida, 

como reconhece amplamente a historiografia, a década de 1930 foi marcada por uma grande 

expansão da produção siderúrgica doméstica. Contudo, devemos também ressaltar a importância da 

década de 1920 para o desenvolvimento do setor. Conforme observamos acima, a década de 1920 

foi efetivamente um momento de criação de um número expressivo de novas empresas siderúrgicas. 

Mas a importância dessa década não se resume a isso. Um outro ponto de vista sobre a questão nos 

dá a comparação das taxas de crescimento do setor. No que diz respeito às taxas médias de 

crescimento, ambas as décadas apresentam expressivos resultados. A taxa média de crescimento do 

setor siderúrgico entre 1919 e 1929 foi de 26,3% ao ano, enquanto que a taxa entre 1931 e 1940 foi 

de 18,7% ao ano.30 No entanto, como podemos observar no Gráfico 3 acima, a taxa de crescimento  

                                                

30 Taxas calculadas a partir do índice do valor da produção do setor siderúrgico a valores constantes da Tabela A-
3, anexa. Essa comparação é qualitativamente robusta a diferentes seleções de anos limites para o cálculo: 
  1921-1929 26,0% 1930-1940 18,6% 
  1923-1929 28,1% 1932-1940 16,3% 
  1925-1929 24,7% 1932-1939 15,1% 
  1923-1928 28,0% 1930-1939 17,9% 
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é mais estável e sustentada durante o período de crescimento após a depressão e oscila muito mais 

fortemente ao longo dos anos 1920, vale dizer, o setor cresce antes da crise em saltos ou degraus, o 

que se deve, em parte, ao fato de o setor estar crescendo sobre uma base pequena ou, mais 

precisamente, relativamente menor que a dos anos 1930 e, em parte, ao processo de entrada de 

novas empresas.31 

Contudo, a esse respeito, cabe ainda levar em consideração a capacidade produtiva, o que 

nos leva a observar duas coisas.32 Primeiro, da capacidade produtiva disponível em 1943, mais de 

um terço havia sido instalada até 1930. Segundo, o crescimento do setor na década de 1930 foi em 

boa medida baseado nesta capacidade. Por um lado, o crescimento da produção, pelo menos até 

1936, esteve praticamente todo lastreado no parque existente antes da crise. Por outro lado, ao que 

tudo indica, os frutos desse crescimento inicial, nas condições de proteção alfandegária e 

favorecimento governamental disponíveis àquelas empresas, possibilitaram ou facilitaram a elas 

empreender um segundo pacote de investimentos no setor a partir de meados da década de 1930. 

Tais circunstâncias, aliadas aos favores de que gozavam as empresas criadas ou existentes na 

década de 1920, que colocavam-nas em franca vantagem frente a outras novas empresas que 

pretendessem entrar no setor, resultou em que todas as principais empresas do setor siderúrgico em 

1940 fossem empresas criadas na década de 1920. Assim, não apenas o crescimento da década de 

1920 é comparável ao da década de 1930, como também, em boa medida, a estrutura produtiva 

criada antes da crise forneceu parte das condições de possibilidade para a expressiva expansão que 

efetivamente se deu na década seguinte. 

Outro aspecto relevante a observarmos nesses dados da produção siderúrgica brasileira é o 

impacto da crise do início dos anos 1930. Este não deixou de se fazer sentir no setor siderúrgico, 

como em geral, mas suas implicações foram moderadas e a retomada do setor foi particularmente 

rápida.33 O valor da produção a valores constantes caiu 12,9% em 1930 mas já em 1931 retomou o 

pico de 1929. A retomada, contudo, tornou-se especialmente vigorosa em 1932, com um 

crescimento muito expressivo, de 41,3% do valor da produção, e já ultrapassando em 42,0% o valor  

                                                                                                                                                            

  1925-1928 23,6% 1931-1939 18,0% 
31 Parte desse comportamento mais instável do índice do valor da produção na década de 1920, deve-se também, 
sem dúvida, a lacunas nos dados presentes nesse período, conforme discutido anteriormente. Contudo, cabe ressaltar, 
que temos maior segurança sobre as taxas médias de crescimento para a década como um todo do que para as taxas de 
crescimento anuais ao longo da década de 1920, já que temos informação mais completa sobre a produção nos anos 
limite utilizados para o cálculo. 
32 Veja [Trabalho do Autor] (2013). 
33 Uma avaliação mais apropriada deste impacto do que anteriormente possível foi viabilizada pelo 
preenchimento de relevantes lacunas de dados para os anos de crise, conforme discutido na seção 2 deste artigo. 
Compare com Baer (1969: 60-1). 
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da produção de 1929. Em 1933 o setor continuou a crescer, mas em menor ritmo, 10,4%, atingindo 

mais que o dobro do valor da produção de 1928.34 

Um outro ponto de referência importante para avaliarmos esse processo de desenvolvimento 

do setor siderúrgico é a comparação com outros setores da economia, particularmente com o 

restante do setor industrial. O gráfico 4, abaixo, dá uma ideia bastante clara do dinamismo do setor 

siderúrgico brasileiro ao longo das décadas de 1920 e 1930, mesmo em relação ao conjunto da 

indústria de transformação do país. 

 

 

Gráfico 4: Índices da produção industrial e da produção siderúrgica 
(1919-1940) (1929 = 100) 

Fonte: Calculado a partir de IBGE (1990: 383-84) e da Tabela A-3, 
anexa. 

 

Considerando o dinamismo da indústria de transformação brasileira no período, 

particularmente na década de 1930, essa comparação é eloquente. De fato, como se depreende 

imediatamente do gráfico, entre 1919 e 1929, a produção industrial não chega a duplicar, enquanto 

a produção siderúrgica mais do que decuplica. Na década de 1930 a situação não é muito diferente. 

Enquanto, entre 1929 e 1940, a produção industrial como um todo cresceu 90,9%, a produção 

siderúrgica aumentou 378,9%, mais do que quatro vezes mais. 

                                                

34 Podemos dizer que, qualitativamente, o setor siderúrgico vive no período um movimento similar ao da 
economia como um todo, mas mais acentuado. Ademais, a sua recuperação foi mais rápida e vigorosa do que a do resto 
da economia e mesmo que do resto da indústria. A título de comparação, a variação do nível real da atividade 
econômica brasileira foi de 1,1% em 1929, -2,1% em 1930, -3,3% em 1931 e, a partir do ano seguinte a economia volta 
a crescer, 4,3% em 1932 e 8,9% em 1933 (IBGE, 1990: 101, dados Claudio Haddad). Nestes mesmos anos, a variação 
real da produção industrial foi de, respectivamente, -2,4%, -7,1%, 1,4%, 1,4% e 11,9% (IBGE, 1990: 383-4). 
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Mas esse crescimento médio da indústria de transformação inclui, com peso relativamente 

grande, setores industriais tradicionais, como o têxtil e o de alimentação, que são menos dinâmicos. 

Tendo isso em vista, a Tabela 1 abaixo fornece ainda outro ponto de comparação entre o 

desempenho do setor siderúrgico e os demais setores industriais individuais. 

 

Tabela 1: Taxas de crescimento médio anuais de setores da indústria de transformação e do setor 
siderúrgico para períodos selecionados (1919-1939) 

  1919-1939 1926-1939 1928-1939 1921-1929 1929-1932 1931-1939 1932-1939 

Têxtil 8,1% 8,7% 8,1% 5,3% 7,7% 11,8% 13,1% 

Chapéus 2,6% 2,8% -1,8% 8,9% -21,4% 7,1% 9,7% 

Calçados 4,8% 4,6% 3,4% 8,4% -13,0% 6,5% 9,6% 

Couros e peles 5,2% 7,1% 7,9% 1,9% 0,9% 9,9% 12,7% 

Fumo 4,4% 5,1% 2,6% 8,0% -3,2% 4,0% 4,9% 

Bebidas 4,2% 2,7% 2,2% 7,3% -9,2% 6,7% 7,3% 

Química 9,6% 6,5% 5,8% 15,4% -6,4% 11,4% 10,6% 

Papel − 15,1% (a) 14,6% − -5,4% 17,4% 21,9% 

Mobiliário − 10,0% 10,7% 9,1% -5,8% 19,9% 23,1% 

Alimentos 3,4% 3,3% 3,2% 4,4% -0,2% 3,7% 4,5% 

Cimento − 35,6% (a) 20,7% − 15,7% 19,6% 24,6% 

Pneus − − − − − 63,1% (b) 53,4% 

Editorial e Gráfica − 2,5% 3,2% 7,9% -12,6% 9,1% 9,2% 

Total Indústria de 
Transformação 

5,9% 6,1% 5,6% 6,3% -1,5% 8,9% 10,0% 

               
Siderurgia 20,2% 17,4% 15,6% 26,0% 12,8% 18,0% 15,1% 

Fonte: Para o setor siderúrgico, calculado a partir da Tabela A-3, anexa, para os demais setores, 
calculado a partir de IBGE (1990: 383-84). 
Observações: “–” dados não disponíveis; (a) cálculo feito tendo por base dados do primeiro ano em 
que estatísticas de produção estão disponíveis para o setor; (b) cálculo feito tendo por base dados do 
segundo ano em que estatísticas de produção estão disponíveis para o setor (veja nota 35 abaixo). 

 

Como podemos observar, o setor siderúrgico destaca-se sem ressalvas entre os setores 

industriais mais dinâmicos do país ao longo de todo o período. Entre 1919 e 1939, o setor 

siderúrgico cresceu à taxa média de 20,2% a.a., enquanto nenhum outro setor para o qual é possível 

calcular a taxa nesse intervalo chegou a crescer a 10% a.a.. Destacam-se, nesse intervalo, a indústria 

química, com crescimento de 9,6% a.a., e a têxtil, com 8,4% a.a.. Mas isso se deve também, sem 

dúvida, ao fato de que alguns setores industriais particularmente dinâmicos não haviam entrado 

ainda nas estatísticas no ano de 1919, impossibilitando o cálculo a partir dessa base. Os setores de 

Papel e Cimento entram nas estatísticas em 1926. Tomando o período entre 1926 e 1939, esses 

setores cresceram a taxas bastante elevadas, respectivamente a 15,1% a.a. e 35,6% a.a., enquanto o 

setor siderúrgico cresceu, no mesmo período, a 17,4% a.a.. Mas o cálculo da taxa de crescimento 
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com base no primeiro ano de produção de um dado setor talvez não seja o melhor ponto de 

comparação.35 Tomando, então, o período entre 1928 (quando os setores Papel e Cimento já 

constavam nas estatísticas pelo terceiro ano) e 1939 temos que o setor de Cimento permanece o 

líder de crescimento, mas agora com uma taxa média de 20,7% a.a.. O setor siderúrgico é o segundo 

setor industrial que mais cresceu no período, a 15,6% a.a., seguido dos setores de Papel e 

Mobiliário, respectivamente com taxas de 14,6% a.a. e 10,7% a.a.. 

Durante os anos da crise, mais uma vez se destacam os setores de Cimento e Siderúrgico que 

cresceram, entre 1929 e 1932, em média 15,7% a.a. e 12,8% a.a. respectivamente, enquanto a 

indústria de transformação como um todo se contraía à taxa de -1,5% a.a.. Ao longo da década de 

1930, depois de recuperada da crise a indústria, mais uma vez o setor siderúrgico encontra-se entre 

os que mais cresceram. Entre os anos de 1931 e 1939, o setor siderúrgico cresceu 18,0% a.a., 

enquanto o setor de Pneus cresceu à 63,1% a.a., o setor de Mobiliário a 19,9% a.a., o setor de 

Cimento a 19,6% a.a. e o de Papel a 17,4% a.a.. Ou seja, nesses anos, com exceção do setor de 

Pneus, que em 1931 recém havia ingressado nas estatísticas, as taxas de crescimento dos setores de 

Mobiliário, Cimento, Siderurgia e Papel são bastante elevadas e similares entre si. Tomando o 

período entre 1932 e 1939, o setor siderúrgico fica algo atrás dos setores de Cimento, Mobiliário e 

Papel,36 mas permanece com um desempenho bastante expressivo com relação aos demais setores 

industriais. 

Com isso, tendo explorado esse quadro geral da evolução da produção siderúrgica no Brasil 

entre 1900 e 1940, seguiremos na próxima seção observando como esse processo de crescimento foi 

capaz de fazer frente à demanda através de um indicador particular, os coeficientes de importação. 

 

4.  Evolução do coeficiente de importação 

Correspondendo à vigorosa expansão da produção doméstica, o coeficiente de importação 

de produtos siderúrgicos gradualmente também se comprimia. Até a Primeira Guerra a quase 

totalidade da demanda por produtos siderúrgicos era suprida pela oferta externa, os coeficientes de 

importação globais do setor giravam em torno de 99%. A queda do coeficiente de importação de 

ferro-gusa durante a Guerra esteve associada, sem dúvida, ao esforço da Queiroz Júnior, mas deveu-

se, antes de mais nada, às restrições da oferta externa durante o conflito. Ainda assim, ao longo da 

                                                

35 A taxa de crescimento calculada para um determinado intervalo de anos é sensível à escolha do ano inicial da série já 
que o valor desse ano inicial entra como divisor na conta. E a produção do primeiro ano de um determinado setor, ou 
mesmo dos primeiros anos, é uma cifra algo fortuita e pode ser casualmente muito baixa (suponha, por exemplo, que a 
produção iniciou apenas no mês de outubro), inflando assim as taxas de crescimento calculadas. 
36 Isso se deve, sem dúvida, à recuperação precoce e particularmente vigorosa do setor siderúrgico, como vimos acima. 
O crescimento do setor de 17,2% em 1931 e o de 40,5% em 1932 ficam de fora desse intervalo. 
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década seguinte, com a criação de novas empresas produzindo ferro-gusa, o coeficiente de 

importações permaneceu mais baixo do que na primeira década do século, e chegou em 1929 a 

15,7% em valor e 12,6% em quantidade. Ao longo da década de 1920 também os coeficientes de 

importação de aço e laminados sofreram alguma redução. Já notamos anteriormente que, até 1918, 

o Brasil era incapaz de produzir estes produtos. Contudo, em 1929, o coeficiente de importação de 

aço já se situava em 68,9% em valor e 74,5% em quantidade, e o de laminados em 88,4% em valor 

e 90,7% em quantidade. Esse movimento teve continuidade ao longo da década de 1930. Em 1940, 

os coeficientes em valor para ferro-gusa, aço e laminados atingiram, respectivamente, 2,0%, 25,1% 

e 76,1%, enquanto os coeficientes em quantidade foram de 0,3%, 12,0% e 65,5%. Essa evolução 

pode ser melhor visualizada nos Gráficos 5a e 5b, abaixo. 

 

 
Gráfico 5a: Coeficiente de importação de produtos siderúrgicos 

(valor), 1901-1940 
Fonte: Tabela A-2, anexa. 
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Gráfico 5b: Coeficiente de importação de produtos siderúrgicos 

(quantidade), 1901-1940 
Fonte: Tabela A-2, anexa. 

 

É interessante observarmos os efeitos da crise de 1929 também a partir dos coeficientes de 

importação. A queda nas importações de produtos de ferro e aço foi significativa durante a crise. Os 

coeficientes de importação em quantidade para ferro-gusa e aço passaram, entre 1929 a 1932, 

respectivamente de 12,6% para 2,1% e de 74,5% para 18,7%. Os coeficientes de importação de 

laminados também sofreram reduções, mas de menor monta, de 90,7% para 71,1% em quantidade e 

de 88,4% para 70,0% em valor. Isto se deu sobretudo com a queda das importações, ou seja, devido 

à restrição externa. Como vimos, a produção doméstica sofreu um impacto inicial em 1930, mas já 

em 1931 retomava níveis de produção semelhantes aos de 1929. As importações de produtos de 

ferro e aço, por sua vez, sofreram queda maior do que a média das importações nestes anos, 

passando de 6,1% das importações totais em 1929 para 5,2% em 1931. 
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Esse comportamento dos coeficientes de importação durante o período da Grande Depressão 

sugere a importância da restrição às importações em momentos de estrangulamento externo mais 

agudo para a redução dos coeficientes, que pode ser observado de forma mais geral. De fato, os 

episódios de contração mais acentuada dos coeficientes de importação que podemos observar nas 

séries exibidas nos Gráficos 5a e 5b estiveram associados a momentos de forte retração das 

importações em situações de dificuldades no setor externo. Para examinarmos essa questão com 

maior detalhe, o Gráfico 6, abaixo, mostra o comportamento das importações totais de produtos 

siderúrgicos entre 1901 e 1940. Um primeiro ponto a destacar nesse gráfico é que as importações de 

produtos siderúrgicos estiveram sujeitas, nesse período, a episódios recorrentes de grande 

contração. Os dois momentos de mais marcantes desse padrão foram os períodos da Primeira 

Guerra Mundial e da Grande Depressão, mas outros também aparecem com clareza no gráfico, 

como o ano de 1921 e o período após 1937.37 Esses correspondem, de fato, aos momentos de 

estrangulamento externo, maior ou menor, vividos pela economia brasileira como um todo ao longo 

do período em análise. Mais do que isso, as contrações das importações de produtos siderúrgicos 

são mais fortes do que as das importações gerais na medida em que, tipicamente, nos momentos de 

crise, as importações de produtos siderúrgicos perdiam participação nas importações totais. Nesse 

sentido, as importações de produtos siderúrgicos, não apenas acompanhavam mas experimentavam 

de forma amplificada os movimentos do setor externo. 

 

                                                

37 Esse movimento de redução das importações de produtos siderúrgicos ao final da década de 1930 terá continuidade 
para além do período em análise aqui, atingindo 111 mil t em 1942. 
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Gráfico 6: Importações totais de produtos siderúrgicos (mil t) 

(1901-1940) 
Fonte: (2011: 215-16) 

 

O segundo ponto a ressaltar dos Gráficos 5 e 6 conjuntamente é justamente que os episódios 

de contração das importações de produtos siderúrgicos correspondem precisamente aos momentos 

de redução mais acentuada nos coeficientes de importação de produtos siderúrgicos. Em particular, 

o ano de 1921 e, sobretudo, os da Primeira Guerra Mundial são de grande redução nos coeficientes 

de importação de ferro-gusa. Já os períodos da Grande Depressão e do final da década de 1930 são 

momentos de quedas acentuadas nos coeficientes de importação de aço e laminados. Visando 

destacar essa correspondência, os períodos de grande retração das importações de produtos 

siderúrgicos foram sombreados nos Gráficos 5a e 5b. 

Que o coeficiente de importações caia com a queda das importações é algo praticamente 

forçoso, há razões econômicas suficientes para isso e, podemos dizer, esse é até mesmo um efeito 
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algébrico do movimento.38 Contudo, a evolução de longo prazo dos coeficientes de importação de 

produtos siderúrgicos no sentido de sua queda e, assim, da substituição de importações no setor, não 

se resume à mera contração cíclica das importações desses produtos. A esse respeito, a primeira 

coisa a observar é que o processo de expansão do setor siderúrgico ao longo da década de 1920 já 

vinha se manifestando na forma de uma redução gradual dos coeficientes de importação antes de 

1929. O coeficiente de importação em quantidade de ferro-gusa cai de 43,3% em 1927 para 12,6% 

em 1929. Já os coeficientes de importação em quantidade de aço e laminados caem de 100% em 

1923 para, respectivamente, 74,5% e 90,7% em 1929. 

Em segundo lugar, a relação entre a contração das importações e a redução dos coeficientes 

de importação de produtos siderúrgicos é menos linear do que faria supor a álgebra. Sem dúvida, 

como já observamos, as quedas cíclicas das importações de produtos siderúrgicos se manifesta na 

forma de uma praticamente necessária queda correspondente nos coeficientes de importação desses 

produtos. Porém, uma vez amenizada a restrição às importações, os coeficientes de importação 

invertem o movimento e voltam a subir em alguma medida, mas – e esse é o ponto a destacar – não 

retornam mais aos mesmos patamares anteriores. Em outras palavras, a expansão da produção 

interna como resposta ao estrangulamento externo era incorporada de forma perene ao coeficiente 

de importações mesmo após o alívio das restrições às importações e a recuperação destas. 

No período que antecedeu a Primeira Guerra, o coeficiente de importação de ferro-gusa 

girava em torno de pouco mais de 80%.39 Entre 1913 e 1918, ele colapsa de 83,1% para 1,9%. Após 

o término da Guerra, ele se recupera, atingindo 32,9% em 1920, para novamente cair para 5,8% em 

1921, retomando uma trajetória ascendente a partir de então, atingindo um novo pico de 43,3% em 

1926, num patamar bastante inferior aos mais de 80% vigentes antes da Primeira Guerra. Um 

movimento similar foi vivenciado pelos coeficientes de importação de aço e laminados durante a 

Grande Depressão e o período que a seguiu. O coeficiente de importação de aço, que havia sido de 

74,5% em 1929, atinge 18,7% em 1932, e se recupera depois disso, mas para um novo patamar mais 

baixo, de em torno de 35% a 40% entre 1934 e 1937. O coeficiente de importações de laminados, 

por sua vez, que foi de 90,7% em 1929, caiu para 71,1% em 1932 com a crise e depois também se 

recuperou, mas igualmente para um patamar mais baixo que o prevalecente antes da crise, de pouco 

mais de 80% entre 1933 e 1937. Assim, em meio às oscilações do setor externo e, em parte, mesmo 

                                                

38 De fato, o coeficiente de importação está definido como �
�������çã�

�������çã�������çã� ���é�����
�. Assim, dada uma queda 

qualquer da importação, o coeficiente só não cai se a produção doméstica for zero, ou se cair proporcionalmente à 
importação. 
39 Nessa análise, atenho-me aos coeficientes de importação em quantidade. 
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através delas, o desenvolvimento do setor ao longo do período era acompanhado de um 

correspondente processo de substituição de importações. 

Contudo, ao analisarmos a contração do coeficiente de importação dos produtos 

siderúrgicos, devemos ter em conta duas circunstâncias adicionais. Primeiro, o aprofundamento da 

estrutura produtiva do setor, com a crescente importância do consumo de ferro-gusa e aço como 

insumos para a produção de laminados dentro do próprio setor siderúrgico doméstico, como 

tivemos ocasião de observar acima. E segundo, a importância muito superior do consumo de 

laminados frente aos demais tipos de produtos siderúrgicos. De fato, um exame dos dados de 

consumo aparente final ressalta a clara predominância dos produtos laminados na composição da 

demanda por produtos siderúrgicos.40 Os laminados foram responsáveis por em torno de 80%, em 

média, do consumo aparente final de produtos siderúrgicos entre 1901 e 1940. Neste mesmo 

período, a mesma proporção tomada em valor tem tendência levemente ascendente, passando de em 

torno de 80% para em torno de 90%. De fato, se o ferro-gusa e o aço podem atender a uma demanda 

fora do setor siderúrgico na forma de produtos fundidos, é sem dúvida nos produtos resultantes da 

conformação mecânica do aço, tipicamente feita por laminação, que reside o núcleo do setor 

siderúrgico. Ou seja, os laminados eram, sem lugar a dúvida, a maior parcela do consumo de 

produtos siderúrgicos. 

Assim, a constatação de que o Brasil havia atingido baixos coeficientes de importação de 

ferro-gusa já em 1930 e de que produzia praticamente todo o ferro-gusa e quase todo o aço que 

consumia em 1940 deve ser tomada com cautela. Tais dados indicam antes um gargalo produtivo na 

etapa da laminação, do que um “cumprimento” na substituição de importação das etapas anteriores. 

De fato, não podemos deixar de observar que, apesar dos avanços realizados na década, o principal 

item na pauta do setor ainda era em valor três quartas partes importado. Em outras palavras, o parco 

desenvolvimento da laminação mascarava uma demanda latente por ferro-gusa e aço, tomados 

como bens intermediários. Além disso, justamente por sua posição de gargalo, a expansão da 

produção da laminação assumiu o papel de elemento dinâmico principal da evolução do setor, 

especialmente depois de 1930. De fato, a capacidade ociosa do setor na laminação parece ter sido 

regularmente inferior às das demais etapas produtivas do setor no período. Assim, uma vez que o 

consumo intermediário de ferro-gusa e de aço tornou-se mais relevante, o passo da expansão da 

capacidade e da produção de laminados passou a ditar o ritmo de desenvolvimento do setor 

siderúrgico inteiro. 

                                                

40 Veja [Trabalho do Autor] (2011, Apêndice estatístico). 
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Ainda assim, não devemos menosprezar as realizações do setor. Em primeiro lugar, que o 

setor atendesse, em 1940, 99,7% do consumo aparente interno de ferro-gusa, 88,0% do de aço e 

34,5% do de laminados é um resultado significativo. Em segundo lugar, é difícil deixar de 

reconhecer a dinamicidade de um setor que cresceu a uma taxa média de 20,4% ao ano por mais de 

20 anos (entre 1919 e 1940). 

 

5.  Considerações finais 

Tendo acompanhado o processo de desenvolvimento do setor siderúrgico ao longo das 

quatro primeiras décadas do século XX, cumpre-nos fazer algumas considerações finais. 

O período foi marcado pela expansão da produção siderúrgica e da capacidade produtiva do 

setor, e por algum grau de diversificação e aprofundamento produtivos. O setor siderúrgico 

ingressara no século XX com uma produção de pequeno significado prático. Em 1918 iniciou-se a 

produção de aço e de laminados leves. Entre 1919 e 1929 surgiu uma série de novas empresas, oito 

das quais estariam ainda em funcionamento em 1939, mas das quais três se destacam por avançarem 

às etapas da produção de aço e laminação – a Belgo-Mineira, a Cia. Brasileira de Mineração e 

Metalurgia e a Cia. Brasileira de Usinas Metalúrgicas. Em 1929, o país já produzia 33,7 mil t de 

ferro-gusa, 27,4 mil t de aço e 29,8 mil t de laminados. Os coeficientes de importação em atingiram 

então 15,7% para o ferro-gusa, 68,9% para o aço e 88,4% para os laminados. Na década de 1930 

teve continuidade o processo de desenvolvimento do setor, com aumentos expressivos da produção 

já a partir de 1931 e, na segunda metade da década de 1930, houve nova onda de investimento no 

setor, com criação de várias novas empresas e expansão das existentes. Em 1939, 26 empresas 

operavam no setor. No ano seguinte, a produção foi de 186 mil t de ferro-gusa, 141 mil t de aço e 

135 mil t de laminados, sendo os coeficientes de importação, respectivamente, 2,0%, 25,1% e 

76,1%. 

Contudo, tal desenvolvimento do setor siderúrgico durante as quatro primeiras décadas do 

século XX não colocava o parque produtivo doméstico em condições de atender plenamente a 

demanda doméstica. Ainda que o coeficiente de importação de ferro-gusa em valor em 1940 tenha 

atingido 2,0% o de aço permanecia em 25,1% e, o que é mais importante, o de laminados era de 

76,1%. De fato, havia limitações qualitativas para o atendimento da demanda doméstica, já que 

alguns dos principais itens da pauta de importações – como trilhos, chapas e folhas de Flandres – 

absolutamente não podiam ser produzidos pelas empresas em operação no Brasil. 

A despeito dessas limitações do setor siderúrgico brasileiro, tanto quantitativas quanto 

qualitativas, não podemos deixar de ressaltar o significado e a importância desse desenvolvimento 
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setorial ocorrido nas décadas anteriores à criação da Companhia Siderúrgica Nacional. Os avanços 

foram expressivos, como fica patente se tivermos em conta que a taxa de crescimento média do 

setor entre 1919 e 1940 foi de nada menos que 20,4% ao ano, cifra bastante expressiva mesmo em 

comparação com outros setores industriais especialmente dinâmicos. De fato, tendo isso em vista, 

podemos notar sem reservas que a capacidade produtiva siderúrgica já instalada em 1943 no país – 

da ordem de 280 mil t/ano de ferro-gusa e aço e de 170 mil t/ano de laminados – se comparava à 

capacidade planejada da usina de Volta Redonda então em construção, que era de em torno de 

300 mil t/ano de laminados.41 
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Tabela A-1: Produção de ferro e aço no Brasil, 1899-1940 

 Ferro-gusa Aço Laminados Total ferro e aço 

 (t) (mil-réis) (t) (mil-réis) (t) (mil-réis) (t) (mil-réis) 

1899 80 –     80 – 

1900 756 –     756 – 

1901 826 53.436     826 53.436 

1902 1.258 77.123     1.258 77.123 

1903 1.360 79.209     1.360 79.209 

1904 1.710 87.549     1.710 87.549 

1905 1.394 63.681     1.394 63.681 

1906 1.654 93.417     1.654 93.417 

1907 1.901 82.378     1.901 82.378 

1908 1.868 111.756     1.868 111.756 

1909 2.134 112.122     2.134 112.122 

1910 2.659 140.356     2.659 140.356 

1911 3.262 161.527     3.262 161.527 

1912 3.463 202.160     3.463 202.160 

1913 4.000 236.517     4.000 236.517 

1914 2.181 131.645     2.181 131.645 

1915 3.259 273.899     3.259 273.899 

1916 4.267 485.534     4.267 485.534 

1917 7.648 1.285.816     7.648 1.285.816 

1918 11.748 3.812.198 – – – – 11.748 3.812.198 

1919 10.808 2.485.840 – – – – 10.808 2.485.840 

1920 14.285 3.285.550 600 1.587.246 – – 14.885 4.872.796 

1921 17.518 4.029.140 – – – – 17.518 4.029.140 

1922 17.783 4.090.090 – – – – 17.783 4.090.090 

1923 25.187 5.037.400 – – – – 25.187 5.037.400 

1924 25.035 5.188.330 4.492 2.021.400 5.000 4.000.000 34.527 11.209.730 

1925 30.046 6.958.430 7.559 3.654.173 283 226.400 37.888 10.839.003 

1926 21.279 5.541.654 9.895 5.199.237 13.051 10.440.800 44.225 21.181.691 

1927 15.584 4.181.404 8.205 4.500.998 16.539 13.231.200 40.328 21.913.602 

1928 25.762 6.745.844 21.830 11.933.621 26.227 20.981.600 73.819 39.661.065 

1929 33.671 8.409.334 27.381 14.497.785 29.790 23.832.000 90.842 46.739.119 

1930 34.805 8.745.460 21.573 11.589.536 25.873 20.698.400 82.251 41.033.396 

1931 30.906 7.066.923 28.998 14.370.858 27.894 22.315.245 87.798 43.753.027 

1932 32.525 7.412.348 47.828 22.935.703 39.353 31.482.490 119.706 61.830.541 

1933 46.774 11.670.894 53.566 24.646.350 42.354 33.883.200 142.694 70.200.444 

1934 57.784 14.492.501 61.673 23.949.730 48.699 38.990.481 168.156 77.432.712 

1935 64.082 14.957.139 64.231 25.278.459 51.513 39.347.057 179.826 79.582.655 

1936 78.419 23.564.342 73.667 45.311.295 62.946 61.387.255 215.032 130.262.892 

1937 98.101 33.452.000 76.430 55.663.000 71.419 76.248.000 245.950 165.363.000 

1938 122.352 48.000.000 92.420 72.135.000 85.666 100.422.000 300.438 220.557.000 

1939 160.016 59.434.000 114.095 90.169.000 100.996 113.755.000 375.107 263.358.000 

1940 185.570 69.010.000 141.201 113.308.000 135.293 157.942.000 462.064 340.260.000 

Fonte: Observações: “–” dados não disponíveis. Veja discussão a respeito desses dados na seção 2 deste artigo e, para 
maiores informações.  
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Tabela A-2: Coeficiente de importação de ferro e aço no Brasil, 1901-1940 

 Ferro-gusa Aço Laminados Total ferro e aço 

 quant. (%) valor (%) quant. (%) valor (%) quant. (%) valor (%) quant. (%) valor (%) 

1901 71,7% 78,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,7% 99,6% 

1902 70,3% 77,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,7% 99,6% 

1903 70,4% 77,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,6% 99,6% 

1904 70,9% 77,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,5% 99,6% 

1905 76,4% 82,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,0% 99,7% 

1906 85,6% 89,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,1% 99,7% 

1907 83,3% 87,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,3% 99,8% 

1908 81,0% 85,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,2% 99,7% 

1909 82,5% 87,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,3% 99,8% 

1910 82,1% 86,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,2% 99,7% 

1911 83,4% 87,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,0% 99,7% 

1912 80,0% 85,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,2% 99,7% 

1913 83,1% 87,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,2% 99,7% 

1914 68,7% 75,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,8% 99,6% 

1915 41,7% 50,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,3% 98,9% 

1916 36,2% 44,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,4% 98,9% 

1917 17,1% 22,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 91,1% 97,7% 

1918 1,9% 2,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 78,9% 91,3% 

1919 20,3% 24,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 92,9% 97,4% 

1920 32,9% 44,8% 98,8% 95,3% 100,0% 100,0% 94,8% 97,4% 

1921 5,8% 11,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 91,4% 97,4% 

1922 14,7% 16,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 91,2% 96,3% 

1923 17,3% 28,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 88,7% 96,9% 

1924 39,7% 49,4% 92,6% 93,7% 98,1% 98,0% 90,5% 95,4% 

1925 28,1% 30,9% 86,6% 86,6% 99,9% 99,9% 90,2% 94,9% 

1926 43,3% 36,7% 86,2% 80,6% 95,4% 92,9% 88,7% 88,4% 

1927 40,2% 47,2% 90,0% 86,8% 94,9% 93,7% 90,6% 91,3% 

1928 10,6% 14,8% 75,7% 70,2% 92,8% 90,7% 84,8% 85,5% 

1929 12,6% 15,7% 74,5% 68,9% 90,7% 88,4% 80,6% 82,2% 

1930 5,5% 7,5% 56,9% 52,7% 86,9% 84,6% 71,0% 75,6% 

1931 2,2% 6,2% 23,8% 31,6% 78,3% 80,2% 55,7% 69,0% 

1932 2,1% 4,4% 18,7% 23,4% 71,1% 70,0% 47,6% 56,6% 

1933 2,6% 5,4% 31,9% 36,4% 82,0% 80,8% 60,5% 69,2% 

1934 1,3% 3,6% 40,2% 53,2% 82,3% 82,6% 61,4% 73,4% 

1935 0,8% 3,9% 36,5% 57,4% 81,7% 87,8% 59,8% 80,0% 

1936 1,6% 4,1% 35,1% 47,4% 80,2% 84,0% 57,9% 73,7% 

1937 1,3% 4,3% 41,3% 55,7% 82,9% 86,8% 62,1% 77,6% 

1938 0,8% 3,6% 28,1% 44,7% 71,3% 78,5% 45,4% 65,9% 

1939 0,3% 3,1% 16,2% 27,8% 73,8% 79,9% 45,0% 64,9% 

1940 0,3% 2,0% 12,0% 25,1% 65,5% 76,1% 37,4% 61,4% 

Fontes: Observações: O coeficiente de importações foi definido como importações sobre consumo aparente, e foi 
calculado tanto para quantidade quanto para valor. O consumo aparente utilizado para esta estimativa foi definindo como 
a soma da produção doméstica e das importações, ou seja, supusemos que as exportações são nulas, o que não é 
totalmente verdadeiro, mas constitui muito boa aproximação para o caso em questão. Para maiores informações sobre as 
fontes e descrição detalhada dos dados veja. 
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Tabela A-3: Índice do valor da produção siderúrgica a valores constantes, 1901-1940 
 

 
Índice do valor da 

produção siderúrgica 
  

Índice do valor da 
produção siderúrgica 

Ano (1901 = 100)  Ano (1901 = 100) 

1901 100  1921 2.122 

1902 152  1922 2.154 

1903 165  1923 3.051 

1904 207  1924 5.129 

1905 169  1925 5.563 

1906 200  1926 6.442 

1907 230  1927 5.935 

1908 226  1928 10.497 

1909 259  1929 13.468 

1910 322  1930 11.735 

1911 395  1931 13.759 

1912 420  1932 19.329 

1913 485  1933 21.104 

1914 264  1934 24.435 

1915 395  1935 26.803 

1916 517  1936 32.094 

1917 926  1937 35.178 

1918 1.423  1938 41.267 

1919 1.309  1939 51.805 

1920 1.873  1940 64.502 

Fonte: Observações: A estimativa deste índice do valor da produção siderúrgica doméstica foi feita contemplando o 
consumo intermediário de produtos siderúrgicos pelo próprio setor siderúrgico, vale dizer, este índice procura captar o 
valor da produção siderúrgica destinado a outros setores da economia. Para a estimativa não utilizamos um deflator 
previamente disponível, mas fizemos uso de algumas características do comportamento dos preços do próprio setor e de 
informações de que dispúnhamos a respeito. O índice é uma agregação das quantidades produzidas pelo setor ponderada 
pelos preços relativos do próprio setor. Trata-se, portanto, de um índice a valores constantes no sentido de que o valor de 
1 t de ferro-gusa em 1901 = o valor 1 t de ferro-gusa em 1940. As produções dos demais produtos (aço e laminados) 
foram agregados aos valores da produção siderúrgica ponderadas pelos seus preços médios relativos aos do ferro gusa 
para cada ano. Para avaliar a robustez dessa estimativa, foi gerada uma série comparável a essa a partir do valor da 
produção do setor, deflacionado pelo deflator implícito do setor industrial (IBGE, 1990: 177). Há um bom grau de 
consistência entre os índices no período entre 1919 e 1936 (a disponibilidade de dados do valor da produção vai só até 
esse ano), e especialmente entre 1919 e 1931. Para maiores informações sobre as fontes e sobre a estimativa veja (2011, 
Apêndice estatístico). 



 

“QUESTÃO ADMINISTRATIVA E QUESTÃO POLÍTICA”: A DISPUTA PELA 

HEGEMONIA NO ADVENTO DA PETROQUÍMICA BRASILEIRA (1964-1967) 

Bernardo Galheiro Poças 

 

RESUMO 

O presente artigo traz luz à um aspecto pouco conhecido da ditadura civil-militar que vingou no 
Brasil entre 1964 e 1985: a ascensão da indústria petroquímica na economia brasileira. No entanto, 
o advento deste setor econômico esteve longe de ser um processo autônomo. Inicialmente dominado 
pelo capital estrangeiro, este setor econômico foi desde seu início cobiçado pelo capital nacional, 
com ou sem o auxílio do aparato estatal. 
Palavras-chave: Petrobras, petroquímica, Petroquisa, petróleo, Abiquim. 
 

ABSTRACT 

This article brings to light a very unknown aspect of the civilian-military dictatorship that ruled 
Brazil between 1964 and 1985: the rise of the petrochemical industry in the brazilian economy. 
However, the uprise of this economic sector was far from being an natural process. Initially 
dominated by foreign capital, this sector was desired and seized by the private brazilian capital, 
with or without the help of the state apparatus.. 
Keywords: Petrobras, petrochemicals, Petroquisa, petroleum, Abiquim. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 O presente artigo traz luz à um aspecto pouco conhecido da ditadura civil-militar que vingou 

no Brasil entre 1964 e 1985: a ascensão da indústria petroquímica na economia brasileira. Este setor 

econômico,  associado à indústria química e a indústria do petróleo (a segunda fornecendo matérias-

primas para a primeira), teve seu advento na economia capitalista nos anos 20, e se expandiu a 

partir da Segunda Guerra Mundial, se tornando hegemônico desde então. No Brasil, este setor, 

incipiente até 1964, construiria três pólos petroquímicos num espaço de quinze anos (1968 a 1983) 

e se tornaria em duas décadas e meia o principal setor da indústria brasileira, perdendo esta 

condição a partir dos anos 90. Atualmente este setor é composto por trinta e sete empresas ligadas a 

ABIQUIM (Associação Brasileira da Indústria Química), controladas por vinte e cinco empresas e 

quatro subsidiárias. 

 Esse artigo pretende mostrar no entanto, que o advento deste setor econômico no Brasil 

esteve longe de ser um processo autônomo. Baseando-se em na dissertação de mestrado deste autor, 

em fase de conclusão1, podemos afirmar que a petroquímica no Brasil é uma construção social. Se 

atualmente o capital nacional é predominante, este status quo era improvável há cinquenta anos 

atrás, sendo o setor petroquímico forjado por meio de lutas e associações entre o capital estrangeiro 

e o capital privado nacional, com o apoio do aparato estatal. O Estado aqui não é um ente com vida 

e pensamento próprios, mas como um conjunto de instituições político-econômicas que espelham e 

ajudam a reproduzir e legitimar todo um conjunto de relações sociais entre classes e intra-classes, 

envolvendo dominação, resistência e apoio. Como afirmara o filósofo italiano Antonio Gramsci ao 

defender o Estado, enquanto instituição, das análises políticas mais simples. 

 
 

A fortuna da sociologia relaciona-se com a decadência do conceito de ciência 
política e da arte política que se verificou no século XIX (...). Tudo o que há de 
impotante na sociologia não passa de ciência política. 'Política' torna-se sinônimo 
de política parlamentar ou de corrilhos pessoais (...). Empobrecimento do conceito 
de Estado, em consequência de tal visão. Se ciência política significa ciência do 
Estado, e Estado é todo o complexo de atividades práticas e teóricas com as quais a 
classe dirigente justifica e mantém não só o seu domínio, mas consegue obter o 
consentimento ativo dos governados, é evidente que todas as questões essenciais da 
sociologia não passam de questões da ciência política"2 
 
 

 Este artigo considera o golpe de 1964 como o encerramento de um período de crise no 

processo de acumulação do capitalismo brasileiro que se iniciara na década de 30. Esse processo é 

                                                
1 A dissertação em questão é 1964-1979: A luta pela hegemonia na petroquímica brasileira, defendida em 20 de 
novembro de 2013 na Universidade Federal Fluminense. 
2 GRAMSCI, Antonio. Maquiavel, a Política e o Estado Moderno. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 
3°Edição, 1978. p.86-87 



 

esclarecido em detalhes em duas obras. A primeira é a análise de René Dreyfus sobre esse período, 

em 1964: A Conquista do Estado (1981). Dreyfus detalhou o surgimento de um determinado setor 

da burguesia industrial a partir dos anos 50, caracterizado principalmente pelo capital estrangeiro, 

baseado no setor de bens de consumo duráveis e sua penetração no aparelho de Estado a partir dos 

chamados anéis tecno-burocráticos3 formados por empresas de consultoria e executivos que 

transitavam no interior do Estado brasileiro. Essa fração da burguesia se estabeleceu no Brasil a 

partir da segunda metade dos anos 50, no governo de Juscelino Kubitchek e após a renúncia de 

Jânio Quadros tem seus interesses econômicos e acessos aos instrumentos de decisão no âmbito 

estatal ameaçados. Utilizando os conceitos de “bloco de poder” de Poulantzas; e o “bloco histórico” 

e “intelectuais orgânicos” de Gramsci, Dreyfus iniciou sua análise com uma retrospectiva da 

industrialização do país a partir dos anos 30, onde o período pós-Revolução se configura como uma 

época de declinio do poder agrário-exportador, em grande parte por conta da crise econômica no 

Ocidente a partir de 1929, mas ao mesmo tempo onde os setores emergentes urbanos (capital 

industrial, comercial, setores urbanos, proletariado) não conseguem estabelecer uma hegemonia no 

cenário político nacional, sendo necessário não apenas a formação de um “Novo Estado” (o Estado 

Novo) capaz de representar seus interesses como, inclusive, repactuar com o setor agrário, detentor 

do capital e da matéria-prima da expansão industrial brasileira. Apesar do fim do Estado Novo, em 

1945, os industriais conseguiram manter postos-chaves na burocracia e nos centros de decisão do 

Estado possibilitando a manutenção de uma agenda industrial, embora com menor força, durante o 

governo de Eurico Gaspar Dutra, que veio a suceder Vargas em 19464. O segundo governo de 

Vargas, iniciado em 1951, definia diretrizes mais claras sobre o projeto de industrialização: apoio às 

indústrias de base por meio de empresas estatais e financiamento estrangeiro, e às indústrias de bens 

de consumo por meio da iniciativa privada5. Dentro desse processo, se iniciam os estudos para a 

criação da Petrobras, da Eletrobras e do fortalecimento da Cia. Nacional de Álcalis. Entretanto, a 

disputa política no âmbito do Congresso Nacional forçaria mudanças na composição de governo, 

abrindo espaço para os setores sindicais em detrimento dos industrais, e o fracasso da política anti-

inflacionária travaria o apoio empresarial e o financiamento norte-americano, mesmo após o início  

 

                                                
3  Os anéis tecno-burocráticos os quais Dreyfus se refere, eram representados por agentes sociais cujas ações 
políticas davam a garantia do cumprimento das diretrizes econômicas das empresas. Esses agentes sociais estava 
instalados em posições de influência dentro do aparato estatal de forma não só a defender os interesses do grande 
capital, mas assegurar condições favoráveis para a rentabilidade do mesmo e, por meio de suas funções "públicas", 
transformar os interesses do grande capital representado em interesses de Estado. Ler DREYFUS, 1981, p.72 
4 Ver DRAIBE, Sonia. Rumos e Metamorfoses. Estado e Industrialização no Brasil: Um estudo sobre a 
constituição do Estado e as alternativas da industrialização no Brasil 1930-1960. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1985. 
5 Idem, p.180-239. 



 

 

dos trabalhos da Comissão Mista Brasil – Estados Unidos em 19516 e da criação do BNDE em 

1953, como parte das recomendações da Comissão para o financiamento de empreendimentos 

privados. A agenda econômica de Vargas só seria levada à frente, com sucesso, com Juscelino 

Kubitschek. Mas o governo de JK teria outras prioridades, como revelou Dreyfus: 

 
 

Juscelino Kubitschek fazia sua campanha em favor de um programa ambicioso de 
planejamento e desenvolvimento. Porém a administração de Juscelino Kubitschek , 
embora aparentemente baseada na mesma correlação de forças políticas do regime 
de Getúlio Vargas, implementou uma política de desenvolvimento que resultou em 
uma mudança drástica no modelo de acumulação, reformando um padrão de 
“desenvolvimento associado” com a realização de seu chamado Plano de Metas de 
1956 a 1961. Além disso, a estratégia de desenvolvimento adotada por Juscelino 
Kubitschek levou a uma redefinição do papel e funções da máquina estatal e de seu 
relacionamento com a sociedade civil, acabando por esgotar as possibilidades de 
combinação das forças políticas que haviam sido sua base de sustento original7. 
 
 

 O carro-chefe do Plano de Metas de JK era a indústria de bens de consumo, principalmente a 

de capital estrangeiro, portadora de tecnologia e poder econômico8 capaz de acelerar o processo de 

industrialização. Setores até então incipientes como o automobilístico e maquinarias, por exemplo, 

iniciaram a produção de bens no Brasil. Outros setores de alto valor agregado no qual havia uma 

predominância do capital nacional, como o farmacêutico, passaram a sofrer forte concorrência do 

capital estrangeiro. Todo esse processo foi realizado com garantia de incentivos fiscais e garantia de 

remessa de lucros, de forma a reproduzir a expansão da ordem capitalista no pós-Segunda Guerra 

Mundial. Mais ainda, Juscelino contaria com apoio de órgãos de planejamento, consultoria e lobby, 

se traduzindo na figura dos Grupos Executivos. Com acesso direto à presidência e os ministérios, os 

Grupos Executivos eram formados por burocratas estatais, técnicos de empresas de consultoria e 

empresários, formulando políticas públicas de desenvolvimento de setores dinâmicos da economia  

                                                
6 Maria Celina D'Araújo relata que, mesmo após a formulação de projetos e aprovação do financiamento externo 
norte – americano, a desconfiança com Vargas faz com que os empréstimos só cheguem ao país após o fim de seu 
governo. Entretanto Tiago Reis Marques Ribeiro, em sua dissertação de mestrado, comenta que havia discordâncias 
dentro da própria Comissão Mista sobre qual o tipo de ajuda, se seria de logística ou financeira, que os norte-
americanos dariam ao Brasil. Para uma análise política do período 1951-1954, ler D'ARAUJO, Maria Celina. O 
segundo governo Vargas 1951-1954: democracia, partidos e crise política. 2°ed. São Paulo: Ática, 1992. Sobre a 
Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, ler RIBEIRO, Tiago Reis Marques. Das missões à comissão: ideologia e 
projeto desenvolvimentista nos trabalhos da "Missão Abbink" e da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (1951-
1953). Dissertação de Mestrado em História. Niterói, UFF, 2012. 
7 Ler DREYFUS, 1981, p.34. 
8 Na década de 50, Dreyfus relata dos 55 grupos multibilionários encontrados no Brasil, 31 deles (56,4%) eram 
estrangeiros e 24 deles (43,6%) eram locais ou “nacionais” dos quais, por sua vez, 62,5% tinham ligações variadas com 
grupos transnacionais. E apenas 9 dos 24 grupos nacionais não tinham ações em mãos de grupos estrangeiros. Metade 
(15) dos grupos estrangeiros eram norte-americanos. Sobre a composição do capital estrangeiro no Brasil nos anos 50, 
ler DREYFUS, 1981, p. 49-70 



 

 

em solo brasileiro, de acordo com os interesses do capital privado. Esse processo, somado à 

continuidade da ação das empresas estatais nos setores de base da economia, provocou o que 

Dreyfus chamou de “segundo estágio da nacionalização formal” da economia, onde o Estado se 

tornou o produtor direto de bens e serviços de infra-estrutura : 

 
 

O papel do Estado como fator de desenvolvimento conseguiu dissimular o domínio 
real do capital. Apesar da expressiva presença do Estado na economia, ele não 
“orientava” a nova estrutura de produção. Pelo contrário, era o capital 
transnacional que, tendo penetrado os setores dinâmicos da economia, controlava o 
processo de expansão capitalista9 

 
 

 Francisco de Oliveira, em A Economia da Dependência Imperfeita (1977), realiza uma 

análise semelhante, sem no entanto encarar a chegada do capital industrial estrangeiro como uma 

quebra de paradigma. Para este, a industrialização se fortalece a partir dos anos 30 não apenas pelo 

declínio do poder político do agronegócio, mas pela "ruptura entre a economia nacional e o 

capitalismo internacional"10 que não só garantia a hegemonia da economia cafeeira como permitia a 

importação de bens intermediários e de capital. O avanço industrial brasileiro seria financiado por 

três pontos: pela transferência de excedentes do setor agrário para o setor industrial, pela própria 

nacionalização da indústria de bens de capital e por uma política salarial restritiva junto à classe 

trabalhadora. Esse padrão de acumulação, devido a condições externas (da qual dependiam a 

exportação agrícola e, por consequência, o financiamento desse processo econômico), a queda de 

rentabilidade do setor agrícola (que não detinha em seu favor o excedente de capital produzido) e a 

própria política de alianças no seio do Estado entre industriais, agricultores e camadas populares 

impediram a transformação do crescimento dos lucros das empresas privadas em um novo modo de 

acumulação de capital.  

 O Plano de Metas representou, para Oliveira, o atendimento das demandas desse setor 

industrial, visto que inexistia a produção de bens de consumo no país. Somando-se a isso a 

redefinição da divisão internacional do trabalho no pós-guerra, com a expansão do capital 

estrangeiro não apenas em forma de financiamento de capitais e prestação de serviços, como 

ocorrera no início do século XX, mas também com a expansão de seus complexos industriais, 

transformando ao seu feitio o processo de industrialização dos países dependentes. O período pós-

guerra ficaria marcado, para Oliveira, pela expansão inicial da indústria de base, posteriormente 

                                                
9 Ler DREYFUS, 1981, p.35 
10 Ler OLIVEIRA, 1977, p.78 



 

complementado pela expansão da indústria de bens de consumo. O processo de industrialização, 

realizado em caráter excludente, permitiu uma concentração de renda na sociedade que formou ao 

mesmo tempo o mercado consumidor para essa nova indústria em penetração no país. No entanto, o 

autor reconhece que esse segundo processo de industrialização se deu de forma acelerada, que não 

só estimulou o setor de bens de produção mas que rapidamente levou o mesmo à exaustão, forçando 

o reestabelecimento das relações centro-periferia, com a entrada de capital estrangeiro em 

investimentos diretos e a importação de bens de capital, desequilibrando não só a balança comercial 

brasileira mas o próprio desenvolvimento industrial do país como um todo, visto que os dividendos 

dessa expansão industrial provocavam reflexos na oferta dos países centrais, o que fez com que o 

autor alcunhasse o período como a "Restauração Kubitchek"11. 

 É possível descrever a indústria petroquímica como parte desta burguesia industrial de 

capital estrangeiro? A resposta é positiva. Gramsci afirma que o homem só pode ser concebido 

como homem historicamente determinado, desenvolvido num conjunto de relações sociais12. As 

atividades econômicas dos homens obviamente estão inclusas neste processo. A petroquímica, como 

atividade econômica, é uma atividade relativamente recente, datando do início do século XX. 

Apesar do prefixo, podemos considerá-la também como parte da indústria química como um todo, e 

não apenas um segmento da indústria do petróleo. O nome "petroquímica" deriva da produção de 

produtos da indústria química a partir da matéria-prima disponibilizada pela indústria do petróleo, 

conforme demonstra a tabela 1.1. Como definiu Raymond Guglielmo: 

 
 

A grande indústria química orgânica é antes de tudo indústria de síntese. Permite 
remediar a escassez dos produtos naturais, substituindo-os muitas vezes por 
produtos superiores e menos dispendiosos; fabrica outros inteiramente novos. Deve 
ao próprio caráter de suas operações automatismo mais avançado do que outras 
indústrias, o que lhe confere produtividade particularmente elevada13 
 
 

 
Tabela 1.1 - Cadeia produtiva da indústria petroquímica 

 

                                                
11  Ler OLIVEIRA, 1977, p.86-87 
12 GRAMSCI, 1978, p.87 
13 GUGLIELMO, Raymond. A Petroquímica no Mundo. São Paulo, Difusão Européia do Livro, 1962. p.78 



 

Matérias-

primas 

Produtos 

resultantes de 

processamento e 

refino 

Produtos 

resultantes da 

Central 

Petroquímica 

(1º Geração) 

Produtos 

intermediários ou 

resultantes da 

transformação de 

resinas  

(2º Geração) 

Produtos finais  

(3º Geração) 

Petróleo Nafta/Gasóleo 

Eteno/Etileno 

Polietileno (PE), 

Estireno, Óxido de 

Etileno, etanol, 

MVC, outros 

Plásticos, embalagens flexíveis, 

pneus, brinquedos, calçados, 

autopeças, detergentes, 

borrachas sintéticas, etc. 

Propeno/Propileno 

Polipropileno (PP), 

Cumeno, 

isopropanol, outros 

Benzeno 

Fenol, anilina, 

Etilbenzeno, 

anidrido maleico, 

outros 

Tolueno 

Etilbenzeno, 

benzaldeído, ácido 

benzóico, outros 

Xileno 
Anidrido ftálico, 

Etilbenzeno, outros 

Butadieno 

Látex, Butadieno 

Estireno (SBR), 

outros 

Gás Natural Etano/Propano 

Eteno/Etileno  

Propeno/Propileno 

 
 

 O agressivo processo de industrialização que se fortaleceu a partir da Revolução de 1930 

teria na crise política que culminou com o golpe civil-militar de 1964 um ponto de afirmação desta 

fração da  burguesia industrial baseada no capital estrangeiro não somente sobre a classe 

trabalhadora, mas sobre classes burguesas nacionais concorrentes, naquele momento. 

 

O Governo Castelo Branco 

 

 Thiago Reis, em sua dissertação sobre a Missão Abbink e a Comissão Mista Brasil-Estados 

Unidos, analisa as influências dessas duas missões no chamado desenvolvimentismo, termo 

utilizado para definir o processo de desenvolvimento capitalista brasileiro e a ideologia da 



 

burguesia industrial, sendo o desenvolvimentismo a forma pela qual a intelectualidade brasileira 

tomou consciência do processo de aprofundamento das bases internas de acumulação de capital no 

Brasil14. As duas missões utilizam diferentes abordagens visando a transformação da acumulação de 

capital. Enquanto a mais conhecida delas, a Comissão Mista, ressaltava a importância de projetos na 

indústria de bens de capital, em particular os projetos siderúrgicos, geração de energia e transportes, 

assim como a necessidade de financiamento externo, a Missão Abbink propôs soluções para o que 

se considerava como obstáculo interno ao desenvolvimento capitalista brasileiro. O chamado self-

help visava principalmente o combate à inflação e o redirecionamento do mercado de capitais de 

forma a combater a especulação imobiliária, segmento econômico absorvedor de grande parte das 

linhas de financiamento, e permitir o surgimento de um mercado de capitais e de títulos. Esse 

processo passaria principalmente pela criação de uma autoridade monetária com funcionamento à 

parte das instituições de crédito e uma política austera de estabilização monetária. Entretanto, 

haviam elementos do pensamento liberal inerentes às duas missões: a crítica a uma ausência do que 

o autor, utilizando termo empregado por Horácio Lafer, chama de mística do desenvolvimento15, 

numa crítica à mentalidade do empresariado nacional; e, principalmente, uma crítica á mão-de-obra 

nacional, tida como despreparada e amparada por uma legislação trabalhista que, apesar de 

semelhante a dos países com economias capitalistas desenvolvidas, premiaria a "antiguidade a 

expensas da eficiência"16. 

 É possível afirmar que essas duas agendas econômicas, principalmente a relatada pela 

Missão Abbink, ascendem ao poder com o golpe civil-militar de 1964. Principalmente por conta do 

ator político que fez parte daquelas duas comissões: o economista Roberto Campos. Diante do 

histórico da administração Goulart, marcado pelo conflito político-social na busca de retomar o 

crescimento econômico da administração Kubitchek sob novas bases e o controle da remessa de 

lucros para o exterior, Roberto Campos foi alçado à condição de Ministro do Planejamento do 

governo militar. Junto com a entrada de Octávio Gouveia de Bulhões no Ministério da Fazenda e, 

posteriormente, a entrada de Paulo Egídio Martins como Ministro da Indústria e Comércio, é 

promovida a ascensão do grande capital estrangeiro industrial e financeiro ao comando do aparato 

estatal. Ao mesmo tempo, o combate à inflação é utilizado como pretexto para a defesa do arrocho 

salarial, a redução dos investimentos estatais e a retração do crédito. No entanto, esse processo não 

ocorre sem conflito. Se no âmbito da luta entre capital e trabalho, ocorre uma escalada da opressão 

aos movimentos sociais, com prisões e cassações de direitos políticos aos opositores do regime 

                                                
14  REIS, 2012, p.13 
15 REIS, 2012, p.170 
16 Idem, p.175 



 

militar, dentro da classe burguesa a hegemonia do capital estrangeiro encontra resistência mais 

efetiva. Ainda em 1964 foi criado através do Decreto-Lei 53.898, de 29 de abril, o Conselho de 

Desenvolvimento Industrial – CDI, subordinado ao Ministério da Indústria e Comércio (o 

Ministério do Trabalho havia se desvinculado em 1960), com o seguinte objetivo:  

 
 

promover e orientar a expansão do parque industrial do país (...), formular os 
critérios gerais que deverão presidir a concessão de estímulos governamentais, em 
matéria de investimentos industriais (...), objetivando acelerar o processo de 
integração do parque industrial do país(...) em consonância com as diretrizes da 
política de desenvolvimento da política financeira do Governo17 
 
 

 O texto do decreto era claro em subordinar o desenvolvimento industrial à política anti-

inflacionária da administração Castelo Branco. Seus integrantes eram, além do Ministro de Indústria 

e Comércio como presidente (e na sua ausência, o Ministro do Planejamento) os presidentes do 

BNDE e do Conselho de Política Aduaneira, e os diretores da Carteira de Crédito Industrial e da 

Superintendência da  Moeda e do Crédito Diretor da Carteira de Comércio Exterior do Banco do 

Brasil, cabendo as entidades de classe caráter somente consultivo. O GEIQUIM foi criado dois 

meses depois, mas subordinado ao CDI. 

 Em sua tese sobre a dinâmica de forças dentro da classe militar no governo Castelo 

Branco, João Roberto Martins Filho discorre a administração Castelo Branco como um momento de 

afastamento dos políticos civis dos centros de tomada de decisão. Apesar do Congresso, após a 

cassação e expurgo de políticos identificados com a democracia trabalhista anteriormente 

derrubada, aprovar todas as iniciativas de lei por parte do Poder Executivo, houve divergências 

entre os governadores e políticos civis e as Forças Armadas sobre quem seria a figura ideal para 

unir as Forças Armadas e os interesses políticos dos conspiradores, fato que teria afastado a 

possibilidade de um civil assumir o poder após a deposição de Jango. Essa divergência inicial, 

somado ao ativismo dos militares quanto aos rumos do novo regime político recém-instalado, teria 

provocado constantes divergências na classe militar, principalmente no que se refere à jovem 

oficialidade, responsável pela condução dos inquéritos policiais militares e defensora de um 

endurecimento ainda maior do regime militar. A administração Castelo Branco, em nome da 

unidade militar, procuraria chegar a novos termos com esta oposição, o que resulta na aceitação de 

determinadas propostas como o Ato Institucional n°2, após as eleições de 1965, e Lei de Imprensa 

de 1967, fechando ainda mais o acesso para ações políticas dos conspiradores da ala civil do golpe. 

                                                
17  Art.1º do Decreto 53898. 



 

 O resultado deste processo é um ambiente propício à penetração do capital estrangeiro. Assim como René

não apenas sofrera expurgos mas que também concentrava a representação política da burguesia 

nacional. O capital estrangeiro, na forma dos Grupos Executivos e na figura ideológica da dupla 

Campos-Bulhões, encontra o ambiente propício para dominar o aparato estatal. Alguns setores 

tradicionais foram abertos ao capital estrangeiro. Pedro Henrique Pedreira Campos, em sua tese 

sobre as empresas de engenharia nacionais, mostra a ação da administração Castelo Branco em abrir 

o setor de obras e licitações para empresas de engenharia estrangeiras, e a reação das empresas 

nacionais contra a administração de Castelo Branco18. O setor petroquímico não foi diferente. Como 

Otto Vicente Perrone, ex-superintendente do Pólo Petroquímico de Camaçari, ressaltaria anos mais 

tarde. 

 
 

Ao final do Período Pioneiro (1950-1965), isto é, por volta de meados dos anos 
1960, o Brasil possuia um parque petroquímico bastante diversificado. 
Era marcante a dualidade da origem do capital das empresas: de um lado a 
Petrobras na área de produtos básicos e, do outro, as multinacionais no campo dos 
produtos intermediários e finais. A empresa privada nacional era a grande 
ausente19. 
 
 

 Luis Viana Filho, político baiano e ministro-chefe da Casa Civil na administração Castelo 

Branco, esclarecia o resultado da resolução 5/65 do CNP, que reforçava o monopólio da União 

somente sobre a indústria do petróleo, e o decreto 56571, que fixava as diretrizes dos projetos 

petroquímicos a serem instalados no Brasil. 

 
 

Numa palavra, o rico chapéu de mágico abria-se para os que dispusessem de 
recursos e técnica para o explorar. Ia-se buscar a experiência e o conhecimento de 
indústrias americanas, inglesas ou japonesas. E nessa corrida, era evidente não 
estar a Bahia, ou os seus empobrecidos grupos econômicos, em condições de 
competir. Devíamos, portanto, na qualidade de possuidores de boas reservas de 
óleo e gás, procurar caminhos que nos assegurassem a implantação de uma 
indústria petroquímica. Não podíamos, porém ter dúvida de que, a exemplo de 
todas as disputas travadas em torno do petróleo e dos seus derivados, 
enfrentaríamos luta sem quartel"20. 
 
 

 A relação entre o capital estrangeiro e o capital privado nacional, desde os anos 40, não 

poderia ser considerada como amistosa, no setor de petróleo. Apesar do domínio norte-americano e 

                                                
18  CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. A Ditadura dos Empreiteiros: as empresas nacionais de construção 
pesada, suas formas associativas e o Estado ditatorial brasileiro, 1964-1985. Tese de Doutorado em História. Niterói, 
UFF, 2012. p.277-313 
19  PERRONE, Otto Vicente. A indústria petroquímica no Brasil. Rio de Janeiro, Interciência, 2010, p.21 
20  VIANA FILHO, Luiz. Petroquímica e Industrialização da Bahia. Senado Federal, 1984, p.21 



 

europeu sobre a exploração e produção dos campos de petróleo na América Latina, Europa e Ásia, a 

burguesia industrial nacional sempre demonstrou interesse no setor do petróleo. No fim de 1945, 

abriu-se licitação para construção de refinarias em São Paulo e a última no Distrito Federal, 

permitindo-se a concorrência somente por brasileiros natos. Essa concorrência atraiu a entrada de 

diferentes setores da burguesia nacional no setor do petróleo21. Drault Ernanny, dono do Banco do 

Distrito Federal, foi o vencedor da refinaria do Rio de Janeiro; Alberto Soares Sampaio, em São 

Paulo. No ano seguinte o CNP anunciou a intenção de construir uma refinaria em Mataripe, para 

aproveitamento da produção de petróleo na Bahia.  A construção durou 40 meses, a cargo da norte-

americana The M.W. Kellog Co, sendo inaugurada em 18/09/195022. Em 1950, o CNP anunciou a 

intenção de construir uma segunda refinaria, em Cubatão, para atender à Região Sudeste. Essa 

refinaria, além de abastecer o mercado do Sudeste, foi projetada para utilizar o craqueamento 

térmico, permitindo o uso dos gases residuais para a instalação de empresas petroquímicas. Em 

1951, foi autorizada a construção de uma refinaria em Manaus por Isaac Benayon Sabbá. As 

refinarias do Distrito Federal (instalada no bairro de Manguinhos, na capital), São Paulo (instalada 

no município de Capuava) foram inauguradas em 1954, e Cubatão em 1955, com construção feita 

por empresas de engenharia norte-americanas23. Dois anos antes, porém, a Petrobras havia sido 

criada, com o monopólio da exploração, produção e refino. Se o setor de distribuição de derivados 

era dominados pelas multinacionais, o setor de refino acabou por ceder ao capital privado, 

estrangeiro ou nacional,  um papel restrito. A Companhia de Petróleo da Amazônia foi a última 

refinaria privada a ser inaugurada no Brasil, em 1956, na cidade de Manaus. No entanto a 

petroquímica, nas palavras do então assistente-chefe de Indústrias Petroquímicas da PETROBRAS 

em 1956, Leopoldo Miguez de Mello, seria um campo aberto a todos os tipos de atuação 

econômica. 

                                                
21 João Pedro Gouvêa Vieira, dono da Refinaria Ipiranga, afirmou que teve apoio de Guilherme Guinle na 
subscrição individual para construir uma refinaria no Rio de Janeiro. Drault Ernanny se uniu ao grupo Peixoto de Castro 
também visando construir uma refinaria na cidade. Alberto Soares Sampaio se uniu ao Grupo Moreira Salles. Ainda no 
período da Segunda Guerra, o industrial Roberto Simonsen, apoiado pelo Banco do Estado de São Paulo, estudou a 
construção de uma refinaria no estado paulista, e o grupo Monteiro Aranha-Correia e Castro teve a mesma intenção no 
Rio. Ler DIAS, José Luciano de Mattos ; QUAGLINO, Maria Ana; A questão do petróleo no Brasil: uma história da 
PETROBRAS. Rio de Janeiro: CPDOC: PETROBRAS, 1993, p.62; e VIEIRA, João Pedro Gouvêa. João Pedro Gouvêa 
Vieira (depoimento, 1989). Rio de Janeiro, CPDOC/PETROBRÁS, 1995, p.17. 
22  BARRETO, Carlos Eduardo Paes. A Saga do Petróleo no Brasil: A Farra do Boi. São Paulo, Nobel, 2001. 
p.23-25 
23  A M.W.Kellog construiu a Refinaria de Cubatão em conjunto com a Foster Wheeler Co., e construiu sozinha a 
Refinaria do Distrito Federal. A Refinaria de São Paulo (Refinaria União S/A) foi construída pela Hydrocarbon 
Research. Os técnicos brasileiros que trabalharam na Refinaria do Distrito Federal montaram posteriormente a Montreal 
Engenharia. Ler Conselho Nacional do Petróleo. Relatório Final de 1951, pág. 32-33; ERNANNY, Drault. Drault 
Ernanny (depoimento; 1987). Rio de Janeiro, CPDOC/FGV – SERCOM/PETROBRÁS, 1988, p.78; VASCONCELOS, 
Ivan Maia De. Ivan Maia de Vasconcelos (depoimento, 1988/1989). Rio de Janeiro, CPDOC/PETROBRÁS, 1990, p.43 



 

 
 

Algumas tendências, que hoje são aqui observadas, procuram assemelhar, 
equiparar e até mesmo confundir a indústria petroquímica com a de refino, isto é, 
submetendo aquela as mesmas restrições legais, quanto à formação e procedência 
dos investimentos necessários. Não sendo o petróleo a fonte exclusiva de matéria-
prima, como dissemos há pouco, e sendo, porém, a fonte mais conveniente, pelas 
quantidades disponíveis nas grandes refinarias e pelo preço mais vantajoso que 
pode oferecer, não nos parece razoável que se restrinjam ou se cerceiem no 
nascedouro as possibilidades de um desenvolvimento em larga escala da indústria 
petroquímica brasileira.24 
 
 

 Em sintonia com a construção da Refinaria de Cubatão, foi criada pelo CNP a Comissão 

Especial de Indústrias Petroquímicas, em 20/01/1953. Foi o primeiro ato do Estado brasileiro sobre 

o setor. Presidida pelo general Arthur Levy, integrante do CNP, teve como principais planejamentos 

a construção de uma fábrica de asfalto e de fertilizantes na nova refinaria25, além de viabilizar a 

produção de enxofre26. Em 13/04/1954, o CNP emitiu a Resolução nº3/54, na qual "reconhece a 

conveniência de se promover o estabelecimento de indústrias químicas que utilizem produtos ou 

subprodutos do petróleo como matéria-prima em face do auto-interesse que as mesmas representam 

para a economia nacional", decidindo incentivar a instalação de indústrias petroquímicas de origem 

privada, cabendo à Comissão Especial de Indústrias Petroquímicas convocar, por meio de edital, 

empresas interessadas em se instalar no setor.  

 Com a inauguração da Refinaria de Cubatão, instalaram-se as primeiras empresas 

petroquímicas no Brasil, todas elas subsidiárias de empresas americanas: a Companhia Brasileira de 

Estireno (CBE – subsidiária da Koppers Co. Inc., do grupo Mellon27) com capacidade de  produzir 

5 mil toneladas de estireno a partir do eteno)28; a Companhia Petroquímica Brasileira 

(COPEBRÁS, subsidiária da Celanese Corp. Americana, produzia 20 mil toneladas de negro-de-

fumo a partir de resíduo aromático); a Union Carbide do Brasil, com capacidade de produzir 4,5 mil 

toneladas de polietileno de baixa densidade a partir do eteno; a Alba S.A, da Borden, que produzia 

metanol a partir do gás de síntese, obtido por meio da combustão de óleo combustível; e a Rhodia,  

                                                
24  MELLO, Leopoldo Miguez. A Indústria Petroquímica no Brasil. Edição da Assessoria de Relações Públicas 
da Petrobras. p.6 
25 Ler LEVY, Arthur. Arthur Levy (depoimento; 1987). Rio de Janeiro, CPDOC/FGV – SERCOM/PETROBRÁS, 
1988. p.188-189 
26  Ler Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados na Refinaria de Cubatão. A Noite, 11/08/1953 
27  Ler DREYFUS, 1981, p.68 
28 Fundada em 1953 através de uma associação entre a Koppers Co. e empresários locais, em 1954 já tinha como 
acionistas a Indústria de Pneumáticos Firestone S.A (subsidiária da Firestone norte-americana, produtora de SBR – da 
qual estireno é matéria prima). Em 1956, passou a integrar seu quadro acionário a Química Industrial Huels do Brasil 
Ltda, subsidiária da alemã Chemische Werke Huels, uma das empresas oriunda do desmembramento da IG Farben. 
LER POÇAS, Bernardo Galheiro. A Construção da Petroquímica no Brasil: Sucessos e Limitações. Monografia de 
final de curso de pós-graduação em Engenharia de Petróleo e Gás. UFF, Niterói, 2009. p.30 



 

 

que utilizava o propeno como matéria-prima para a sua unidade de isopropanol e acetona em 

Campinas29. No entanto, a entrada de elementos petroquímicos no Brasil não era algo novo, na 

época. O Brasil passou a receber produtos plásticos importados a partir do fim da Segunda Guerra 

Mundial. Mas de que maneira o grande capital poderia se interessar, ou melhor, se beneficiar do 

setor petroquímico no primeiro momento? Mello aborda essa questão. 

 
 

A lei que regula a pesquisa, o transporte e a industrialização do petróleo em terra 
brasileira, que é uma lei não só nacionalista mas também de espírito monopolístico 
estatal, é bem sábia ao deixar o campo da indústria petroquímica acessível ao 
capital privado, ao mesmo tempo que permite também à PETROBRAS estender 
sua ação e sua iniciativa até onde lhe conviver. E o que fizemos em fertilizantes, o 
que provavelmente faremos em borracha sintética, como qualquer grande empresa 
de petróleo. Está a Petrobras, como produtora de óleo e como refinadora, em 
posição, não digamos impar, mas semiprivilegiada para fazê-lo30 
 
 

 A PETROBRAS, como empresa pública, marcou desde o início sua presença no processo 

de industrialização não apenas pela compra e refino de petróleo, absorvendo parte dos custos da 

indústria, mas também por fornecer matérias-primas subsidiadas para a chamada "segunda etapa" 

da industrialização brasileira, estabelecida na produção de bens de consumo e do grande capital 

estrangeiro. A borracha sintética, extraída do butano e butileno oriundos dos gases de refinação e do 

gas natural. Sua fabricação, como dita anteriormente, foi expandida durante a Segunda Guerra 

Mundial e era mais resistente que a borracha natural, se tornando fundamental para a indústria 

automobilísticas. Os fertilizantes nitrogenados, a partir do uso da amônia, permitem ganhos de 

produtividade ao capital agrícola31. A PETROBRAS inaugurou a sua fábrica de fertilizantes 

nitrogenados em 1954 em Cubatão, e em 1961 inaugurou a Refinaria de Duque de Caxias 

(REDUC), atingindo na época a auto-suficiencia na produção de derivados do petróleo. Um ano 

depois inaugurou em joint-venture com a Goodyear a FABOR – Fábrica de Borracha Sintética, em 

Duque de Caxias. Nesse período o Grupo Solvay iniciou a fabricação de polietileno por meio de sua 

                                                
29 Comissão Especial da Assembléia Legislativa do Estado para a imnplantação do III Pólo Petroquímico no Rio 
Grande do Sul. Terceiro Pólo Petroquímico: Uma Conquista do Rio Grande do Sul. 1976. p.18; Associação Brasileira 
da Indústria Química e de Produtos Derivados; Sindicato das Indústrias para Fins Industriais e da Petroquímica do 
Estado de São Paulo. A Indústria Química Brasileira – Limiar de uma Nova Era de Desenvolvimento. 1970, p.28 
30  MELLO, 1956, p.7-8 
31  Em 1975, em depoimento à Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, o então 1° Vice-Presidente da 
Federação das Associações Rurais do Rio Grande do Sul, João Salvador de Silva Jardim, ressaltava a importância do 
fertilizante nitrogenado por, entre outros motivos, permitir a produção de determinadas culturas como alto consumo de 
nitrogênio, como o arroz e a soja. Ler Comissão Especial da Assembléia Legislativa do Estado para a imnplantação do 
III Pólo Petroquímico no Rio Grande do Sul. Terceiro Pólo Petroquímico: Uma Conquista do Rio Grande do Sul. 1976. 
p.164-165 



 

subsidiária Eletroteno, em Ribeirão Preto, utilizando o etanol como matéria-prima. Em 1962, ainda, 

inciaram-se as obras da Refinaria de Minas Gerais e a fronteira da exploração de petróleo se 

expandira para além da Bahia, com a descoberta do campo de Carmópolis, em Sergipe. Em 

13/09/1963, a administração de João Goulart baixou o decreto 52.471 e cria o GEIFAR – Grupo 

Executivo da Indústria Farmacêutica, e no mês seguinte cria o GEIFER – Grupo  Executivo de 

Indústria de Fertilizantes e Corretivos do Solo. Foram os dois primeiros, e únicos, grupos 

executivos de trabalho da indústria química no regime democrático. 

 As perspectivas para a indústria petroquímica eram boas, mas não o bastante. Não para a 

burguesia industrial nacional, em curto prazo. Mas ela passaria a se organizar, dentro e fora do 

aparato estatal, a partir de 1964. A formação dos Grupos Executivos na administração de Juscelino 

Kubitchek já estimulara a formação das associações de classe, de forma a representar os setores 

econômicos nas relações com o Estado, casos da Associação Brasileira de Desenvolvimento à 

Indústria de Base (ABDIB), fundada ainda em 1955; a segunda, o Instituto Brasileiro de Petróleo 

(IBP), fundada em 21 de novembro de 1957 pela Petrobras em conjunto com as empresas de refino 

e distribuição e petroquímica privadas atuando no Brasil. No processo de estabelecimento da 

indústria petroquímica nacional, merece destaque uma terceira instituição, a Associação Brasileira 

da Industria Química (ABIQUIM), fundada em 16 de junho de 1964, pouco menos de dois meses 

depois da criação do Grupo Executivo da Indústria Química (GEIQUIM) por parte do Poder 

Executivo, já no governo Castelo Branco. A ABIQUIM foi fundada em 19 de abril de 1964, com o 

nome de Associação Brasileira da Indústria Química e de Produtos Derivados. Foi formada por 

nove sindicatos, todos eles de caráter estadual e localizados no estado de São Paulo, que 

representavam os setores farmacêutico, matérias-prima para fertilizantes e inseticidas, adubos e 

cotas, produtos químicos para fins industriais, resinas sintéticas, tintas e vernizes, abrasivos, 

material plástico e perfumarias. Dois meses depois, fora criado o GEIQUIM – Grupo Executivo da 

Indústria Química, que englobava e substituia o GEIFER e o GEIFARC. Em 1966, em seu primeiro 

anuário, a ABIQUIM tinha 134 filiados, e já tinha como associadas as empresas estrangeiras do 

setor químico (Bayer, Dupont, Hoechst) e petroquímico (Alba, CBE, Copebras, Eletrocloro, 

Coperbo, Union Carbide), assim como as empresas brasileiras do setor de petróleo (Petrobras, 

Ipiranga, Refinaria União, Refinaria de Manguinhos)32. Apesar da presença de diferentes tipos de 

capitais na associação, a correlação de forças prevalecia ainda em favor do capital estrangeiro. 

 Como se verifica na tabela 1.2, o capital estrangeiro era o principal responsável pela 

                                                
32 Associação Brasileira da Indústria Química e Produtos Derivados Indústria Química Brasileira: Produtores, 
Produção, Ampliações, Alalc., São Paulo, 1966. 



 

produção de elementos de segunda geração, ou seja, a cadeia intermediária e final de produtos 

petroquímicos. Cabia as empresas estatais, em um caráter incipiente, a produção de matéria-prima 

básica para a petroquímica. A produção química brasileira crescera no fim dos anos 50, num valor 

físico quatro vezes maior que o crescimento industrial em geral. Sua participação na indústria 

nacional aumentara, entre 1962 e 1965, de 9,8% para 12,9%.33 

 

Tabela 1.2 – Capacidade produtiva da indústria petroquímica no Brasil (em toneladas, 1965) 

 

Produtos Capacidade Produção Exportação Importação Empresas34 

Matéria-prima do petróleo 

Nafta n.d n.d - - 
Petrobras 

Propano n.d n.d - - 

Produtos de 1º Geração35 

Eteno 18800 7270 - - Petrobras 

Propeno n.d 2300 - - Petrobras 

Benzeno 8500 8000  1 Petrobras, CSN, 
COSIPA, USIMINAS 

Xileno n.d n.d n.d n.d 

Tolueno 800 550 - - CBE, CSN, 
USIMINAS 

Butadieno - - - 35649 Petrobras 

Produtos de 2º Geração 

PEAD n.d n.d n.d n.d Eletroteno 

PEBD n.d n.d n.d n.d Union Carbide 

OS n.d n.d n.d n.d Koppers, Bakol 

SBR 40000 35524   Petrobras 

Naftaleno - - - 3359 CSN, Usiminas, 
Petrobras 

Negro de fumo 27000 22581 - 2515 CCC, Copebras 

Uréia - - - 7302 Petrobras 

Nitrobenzeno 1800 105  40 Nitroquímica 

Fonte: Associação Brasileira da Indústria Química e Produtos Derivados. Indústria Química Brasileira: Produtores, 
Produção, Ampliações, Alalc. São Paulo, 1966. 

 
A disputa pelo Pólo Petroquímico em São Paulo 

 

 A administração Castelo Branco, a primeira após o golpe civil-militar de 1964, 

implementou uma agenda economicamente conservadora, com corte de gastos estatais, controle 

                                                
33  Idem, p.5 
34 Apesar das empresas CSN, USIMINAS e COSIPA estarem citadas nesta tabela, sua atividade principal era a 
siderurgia, produzindo matéria-prima química em caráter complementar. 
35  Não iremos utilizar a expressão "Central Petroquímica" nesta tabela, visto que não existiam este tipo de 
instalação industrial no Brasil, na época. 



 

inflacionário e arrochos salariais, um modelo econômico que retoma a agenda economicamente 

restritiva da administração Jânio Quadros e privilegia o grande capital estrangeiro em detrimento do 

nacional, não apenas mais forte economicamente e tecnologicamente mais preparado, mas com 

mais facilidades para adquirir capital de giro no exterior.  Dentro dessa agenda o modelo de 

empresa estatal como indutora do desenvolvimento preconizado na administração Vargas e JK é 

paralisado em nome de uma ideologia de "saneamento" das contas públicas. No entanto, como 

manter as altas taxas de lucro, se não se incentiva o subsídio de matéria-prima? A resposta estava na 

redução do custo de capital. Em 15/02/1965, a administração Castelo Branco baixou o decreto 

nº55759, que fornecia estímulos aos projetos de indústria química aprovados pelo GEIQUIM, como 

a redução de impostos e cobertura cambial sobre importação de equipamentos e aplicação de taxa 

de depreciação para redução da taxa de imposto de renda. Um ponto a ser ressaltado é o parágrafo 

único do decreto, que afirma que  

 
 

Uma vez aprovados e em execução projetos para  fabricar determinado produto, 
não serão concedidas as facilidades aqui previstas para qualquer outro projeto que 
contemple a fabricação do mesmo produto e que exceda a capacidade de absorção 
do mercado nacional a preços competitivos, salvo se destinado a produzir 
especificamente para a exportação 

 
 
 Este processo oferecia aos projetos primeiramente aprovados pelo GEIQUIM facilidades 

para o domínio monopolístico do mercado. Outro fator interessante no decreto são os projetos os 

quais o GEIQUIM daria preferência, em caso de igualdade de condições. Entram como quesitos os 

projetos que fortaleceriam o grande empresariado nacional, os que contribuíssem para atenuar as 

disparidades econômicas regionais, os que dessem ênfase no P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) e, 

principalmente, os que dispensassem ou exigissem no menor grau possível o apoio governamental 

por via de financiamentos, investimentos ou garantia. Em 06/05/1965, o CNP baixa a Resolução 

nº5/65, que revogava a Resolução nº3/57, restringindo ao monopólio da União apenas os produtos e 

subprodutos da refinação do petróleo, liberando o setor petroquímico para a ação da iniciativa 

privada. Em 09/07/1965, o decreto nº56571 excluía definitivamente a petroquímica do monopólio 

da união, definindo diretrizes e bases para a instalação de indústrias petroquímicas no país.  

 O GEIQUIM iniciou a consulta e aprovação de projetos no início do ano de 1965, com as 

resoluções sendo publicadas a partir de abril do mesmo ano. Durante todo o ano de 1965, dezessete 

projetos foram aprovados pelo órgão, como revela a tabela 1.3, com um total de NCr$ 102 milhões. 

Destes dezessete, dez eram de empresas com sede no Estado de São Paulo, sendo apenas uma delas 



 

com sede fora da cidade de São Paulo (A Rhodia tinha sua sede e planta fabril em Santo André). 

Dez destes projetos também seriam realizados no Estado de São Paulo. Metade dos investimentos 

pertenciam ao capital estrangeiro ou tinha conexões com o capital estrangeiro. No ano de 1966, 

mais 17 projetos foram aprovados ao longo do ano, num valor de NCr$ 415 milhões. E a partir 

deste ano, se iniciaria a expansão do setor químico para a Região Nordeste do país, com três 

projetos aprovados. O fato de a maior parte destas empresas já possuirem investimentos no Brasil se 

reflete no uso da moeda estrangeira. Como mostra a tabela 1.4, dos vinte e nove projetos aprovados 

entre abril de 1965 e julho de 1966, somente três deles tinham o uso do dólar percentualmente 

maior que o uso da moeda nacional. E os quatro maiores projetos aprovados nesse período tinham a 

maior soma de investimentos tanto em dólar quanto em cruzeiros. Ainda em 1966, foram 

apresentados dois projetos de centrais petroquímicas ao GEIQUIM, um de capital estrangeiro e 

outro com o capital nacional associado ao estrangeiro. O primeiro projeto pertencia a Union 

Carbide, instalada em Cubatão. A empresa já tinha uma unidade de polietileno aprovada em 1965, 

mas agora visava a instalação de uma central petroquímica produtora de eteno, benzeno, acetileno e 

polietileno, orçado em NCr$ 67,2 milhões, tendo como clientes as Indústrias Matarazzo (no caso do 

acetileno)36, a CBE (caso do eteno, e que já recebia eteno da refinaria da Petrobras em Cubatão); a 

Copebras e a Alba (que expandiriam suas plantas industriais). A Central Petroquímica teria 

fornecimento de nafta pela Petrobras a preços internacionais. O segundo projeto pertencia à 

Refinaria União, em parceria com a Ultragaz (parceria do Grupo Ultra, de Peri Igel, com a 

petroleira Mobil) e a Phillips Petroleum. Esse projeto de capital associado criou a Petroquímica 

União (PQU) previa 20% das ações para cada um dos três sócios nacionais, com a Phillips 

Petroleum portando 40% das ações. Como o GEIQUIM só concederia as facilidades fiscais a 

apenas a um dos empreendimentos, conforme o decreto nº55759, o resultado foi uma queda de 

braço entre as duas empresas.  

Tabela 1.3 - Projetos aprovados pelo GEIQUIM até julho de 1966 

Projeto Capacidade Resolução 
GEIQUIM 

Firma Sede Parque 
Fabril 

Produto Investimento 
(em mil NCr$) 

1 4 ton/ano 1/65 GETEC 
Farmacêutica 

Rio de 
Janeiro (GB) 

São Gonçalo 
(RJ) 

Sorbitol 900 

2 10000 
ton/ano 

2/65 Empresa 
Carioca de 
Produtos 
Químicos 

Rio de 
Janeiro (GB) 

Santo André 
(SP) 

Dodecilbenz
eno 

4400 
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3 140 ton/dia,  
50 ton/dia, 

3/65 Copebrás São Paulo 
(SP) 

Cubatão 
(SP) 

Ácido 
sulfúrico, 

8800 
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100000 ton 
/ano 

ácido 
fosfórico, 

superfosfato 
triplo 

4 9 ton/dia 4/65 Promilho Rio de 
Janeiro (GB) 

Rio de 
Janeiro (GB) 

Glicose 500 

5 19500 
ton/ano 

5/65 Union 
Carbide 

S.Paulo 
(SP) 

Cubatão 
(SP) 

Polietileno 5000 

6 21000 
ton/dia, 
28320 
ton/ano 

6/65 Rhodia S.André 
(SP) 

S.André (SP) Sal "n", 
Ácido 

adípico 

13900 

7 32000 
ton/ano 

7/65 CBE S.Paulo 
(SP) 

Cubatão 
(SP) 

Estireno 10400 

8 10750000 
m³/ano 

8/65 White Martins Rio de 
Janeiro (RJ) 

Rio de 
Janeiro (GB) 

Oxigênio 2600 

9 1400 ton/ano 10/65 DuPont S.Paulo 
(SP) 

Barra Mansa 
(RJ) 

Maneb 3100 

10  40 ton/dia 11/65 Geon do 
Brasil 

S.Paulo 
(SP) 

S.Paulo (SP) PVC 1900 

11 85 ton/dia 12/65 Matarazzo S.Paulo 
(SP) 

São Caetano 
(SP) 

Carbureto de 
cálcio 

1400 

12 65 ton/dia 13/65 Matarazzo S.Paulo 
(SP) 

São José 
dos Campos 

(SP) 

Celulose 
solúvel 

8700 

13 75 ton/dia 14/65 Matarazzo S.Paulo 
(SP) 

S. Caetano 
(SP) 

Soda 
cáustica 

11200 

14 142500 
ton/ano 

15/65 Serrana de 
Mineiração 

S.A 

S.Paulo 
(SP) 

Jacupiranga 
(SP) 

Fosfato 
Natural 

21400 

15 10000 
ton/ano 

16/65 White Martins Rio de 
Janeiro (RJ) 

Salvador 
(BA) 

Eletrodos do 
grafite 

21400 

16 4800 ton/ano 17/65 Resinpla Porto Alegre 
(RS) 

Gravataí 
(RS) 

Formol 1500 

17 600 ton/ano 18/65 Quiper Cabo de S. 
Agostinho 

(PE) 

Cabo de S. 
Agostinho 

(PE) 

Ácido cítrico 2400 

18 20000 
ton/ano 

1/66 Emp. da 
Indústria 

Química do 
Titânio 

Rio de 
Janeiro (SP) 

Ilhéus (BA) Bióxido de 
titânio 

34900 

19 72500 
ton/ano, 
15400 

ton/ano, 
36300 

ton/ano, 
62600 
ton/ano 

3/66 Union 
Carbide 

S.Paulo 
(SP) 

Cubatão 
(SP) 

Eteno, 
benzeno, 
acetileno, 
polietileno 

67200 

20 455 ton/dia, 
544 ton/dia, 
907 ton/dia 

4/66 Ultrafértil S.Paulo 
(SP) 

Piassaguera 
(SP) 

Amônia, 
ácido nítrico, 
fertilizantes 

120300 

21 960 ton/ano, 
300 ton/ano 

5/66 Gelatina 
Hamburgues

a S.A 

S.Paulo 
(SP) 

Pedreira 
(SP) 

Gelatina, 
cola 

500 

22 550 ton/dia 8/66 Quimpetrol Rio de 
Janeiro (RJ) 

Mauá (SP) Amônia 95000 

23 4800 ton/ano 9/66 Ciquine Salvador 
(BA) 

Camaçari 
(BA) 

Anidrido 
ftálico 

9900 

24 36000 
ton/ano 

10/66 Alba S/A S.Paulo 
(SP) 

Cubatão 
(SP) 

Metanol 200 
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25 16500 
ton/ano 

11/66 Prosint S/A Rio de 
Janeiro (GB) 

Rio de 
Janeiro (GB) 

Metanol 8300 

26 200 ton/dia, 
250 ton/dia 

12/66 Petrobras Rio de 
Janeiro (GB) 

Camaçari 
(BA) 

Amônia,  
Uréia 

35100 

27 735 ton/dia 13/66 Ferticap Ferticap S.A Mauá (SP) Fertilizantes 31000 

28 59000 
ton/dia, 
52000 
ton/dia 

13/66 Eletrocloro S.Paulo 
(SP) 

Rio Grande 
da Serra 

(SP) 

 6800 

29 32500 
tonqano 

13/66 Eletrocloro S.Paulo 
(RS) 

Rio Grande 
da Serra 

(SP) 

 5800 

Fonte: Associação Brasileira da Indústria Química e Produtos Derivados, 1966 

 

Tabela 1.4 – Os cinco maiores investimentos em moeda estrangeira e moeda nacional 

Uso de investimentos em moeda 
estrangeira 

Uso de investimentos em moeda nacional 

Em valor Em percentual do 
investimento total 

Em valor Em percentual do 
investimento total 

1º Ultrafértil 1º Ultrafértil (66,7%) 1º Quimpetrol 1º W. Martins (Projeto 15) 

2º Quimpetrol 2º Prosint (65%) 2º U. Carbide (Projeto 
19) 

2º DuPont 

3º U. Carbide (Projeto 
19) 

3º W. Martins (Projeto 
8)(61,5%) 

3º Ultrafértil 3º Emp. Ind. Titãnio 

4º Petrobras (Projeto 26) 4º Alba S/A (41%) 4º Petrobras (Projeto 26) 4º Matarazzo (Projeto 12) 

5º Alba 5º Matarazzo (Projeto 
13)(36,1%) 

5º W. Martins 5º Eletrocloro (Projeto 29) 

Fonte: Associação Brasileira da Indústria Química e Produtos Derivados, 1966 

 

 A Refinaria União tinha o interesse de entrar no setor petroquímico desde 1964, negociando 

inicialmente uma parceria com a própria Union Carbide, que decidira instalar uma central 

petroquímica própria37. Posteriormente se associou a Phillips Petroleum em uma empresa chamada 

Quimpetrol Ltda., com o objetivo de importar matéria-prima para a fabricação de produtos 

químicos. Tiveram um projeto aprovado no GEIQUIM em 1966 para a importação de amônia, ácido 

nítrico e nitrato de amônia. A Phillips Petroleum também havia se associado ao Grupo Ultra na 

formação da Ultrafértil, para produzir amônia, ácido nítrico e fertilizantes complexos, tendo seu 

projeto aprovado em 1966, recebendo matéria-prima da nova central petroquímica da Union 

Carbide. Esses dois projetos, mais o da própria Union Carbide, eram os de maior valor previsto para 

investimentos de todos os projetos aprovados pelo GEIQUIM entre 1965 e 1966. O projeto da 

Petroquímica União foi apresentado em 14/10/66. O projeto foi inicialmente rejeitado pelo 
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GEIQUIM, pelo fato de o projeto da Union Carbide já ter sido aprovado e por considerar que este 

projeto sozinho atenderia ao mercado. Em 21/11/66 a administração Castelo Branco, considerando 

"a necessidade de garantir rentabilidade do parque refinador nacional e ser necessária uma 

fixação de política de preços para a indústria petroquímica nacional, bem como incentivos fiscais 

para seu desenvolvimento", edita o Decreto-Lei nº61, que instituia o imposto único sobre 

combustíveis e isentava as matérias-primas da petroquímica de tributos de taxas federais, estaduais 

e municipais. 

 A PQU recorreu. Não ao GEIQUIM, mas diretamente aos ministros do Planejamento e da 

Fazenda na administração Castelo Branco, Roberto Campos e Octávio Gouvêa de Bulhões. Como 

conta Carlos Eduardo Paes Barreto: 

 
 

Procuramos, em seguida, os dois ministros mais entusiastas do projeto da PQU no 
governo  Castelo Branco - Roberto Campos, ministro do Planejamento, e Octávio 
Gouveia de Bulhões, ministro da Fazenda - cujos representantes no GEIQUIM 
significavam sete de doze votos. Informados de nossa certeza de que seus 
representantes acompanhariam o voto dos relatores, cujo parecer era contrário à 
aprovação do projeto da PQU, imediatamente Roberto Campos substituiu o 
representante no GEIQUIM pelo chefe de seu gabinete, Arthur Soares de Amorim. 
O ministro Octávio Bulhões determinou que fossem dados plenos poderes a Arthur 
Amorim para votar também em lugar dos seus seis representantes do Ministério da 
Fazenda. Como contávamos com o voto favorável á PQU do representante da 
indústria farmacêutica, passamos a ter oito de doze votos no GEIQUIM. Uma 
semana depois, o projeto da Petroquímica União foi votado e sua aprovação foi 
unânime38 

 
 
 Logo, porém, a Phillips Petroleum abandonou a sociedade, de forma a se dedicar somente a 

Ultrafertil. A PQU então buscou parceria no Grupo Monteiro Aranha. Mas o empreendimento ainda 

carecia de um sócio de peso, capaz de garantir os aportes de capital necessários. Já na administração 

Costa e Silva, a PQU fez consultas junto ao  ministro das Minas e Energia, José Costa Cavalcanti, e 

ao novo presidente da Petrobras, Arthur Candal da Fonseca, de forma a atrair a Petrobras. Diante da 

impossibilidade de realizar tal associação sem que a Petrobras não tivesse no mínimo 51% das 

ações, conforme  determinado pela Lei nº2004/53, o governo baixou o decreto 61.981 em 

28/12/1967, criando uma subsidiária da Petrobras, a Petroquisa – Petrobras Química S.A e 

reformando a Lei 2004, permitindo que a subsidiária tivesse livre participação acionária, fora dos 

51% requeridos para sua controladora. Foi oferecida a Petroquisa, dois dias depois do decreto, 25% 

do capital da empresa, em igualdade de condições com seus sócios nacionais. Parte do 
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financiamento foi posteriormente fechado junto ao Banco Mundial, por meio da IFC – Internacional 

Finance Corporation, que assumiu 10% das ações da PQU, que pertenciam ao Grupo Ultra. Logo 

após o Grupo Soares Sampaio e o Grupo Moreira Salles se uniram, junto com a norte-americana 

Hanna Mining para formar a Unipar, empresa presente nas indústrias de 2º Geração do Pólo.  

 A entrada da Petroquisa no Pólo permitiria o aumento do suprimento de nafta 

petroquímica, que viria não apenas da Refinaria União, mas também da Petrobras em Cubatão. O 

financiamento privado e externo facilitou a entrada de empresas estrangeiras no Polo, portadoras de 

tecnologia, muitas das quais já tinham investimentos no Brasil. Foi o caso da Solvay, que era dona 

da Eletroteno e da Plasvinil (produtora de PVC) se associou a Unipar para criar a Cia. Paulista de 

Monômero (Copamo), para produzir cloreto de vinila (MCV). A Unipar se uniu a Huels do Brasil, 

sócia da CBE, formando a Brasivil, produzindo PVC e concorrendo com a Eletroteno. A Empresa 

Brasileira de Tetramero foi formada entre a Unipar e a Atlantic Richfield (ARCO), empresa de 

petróleo norte-americana. Outra empresa que participaria como cliente da Petroquímica União, mas 

localizando-se no Rio de Janeiro, era o grupo carioca Peixoto de Castro, co-sócia da Refinaria de 

Manguinhos e dona da Prosint, empresa produtora de metanol a partir da nafta fornecida pela 

Refinaria União. 

 

A fabricação de óxido de etileno 

 

 O óxido de etileno era, nos anos 50, o principal derivado produzido a partir do eteno, que é a 

principal matéria-prima fabricada pelas centrais petroquímicas. Um terço do eteno era destinado à 

sua fabricação nos Estados Unidos. Seus processos de fabricação foram estudados primeiro pela 

empresa francesa Societé Française de Catalyse Généralisée, a partir de 1930; entretanto a patente 

de maior uso foi desenvolvida pela empresa norte-americana Scientific Design, sendo esta a mais 

utilizada no pós-guerra. O óxido de eteno, por si só, é um produto intermediário sem função. Por 

outro lado, ele é parte integrante de uma extensa gama de produtos industriais, sendo assim 

chamado de building block ("bloco de construção", em uma tradução livre). A maior parte do óxido 

de etileno visa a fabricação de etilenoglicol, substância utilizada principalmente para 

anticongelantes, solventes para pintura e compostos para explosivos. Outros produtos de terceira 

geração gerados a partir do óxido de etileno são os éteres de glicol, usados como plastificantes e 

fluidos hidráulicos; e as fibras e resinas de poliéster, ao se unir o óxido de eteno com o ácido 

tereftálico. 

 Duas empresas se candidataram à produção de óxido de etileno: a primeira delas era a Shell,  



 

 

de capital anglo-holandês e a segunda maior empresa de petróleo do mundo na época, atrás da Esso. 

A segunda era a Oxiteno, empresa criada pelo Grupo Ultra e com apoio do Grupo Monteiro Aranha, 

da Petroquisa e da Lokab, esta última empresa sediada em São Paulo e de propriedade do 

empresário Ralph Rosemberg. Os dois projetos foram apresentados ao GEIQUIM e ao CNP, de 

forma a adquirir os incentivos financeiros previstos no decreto n° 55765/65. A Shell utilizaria sua 

tecnologia própria para produzir 40 mil ton/ano de óxido de etileno; já a Oxiteno utilizaria 

tecnologia da Scientific Design, por meio da sua controladora Halcon, que teria participação 

minoritária na Oxiteno. Segundo Otto Vicente Perrone, o gabinete do governo Costa e Silva tinha 

inicialmente preferência pelo projeto da Shell39, assim como o presidente do CNP, general Araken 

de Oliveira e o secretário-executivo do Geiquim, Geraldo Guennes. Como os projetos envolviam o 

aproveitamento de um insumo básico, o eteno, os projetos deveriam ser submetidos também ao 

Conselho Nacional do Petróleo.  

 O que se segue, porém, foi uma demonstração de força do grupo Ultra. O projeto da Oxiteno 

foi aprovado em detrimento do da Shell no GEIQUIM, em novembro de 1969, com voto unânime 

de seus membros, excetuando o do representante do Ministério de Minas e Energia, que se absteve. 

Já no plenário do Conselho Nacional do Petróleo, houve empate de votos entre os dois projetos, 

cabendo ao general Araken de Oliveira dar o voto decisivo em favor da Shell. O representante do 

Exército no CNP, Coronel Carlos Evaristo Reis Marques da Costa, recorreu da decisão do CNP 

junto ao Conselho de Segurança Nacional. Dentro desse processo, o projeto Oxiteno foi aprovado 

também no Conselho Nacional do Petróleo. 

 Esse processo político que envolveu a criação da Oxiteno demonstrou a capacidade de 

articulação do grupo Ultra no setor petroquímico, com diferentes padrões de acumulação de capital 

e esferas governamentais, em detrimento do capital estrangeiro. Como Paulo Cunha, então vice-

presidente do grupo Ultra, afirmaria anos mais tarde: 

 
 

No meio do caminho, houve uma tentativa de composição no CDI. Me colocaram 
junto com o presidente da Shell, perguntando se poderiamos nos associar de 
alguma maneira. E o presidente da Shell disse 'não me associo de maneira 
nenhuma. Porque isso pode tornar o projeto mais caro, etc...esse pessoal não sabe 
nada e tal'. Bom, foi uma opção dele....então, tinha a questão da engenharia, a 

                                                
39  Segundo Perrone, os Ministros Delfim Netto, da Fazenda e Antônio Dias Leite, das Minas e Energia eram a 
favor do projeto da Shell. Somente o Ministro da Indústria e Comércio, Fábio Yassuda, se posicionara contra. O projeto 
da Shell previa inicialmente a instalação da planta de óxido de eteno na Venezuela, mas teria sido transferido para o 
Brasil pela influência pessoal do então presidente da Shell Brasil, Peter Landsberg, na sua empresa controladora, fato 
que teria sensibilizado a administração Costa e Silva. Ler PERRONE, 2010. p.41 



 

questão da administração e a questão política40 
 
 

A posição da ABIQUIM 

 

 Um último fator a ser considerado é a posição política da ABIQUIM durante os primeiros 

quatro anos após o golpe de 1964. A mesma, em parceria com o Sindicato das Indústrias de 

Produtos Químicos para Fins Industriais e da Petroquímica no Estado de São Paulo, emitiu em 1968 

seu segundo anuário sobre a situação da indústria. Esse anuário apresentava o setor químico como 

"um dos mais dinâmicos de toda a economia nacional"41, mas listava como pontos "prejudiciais" 

para o desenvolvimento da indústria química no Brasil a concorrência com o produto estrangeiro, 

devido as limitações econômicas e tecnológicas e a superprodição de petroquímicos no exterior, que 

diminuia o valor do produto importado; a oferta limitada de insumos básicos, a descapitalização das 

empresas brasileiras, devido à inflação e altas taxas de crédito. Além disso, a oferta de insumos 

básicos era considerada como insuficiente. Além da limitada produção das refinarias da Petrobras. 

parte do eteno e propeno consumido pelas empresas do setor eram produzidos a partir do álcool 

etílico e de coquerias, estando sujeitos neste caso a flutuações de mercado e custo, além serem 

considerados (como no caso da coqueria) subprodutos42. O gás natural produzido até então no 

Brasil tinha um uso muito restrito na indústria petroquímica: o gás natural do Recôncavo, por 

exemplo, possuia 85% de metano sendo assim pouco aproveitado para a produção em série de 

hidrocarbonetos, e o gas residual aproveitado pelas refinarias era insuficiente.  

 No entanto, os projetos aprovados da Union Carbide e da PQU eram considerados vitais pela 

associação para atender a demanda de eteno e de benzeno projetado, de forma que atenderia a 

demanda de eteno em 101% e a de benzeno em 87% das necessidades para um período que se 

extendia até 1976. O mesmo ocorria para o suprimento de amônia. Até 1967, a produção era 

considerada como "incipiente", face à demanda nacional, pois a única unidade em funcionamento 

no país produzia 27 mil ton/ano, diante de um consumo de 117 ton/ano. Ao mesmo tempo, eram 

tidos como providenciais os projetos da Petrobras de ampliação da unidade  de Cubatão em 16,5 mil 

ton/ano, além da inauguração da unidade de amônia da Petrobras, que estava em construção em 

Camaçari desde 1962, com capacidade de 66 mil ton/ano usando gas natural; e a construção do 

                                                
40 CUNHA, Paulo Guilherme Aguiar. Entrevista ao CPDOC/FGV.  Disponível em 
http://cpdoc.fgv.br/elitesempresariais/paulocunha. Acessado em 18/07/2013 
41  A Indústria Química Brasileira. Limitações e Perspectivas ao seu Desenvolvimento. Associação Brasileira da 
Indústria Química e Produtos Derivados e Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais e da 
Petroquímica, São Paulo, 1968. p.1 
42  Idem, p.3-4 



 

complexo industrial Ultrafértil, em Piassaguera, com capacidade projetada de 166 mil ton/ano 

utilizando nafta. A critica, e ao mesmo tempo a expectativa pelos novos projetos, somados a própria 

constituição original da ABIQUIM em 1964 conduz este trabalho a afirmar que a associação 

defendia, na época, principalmente os interesses das indústrias de segunda e terceira geração, setor 

dominado em grande parte pelo capital estrangeiro. Não podemos esquecer que os dois grupos 

executivos que vieram a ser substituídos pelo GEIQUIM em 1964 envolviam o setor farmacêutico43 

e o de fertilizantes44, setores em que o capital estrangeiro era predominante. E que a ABIQUIM era 

formada, inicialmente pelos sindicatos de indústrias de segunda e terceira geração. Até 1973, seus 

presidentes não estavam na cadeia petroquímica, como mostra a tabela 1.5. 

 

Tabela 1.5 - Lista de presidentes da ABIQUIM (1964-1973) 

Período Presidente Empresa Localização 

1964-1967 Julio Sauerbronn de 
Toledo 

Rhodia São Paulo 

1967-1979 Julio Sauerbronn de 
Toledo 

Rhodia São Paulo 

1969-1971 Julio Sauerbronn de 
Toledo 

Rhodia São Paulo 

1971-1973 Péricles Locchi Serrana Mineração São Paulo 
Fonte: ABIQUIM (Informação cedida pelo CEDOC45) 

 

 Um exemplo é a abertura de espaço, no anuário de 1968, para as palavras do então presidente 

da Associação Brasileira de Plásticos (ABIPLAST), fundada no ano anterior, Dilson Funaro. Funaro 

utilizou o anuário para mostrar o aumento da produção de plásticos entre 1964 e 1967, da ordem de 

42% e com crescimentos anuais de 10% ao ano, de 12700 ton/ano para 18000 ton/ano e que três dos 

seis principais termoplásticos utilizados no país já tinham produção nacional, sendo responsáveis 

por 88% do consumo nacional de PVC, 77,5% de polietileno de baixa e de alta densidade e 99,8%  

                                                
43  A indústria farmacêutica é um exemplo de setor da economia dominado pelo capital nacional e que começara a 
perder terreno para a indústria estrangeira graças, segundo Peter Evans, as modificações tecnológicas empregadas a 
partir do pós-guerra. Apenas quatro firmas nacionais estavam entre as trinta e cinco maiores do setor em 1965 contra 
onze, no mesmo grupo, em 1957. Julio Sauerbronn de Toledo, primeiro presidente da ABIQUIM, era farmacêutico. Ler 
EVANS, Peter. A Tríplice Aliança: as multinacionais, as estatais e o capital nacional no desenvolvimento dependente 
brasileiro. Rio de Janeiro, 2°Edição. Zahar Editores, 1982, p.114-122 
44  Das vinte e cinco materias-primas utilizáveis para a produção de adubos, apenas seis eram produzidos no país, 
e somente um deles em caráter de atender a todo o mercado interno (caso do fosfatobicálcico de 30%). Entre 1959 e 
1967, a produção doméstica aumentou em 20% e a importação aumentara em 164%. O consumo, como um todo, 
aumentara 101% no mesmo período, mas apesar disso a ABIQUIM considerava que, em 1968, o Brasil vivia um estágio 
de "verdadeiro subconsumo", comprado a outros países. A ANDA (Associação Nacional para a Difusão de Adubos) 
havia sido criada apenas em 1967. Ler ABIQUIM, 1968, p.41-45. 
45 CEDOC quer dizer Centro de Documentação da ABIQUIM. 



 

 

de poliestireno.  A ABIPLAST e a ABIQUIM acreditavam que "com as realizações dos dois 

projetos petroquímicos em Cubatão, (...), é certo, sem sombra de dúvida, que terá grande impulso, 

no Brasil, toda a indústria química nacional e, 'pari passu' a indústria de materiais plásticos, em 

particular. Por outro lado, a criação da Petroquisa e a pré-disposição da Petrobras, com os 

beneplácitos do Conselho Nacional do Petróleo e do GEIQUIM, em oferecer gases residuais da 

refinação do petróleo em suas unidades de refino (em sua primeira fase, em Mataripe) a unidades 

industriais que apresentem seus empreendimentos e planejamentos técnicos e economicos 

exequíveis em muito mais permitirá a aceleração do desenvolvimento da indústria brasileira voltada 

ao setor químico e especificamente a de materiais plásticos, para os próximos anos"46. 

 Por último, a contribuição da Petroquisa como subsidiária da Petrobras, a princípio, foi 

discreta. Formou parte do capital da PQU, e se uniu a Unipar na Poliolefinas, junto com a norte-

americana National Distillers e o Banco Mundial. Uniu-se também a Shell Brasil e ao Grupo 

Suzano na criação da Polibrasil. No entanto, ao contrário do que foi planejado pelos sócios da PQU, 

a entrada da Petrobras no setor petroquímico nunca deixara de ser discutida. Mas com ela, novos 

atores do capital nacional entrariam em cena, como se verá nos anos seguintes, com a constituição 

do Pólo Petroquímico de Camaçari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
46  ABIQUIM, 1968, p.69-70 
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OS CAMINHOS DO CAPITAL ESTRANGEIRO NO SETOR ELÉTRICO NACIONAL: 

UM OLHAR SOBRE A INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS. 

Carla Muller Sasse 

 

Resumo: O presente artigo trata de um viés específico de análise de atuação do capital estrangeiro 
no setor elétrico nacional, representado pelas indústrias de bens de capital sob encomenda – àquelas 
destinadas a suprir as demandas das áreas de geração, transmissão e distribuição de energia. 
Traçamos o perfil do setor, encontrando evidências do desenvolvimento associado ao capital 
estrangeiro sob a forma presença das multinacionais, das quais dependemos, muitas vezes, pela 
concentração e domínio técnico acumulado. Trata-se de um breve panorama que propõe reflexões e 
questões a serem ainda pesquisadas; como as alternativas de desenvolvimento possíveis à indústria 
nacional. 
Palavras-Chave: Capital estrangeiro, multinacionais, bens de capital sob encomenda, indústria, 
setor elétrico. 
 
Abstract: This article addresses a specific bias of foreign capital performance analysis on national 
electric sector represented by consumer goods industry custom – those designated to meet the 
demands of generation, transmission and distribution energy areas. We profile the sector, finding 
evidence of the development associated with the foreign capital in the form of multinational 
presence, which we depend upon, often by concentration and accumulated technical field. This is a 
brief overview that offers reflections and questions still to be researched; as alternative options for 
development of national industry. 
Keywords: Foreign capital, multinational, consumer goods industry custom, industry, electricity 
industry. 
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A indústria de bens de capital sob encomenda 

 Este artigo, tem como propósito apresentar a estrutura e as peculiaridades da indústria de 

bens sob encomenda do setor elétrico, e de demonstrar como estas características podem determinar 

a liderança de alguns grupos empresariais em detrimento de outros.  

 Para isso, inicialmente, torna-se relevante conceituar a referida indústria de bens de capital 

(aqueles em que encontramos um uso específico, que devem estar envolvidos na produção de outros 

bens e serviços) conforme define e diferencia o artigo publicado pelo Setorial do BNDES1 que 

discute os desafios enfrentados pelo setor:  

 
 

(...) Em relação às especificidades técnicas, os bens de capital são 
classificados como: seriados (produzidos em larga escala, de forma 
padronizada, como máquinas agrícolas, tratores, ônibus e caminhões); e sob 
encomenda (produzidos segundo características técnicas associadas a 
determinado processo produtivo, como as prensas utilizadas pelas 
montadoras de automóveis, os alto-fornos das siderúrgicas, as turbinas das 
usinas hidrelétricas e as plataformas de petróleo). 

 
 
 Esta distinção técnica pode ser classificada como um indicador importante para determinar a 

complexidade do setor de bens de capital sob encomenda, já que tecnologias mais complexas são 

inerentes ao seu processo e projeto, podemos inferir, numa primeira aproximação, a tendência de 

encontrarmos reduzida quantidade de empresas aptas a produzi-los; se os compararmos aos bens 

seriados, para os quais as possibilidades de escala permitem uma padronização e simplificação dos 

processos. 

 O recorte do nosso objeto de estudo foi delimitado ao setor de GTD2 como panorama geral, 

no entanto, devido a grande diversificação de produtos envolvidos, iremos nos restringir, em grande 

parte das análises, às demandas oferecidas pela geração e pela transmissão de energia pois a maioria 

dos demais produtos estão associados a processos produtivos seriados, representados por um 

universo de empresas bastante diversificado. Strachman cita Niosi e Faucher3 que classifica o setor 

                                                             
1 ALEM, Ana Cláudia, PESSOA, Ronaldo Martins. O Setor de bens de capital e o desenvolvimento econômico: Quais 
são os desafios?. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 22, p. 71-88, set. 2005. Disponível em: 
<http://www.bndes.gov.br/>. Acesso em: 01 set. 2013. P.75. 
2 GTD: Classificação geral adotada pelo setor para identificar as atividades de geração, transmissão e distribuição de 
energia. 
3 NIOSI, J. & FAUCHER, P. From public sector preference to export substitution strategies: the electrical Power 
equipment industry in Canadá. Mimeo, 1987 Apud. STRACHMAN,Eduardo. Estrutura de Mercado, 
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considerando  principalmente os bens de capital pesados e caros, excetuando-se fios, cabos e os 

equipamentos que tem seu uso além da distribuição. 

 Desta forma, o perfil do segmento delineado pelo uso intensivo da tecnologia torna mais 

evidente a concentração da produção mundial, historicamente, atrelada a grandes grupos 

empresariais. Strachman4, apresenta uma breve retrospectiva histórica de formação do setor, através 

da qual identificamos que desde o século XIX este já apresentava uma tendência à concentração 

com poucas e grandes empresas, que paulatinamente também se associavam, de certa forma, devido 

a necessidades técnicas, principalmente àquelas que envolviam o uso de patentes, pois a restrição ao 

acesso limitava a fabricação de vários produtos. 

 Iremos elencar algumas razões fundamentais para a concentração deste tipo de indústria, 

porém, a mais importante que destacamos é a tecnologia intensiva envolvida nos processos 

produtivos e estes, como veremos mais adiante, representam um dos impasses emblemáticos para o 

desenvolvimento da indústria de bens de capital sob encomenda no Brasil. 

 A necessidade técnica torna a indústria dependente do conhecimento científico, o que entre o 

final do século XIX e início do século XX restringia muito as possibilidades de desenvolvimento 

aos países mais desenvolvidos e às grandes empresas, capazes de desenvolver as suas tecnologias, 

ou, em muitos casos, comprá-las até mesmo de inventores privados, o que era bastante comum neste 

primeiro momento, e através de estratégias empresariais que incluíam; associações, aquisições, 

como ainda observamos, inclusive, no contexto atual. Estas indústrias podem ser classificas como 

science based5 

 O contexto de concentração observado no setor é um comportamento clássico do 

capitalismo, que favorece a concorrência monopolista, que por sua vez, realimenta o sistema através 

da maior capacidade de acumulação de capital em suas bases, proporcionando maiores 

possibilidades de mais valia pelo uso adequado da técnica,  dinâmica clássica tratada por Marx6. 

                                                                                                                                                                                                          
Competitividade e Políticas para as indústrias Internacional e Brasileira de Bens de Capital sob Encomenda 
para o Setor Elétrico. 1992. 445 f. Dissertação de Mestrado - Instituto de Economia, Unicamp, Campinas. 
4 STRACHMAN,Eduardo. Estrutura de Mercado, Competitividade e Políticas para as indústrias Internacional e 
Brasileira de Bens de Capital sob Encomenda para o Setor Elétrico. 1992. 445 f. Dissertação de Mestrado - 
Instituto de Economia, Unicamp, Campinas. 
5 Este conceito que explica alguns tipos específicos de indústria como a química, elétrica e mais tarde automotiva 
considerando o seu desenvolvimento altamente dependente de suas habilidades de desenvolvimento e investimento em 
pesquisa e desenvolvimento. Maiores detalhes podem ser encontrados em: PAVITT, K. Sectorial patterns of technical 
change: towards a taxonomy and a theory. In Research Policy. Nº 13, North Holland, 1984. 
6 MARX, Karl (1867) O Capital: Crítica da Economia Política - Volumes I e II. Civilização Brasileira, 26ª ed., Rio 
de Janeiro, 2008. 
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 Em consonância a esta dinâmica de mercado, o domínio das patentes se torna um elemento 

propulsor do capitalismo monopolista, Strachman7 destaca a questão das patentes em seu trabalho 

com um exemplo representativo do setor através da fusão da General Electric e da Thonson 

Houston em 1892, os litígios envolvendo patentes, comuns na época, poderiam limitar a fabricação 

de vários produtos o que gerava a necessidade de ações estratégicas por parte dos grandes grupos, e 

estes acordos e ajustes de mercado potencializavam a concentração. 

 Em contraposição, nos próximos parágrafos Tadini8 nos apresenta as condições de origem 

da indústria de bens de capital nacional; em termos cronológicos remonta ao século XIX, período 

do início de formação das atividades industriais no país, mas o paralelo que poderíamos traçar com 

o desenvolvimento da indústria internacional se encerra neste aspecto pois a parte majoritária dos 

empreendimentos era formada por oficinas mecânicas e pequenas fundições caracterizando o 

aspecto artesanal de suas origens; este modelo se manteve até meados da década de 30. 

 A partir de então, experimentamos um processo de “modernização“, no entanto, uma 

“modernização“ que chegava com a bagagem de algumas décadas de atraso, se comparada aos 

países mais desenvolvidos, esta defasagem representava um entrave importante que lograva mais 

relevância no setor de bens de capital devido a grande dependência de tecnologias intensivas e da 

necessidade de pesquisa e desenvolvimento. 

 O pós segunda Guerra Mundial apresenta um plano de continuidade ao desenvolvimento da 

indústria através de iniciativas especificas em diferentes governos, como; as iniciativas do segundo 

governo Vargas na década de 50 que fomentaram a formação de uma indústria de base no país e 

também com a implementação do BNDE(1952) que funcionaria como um elemento importante, até 

os dias de hoje, para ações que corroborem com o desenvolvimento através de programas que 

favorecessem o  acesso ao crédito. 

 Já no governo de Juscelino Kubitschek, através de uma articulação mais próxima com o 

capital estrangeiro foram obtidos recursos – desde investimentos diretos e indiretos através de 

empréstimos – para articular o desenvolvimento do país, o Plano de Metas foi um marco importante 

do período, segundo Erber citado por Tadini9 “entre o pós-guerra e 1960, a participação do setor 

público na formação bruta de capital no país subiu de 22 para 55%, o que dá uma idéia da demanda 

                                                             
7 STRACHMAN,Eduardo. Estrutura de Mercado, Competitividade e Políticas para as indústrias Internacional e 
Brasileira de Bens de Capital sob Encomenda para o Setor Elétrico. 1992. 445 f. Dissertação de Mestrado - 
Instituto de Economia, Unicamp, Campinas. p.9. 
8 TADINI,Venilton. O setor de bens de capital sob encomenda: análise do desenvolvimento recente (1974/83) São 
Paulo, IPE/USP, 1986. 142 f.  p.22-23 
9 ERBER, F.S. Absorção e criação de tecnologias na indústria de bens de capital. Rio de Janeiro, Financiadora de 
Estudos e Projetos, 1974. p.18 apud. TADINI,Venilton. O setor de bens de capital sob encomenda: análise do 
desenvolvimento recente (1974/83) São Paulo, IPE/USP, 1986. 142 f. 
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estatal por equipamento“. O investimento e envolvimento do Estado foi bastante relevante para a 

formação do setor de bens de capital sob encomenda. 

 Esta breve apresentação da formação do setor de bens de capital no Brasil já nos permite 

perceber as tendências de concentração mundial do setor que encontraria aqui bases férteis para sua 

fixação e desenvolvimento, as informações sobre o inventário da indústria são apresentadas por 

Tadini10: 

 
 

A década de 1950 iria marcar o setor de bens de capital sob encomenda pela 
instalação de maior numero de empresas. Até o  ano de 1949 forma 
fundadas no setor quarenta e oito empresas, enquanto que no período de 
1950/61 forma fundadas 34 empresas, dentre as quais vinte de origem 
estrangeira, principalmente filiais de empresas européias, que 
acompanharam o movimento de internacionalização de capital no pós-
guerra (...). As empresas de capital nacional crescem em função da 
ampliação do núcleo de fabricantes já existentes e se concentram 
basicamente na produção de equipamentos mecânicos e de caldeiraria, onde 
o grau de sofisticação tecnológica é menor, ficando os equipamentos 
elétricos pesados,  mais sofisticados, com as filiais das empresas 
estrangeiras. Esse período praticamente define as principais características 
estruturais do setor, inclusive sua articulação com os blocos de investimento 
do setor produtivo estatal. 

 
 
 Da citação acima podemos derivar outra importante peculiaridade do setor bens de capital 

sob encomenda, especialmente daqueles ligados à infraestrutura de energia elétrica, como o GTD, 

este setor opera, de forma crescente a partir da década de 50, sob a égide da forte dependência de 

investimentos estatais, o que está também relacionado, por sua ordem, a políticas econômicas e de 

desenvolvimento nacional, e a oscilação destas políticas pode gerar capacidade ociosa para a 

indústria.  

 De acordo com Matias11; em 1954, ocorre uma tentativa do governo de assumir a 

responsabilidade pala expansão do setor com a criação do  Plano Nacional de Eletrificação que 

incluía o Fundo Nacional de Eletrificação – FNE, e também da Eletrobrás que deveria fomentar 

uma integração das fontes de demanda com o setor nacional responsável pela produção de bens e 

equipamentos elétricos, no entanto, a proposta do plano não foi aceita na íntegra pelas 

concessionárias estrangeiras, vigorando, apenas, o Fundo Federal de Eletrificação – FFE, suprido 

com recursos provenientes do Imposto Único sobre Energia Elétrica – IUEE (recursos 
                                                             
10 TADINI,Venilton. O setor de bens de capital sob encomenda: análise do desenvolvimento recente (1974/83) São 
Paulo, IPE/USP, 1986. 142 f. p.24. 
11 MATIAS, Antônio M.M., Auge e Crise do setor elétrico no Brasil 1962-1993.1994. 152 f. Dissertação de mestrado 
– EAESP/FGV, São Paulo. p. 14. 
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administrados pelo BNDE), o que configura dependência tributária e vulnerabilidade nas fontes de 

recursos, uma vez que, impactos no sistema de consumo gerados por flutuações na estabilidade 

econômica estancariam as fontes de financiamento do setor levando a ociosidade da indústria de 

bens de capital. 

 Somente a partir do Plano de Metas (1956/1961) do Governo Juscelino Kubitschek, 

observamos a presença mais contundente de políticas voltadas para o desenvolvimento da indústria 

de bens de capital, conforme Lima12; “(...) as áreas de infraestrutura, energia e transportes 

respondiam por 73% dos recursos programados, (...) a maior parte das aplicações destinava-se ao 

setor de energia elétrica que, isoladamente, correspondia a quase 24% do orçamento global do 

Plano de Metas.“ Lima complementa;13 que a presença do Estado foi fundamental com elo 

articulador dos investimentos na estrutura, entretanto, estes investimentos não vinculavam as 

indústrias periféricas, visto que, “(...) a conjuntura internacional acenava com a perspectiva de 

expansão das empresas multinacionais em direção às economias de industrialização tardia o que 

abria horizontes extremamente favoráveis de negociação e atração de investimentos diretos em 

indústrias de bens de consumo duráveis e de bens de produção.“ 

 Na segunda metade da década de 70, com o II Plano Nacional de Desenvolvimento – II PND 

este projeto ganha contornos mais expressivos com o impulso para o processo de substituição de 

importações de bens de capital e de insumos, bem como, novos investimentos para expansão da 

infraestrutura energética. A mudança em relação aos demais ocorreu na alteração estratégica das 

fontes para obtenção de recursos para financiamento do Setor, que passaram a ter origem 

preferencial em empréstimos externos, este modelo de vinculação mais direta aos recursos 

estrangeiros para financiamento do setor se comporta adequadamente enquanto as condições 

externas são satisfatórias, no entanto, crises externas, a exemplo do segundo choque do petróleo 

afetaria diretamente os fluxos de recursos, complementa Lima14. 

 De volta às peculiaridades do setor de bens de equipamentos, complementaremos as 

características estruturais que representam as tendências internacionais da indústria de bens de 

capital sob encomenda para o setor elétrico. A concatenação de fatores aqui elencados com base no 

relatório técnico de 1993, contratado pelo; do Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT; 

Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP; possibilita uma leitura do complexo de variáveis que 

conformam o setor, somente, o somatório destas variáveis, internas e externas, pode oferecer uma 

                                                             
12 LIMA, José Luiz. O Estado e Setor Elétrico no Brasil: do Código das Águas à crise dos anos 80 – 1934-1984. Rio 
de Janeiro; Memória da Eletricidade, 1995. 190p. p. 69. 
13 LIMA, J.L. op.Cit., p.76. 
14 LIMA, José Luiz. O Estado e Setor Elétrico no Brasil: do Código das Águas à crise dos anos 80 – 1934-1984. Rio 
de Janeiro; Memória da Eletricidade, 1995. 190p. p. 90. 
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leitura imparcial necessária para ações estratégicas formais com base em informações técnicas. A 

coordenação ficou sob responsabilidade acadêmica do: Instituto de Economia/UNICAMP, Instituto 

de Economia Industrial/UFRJ, Fundação Dom Cabral e Fundação Centro de Estudos do Comércio 

Exterior 15: 

a) A indústria apresenta, como vimos acima, sua característica fundamental de 

tendência à concentração que é favorecida por alguns fatores; como os movimentos 

globais de formação de blocos através de processos de integração regional; queda de 

investimentos em países, como o Brasil, muito dependentes de financiamentos externos, 

que em períodos de crise, como o ocorrido na década de 70 durante os choques do 

petróleo tem seus investimentos reduzidos; destaque competitivo para empresas com 

capacidade financeira de investimento em tecnologia com ênfase em P&D (pesquisa e 

desenvolvimento); estas empresas são, geralmente, marcas consagradas e este processo é 

alcançado por meio de investimentos em marketing; possuem também expressiva 

tendência para atuarem em estrutura de Turn-key16, diversificando seu portifólio de 

produtos o que oferece um maior dinamismo e reduz a vulnerabilidade. 

b) O mercado é considerado maduro em termos técnicos, desta forma, o diferencial se 

condiciona à capacidade de inovação da indústria quanto aos seus processos de gestão 

empresarial, e neste quesito, as grandes corporações, principalmente as transnacionais, 

logram vantagem competitiva sobre as empresas de menor porte. 

c) A tecnologia intensiva envolvida nos produtos desta indústria funcionam como 

barreiras à entrada de novos competidores no mercado, o que o torna  ainda mais restrito 

aos grandes competidores já estabelecidos. 

 

 Com relação às estratégias empresariais também podemos descrever características que 

são inerentes ao setor e que corroboram com a sua principal tendência que é a concentração, 

conforme segue; 

 a) Existe como já mencionado anteriormente, uma tendência histórica de  aquisições, fusões, 

incorporações e formação de joint-ventures17 no setor. As  vantagens deste tipo de operação são 

                                                             
15 Mais informações sobre as peculiaridades da indústria de bens de capital sob encomenda podem ser encontradas no 
Estudo da Competitividade da Indústria brasileira no documento: Nota Técnica Setorial do Complexo Metal-Mecânico 
de 1993. 
16 Turn-key: plantas completas, contemplam a diversificação da indústria que garante demanda para os seus produtos 
sem ficar refém de um produto específico. 
17 A definição de Joint Ventures pode ser compreendida através da conceituação apresentada publicação Desafios do 
Desenvolvimento do IPEA: Traduzindo-se ao pé da letra, a expressão joint-venture quer dizer "união com risco". Ela, 
de fato, refere-se a um tipo de associação em que duas entidades se juntam para tirar proveito de alguma atividade, por 
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restritas aos grandes grupos transnacionais  e possibilitam acesso aos mercados diversos, reduzindo 

barreiras protecionistas e  incorporando vantagens competitivas com relação aos custos de mão-

de-obra,  geralmente reduzidos nos países menos desenvolvidos para onde estes fluxos se 

 direcionam. As joint-ventures, por exemplo, muitas vezes funcionam como uma  importante 

alternativa até mesmo para as empresas nacionais, uma vez que  possibilitam vantagens de dividir 

investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento  – P&D; possibilitando, muitas vezes, a única via 

de acesso a determinadas  tecnologias protegidas por patentes. Várias empresas do setor de 

energia  passaram por este tipo de processo, estes casos serão descritos mais a frete no 

 processo de inventário das empresa de bens de capital sob encomenda  fornecedoras de 

equipamentos para os principais empreendimentos do pais. 

Com relação à competitividade internacional, o setor também apresenta as suas peculiaridades, 

comecemos pelos fatores que são internos à empresa; 

 

a) A complexidade técnica envolvida nos produtos, aliada às estruturas complexas que 

o receberão, faz com que os compradores tenham, dentre os critérios prioritários para 

suas decisões de compra, os atributos de qualidade e confiança. Esta é uma peculiaridade 

especial do setor sob encomenda, uma vez que, o comprador somente irá reconhecer os 

atributos de valor do produto após a compra, neste ponto, o critério de marca torna-se um 

diferencial de importante  envergadura. 

b) Outro aspecto relevante está relacionado à qualidade da assistência técnica oferecida 

pela empresa, devido a característica do mercado sob encomendas, esta capacidade de 

assistência deve estar associada às necessidades da demanda, o que exige boa 

capacitação e flexibilidade. 

c) Os preços não são considerados prioritários no processo de decisão de compra, no 

entanto, não perdem a sua relevância, e a empresa necessita de capacidade de articulação 

para poder coordenar seus preços, por exemplo, em operações de exportação, quando 

algumas vezes precisam sensibilizar seus preços para garantir participação em alguns 

                                                                                                                                                                                                          
um tempo limitado, sem que cada uma delas perca a identidade própria. Por essa definição, qualquer sociedade, mesmo 
envolvendo pessoas físicas, poderia ser classificada como joint-venture. Porém, a expressão se tornou mais conhecida 
para definir a associação entre duas empresas. O modelo mais comum é aquele em que um fabricante forma uma joint-
venture com uma firma comerciante de outro país para explorar o mercado estrangeiro. Mas não precisa ser 
necessariamente assim. Um exemplo. A China facilita a entrada no país para companhias que formem joint-ventures 
com empresas chinesas do mesmo setor, de modo a facilitar a transferência de tecnologia. Caso algum empreendedor 
queira se estabelecer na China sem se associar a nenhuma companhia local, enfrentará barreiras quase intransponíveis. 
No Brasil, em 1987, foi feita uma clássica joint-venture: a união entre a Volkswagen e a Ford, dando origem à 
Autolatina. Ambas mantiveram suas identidades e marcas, e a sociedade tinha um prazo determinado para se dissolver. 
Existem muitas joint-ventures conhecidas. Uma delas é a prestadora de telefonia móvel Vivo, fruto de uma joint-
venture entre a Portugal Telecom e a espanhola Telefonica Móviles. Consultado em http://www.ipea.gov.br/ 
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mercados que apresentem maiores barreiras, no entanto, as possibilidades de formação 

de preços estão atreladas aos financiamentos disponíveis e a política econômica e 

industrial vigentes, o que possibilita maiores vantagens também aos grandes grupos. 

d) Os prazos são fatores de menor sensibilidade à capacidade competitiva da indústria 

pois como regra geral, devido ao comportamento do setor sob encomenda, são 

geralmente dilatados, ocorrendo, inclusive, algumas vezes, atrasos nos projetos por parte 

dos compradores, o que faz com que os pedidos fiquem parados por um tempo no 

estoque dos fabricantes, como este fator representa custo, as vantagens, por capacidade 

de absorção dos riscos, mais uma vez favorece a grande indústria. 

 

 As condições de competitividade da industria podem ser analisas, adicionalmente, pelo viés 

de seus fatores estruturais; 

a) As possibilidades de ganhos em escala permitem incrementos financeiros nas 

operações das empresas, no entanto, o fator escala não está diretamente relacionado ao 

perfil da indústria de bens de capital sob encomenda. Este paradoxo, é contornado pelas 

empresas que apresentam condições de diversificação de produtos, e conseguem, através 

dos processos de globalização, em busca de melhores vantagens competitivas, espalhar 

suas plantas por diversas geografias em busca de vantagens de custos e de novos 

mercados; todavia, estas possibilidades empresarias ficam mais restritas aos grupos 

transnacionais. 

 

 Existem também, os fatores sistêmicos, aqueles integrantes do contexto de operação destas 

empresas, que podem ser representados pelo papel do Estado e de suas políticas industriais de 

incentivos diversos, da institucionalização do fomento à Pesquisa e Desenvolvimento técnico, de 

políticas econômicas de incentivo às exportações para equilibrar o mercado em momentos de 

contração da demanda interna, seriam estes, alguns dos fatores institucionais responsáveis por 

incrementos no setor.  

 Estudos técnicos do mercado possibilitam um olhar critico das características do setor, são 

dados fundamentais para compreender as possibilidades e vulnerabilidades que farão com que 

políticas adequadas possam ser adotadas para fomentar o setor; a principal característica 

apresentada inicialmente foi a concentração, todas as demais corroboram essa tendência. Podemos 

encontrar abordagens teóricas distintas para o panorama apresentado ao setor; temos um olhar mais 
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critico destas formações oligopolistas apresentado por Newfarmer18 quando faz seu estudo sobre as 

corporações multinacionais com analise de casos específicos para México e Brasil, no caso do 

Brasil uma leitura pontual das formações oligopolistas do setor elétrico nacional, a tendência mais 

critica de sua leitura com relação a possibilidade de formação de cartéis ou acordos que pudessem, 

de certo modo, inviabilizar a concorrência tem uma certa fragilidade, pois se o mercado se 

comportasse de forma tão articulada a ponto de evitar uma concorrência acirrada, talvez a indústria 

não tivesse investido de forma assertiva em tecnologias como o fez. Por outro lado, por exemplo, 

pode-se analisar essa tendência de formação e concentração como um arranjo normal dos mercados 

e das organizações que neles atuam, seria uma conseqüência natural do capitalismo e dos atores que 

articulam em sua esfera, que respondem e se adaptam às evoluções, principalmente as de ordem 

técnica, reformulando-se evolutivamente, essa leitura pode ser originalmente encontrada em 

Shumpeter19 e em seus seguidores.  

 Voltaremos mais adiante nesta discussão teórica, contemplando com a leitura de outros 

autores para validar as hipóteses sobre a “naturalidade“ deste “certo“ determinismo de mercado, 

privilégio daqueles que detém, de certa forma, o domínio das tecnologias que garantem a 

manutenção da posição historicamente conquistada, ou por outro lado, das possibilidades nacionais 

de articulação através, por exemplo, de políticas industriais que fomentem o desenvolvimento do 

setor, ou mesmo, o encontro de novas formas de atuação diante das possibilidades apresentadas pelo 

mercado. Um caminho  poderia ser o investimento em ações que possibilitassem a atuação na área 

de serviços, uma vez que, os compradores buscam soluções completas para as sua demandas e estas, 

muitas vezes, passam pela área de serviços que seria um desdobramento possível da indústria de 

bens de capital sob encomenda no qual poderíamos investir. Dados atuais indicam a tendência 

representativa do crescimento dos serviços na riqueza das nações, o nosso PIB, por exemplo, de 

acordo com dados do IBGE, tem em sua composição 70% de serviços. Ademais, nacionalmente, 

temos o benefício de conhecer os clientes o que facilita a compreensão de necessidades, 

investimentos em engenharia e projetos poderiam incentivar o desenvolvimento desta área de 

atuação. 

 Estas possibilidades seriam alternativas à dependência do capital estrangeiro sob a forma de 

atores corporativos oligopolistas internacionais. As condições que confirmam a configuração de 

                                                             
18 NEWFARMER, Richard. Multinational conglomerates and the economics of depend development; the case 
studies of the international oligopolies and the brazilian electrical industry. Tese de Ph. D, Universidade de 
Wisconsin, Madison, 1977. 
19 SCHUMPETER, J. A. Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre os lucros, capital, crédito, 
juro e o ciclo econômico. São Paulo: Ed. Abril Cultural, 1982. 
 ___________________. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de Janeiro: Zahar, 1984. 
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centralização do mercado são abaixo apontas quando Strachman cita dados levantados pelo relatório 

das Nações Unidas sobre a configuração do setor20 

 
 

Os fabricantes menores e especializados, que não podiam  financiar 
gastos de pesquisa e desenvolvimento imprescindíveis para manter-se na 
vanguarda tecnológica da indústria e adquirir os bens de capital e os 
equipamentos de testes, tiveram ante si duas possibilidades importantes: ou 
bem limitar sua produção às  unidades menores e atrasar-se no 
desenvolvimento tecnológico, ou fundir-se ou filiar-se aos grandes 
fabricantes de linhas completas de equipamentos. Este processo foi 
acelerado, ademais, pelo desenvolvimento do setor nucleoelétrico, do qual 
os fabricantes menores ficaram virtualmente excluídos.   

 
 
 Até este ponto, nos propusemos a estabelecer uma análise do setor de bens de capital sob 

encomenda sob o viés direto das características do setor e dos fabricantes envolvidos. 

Adicionalmente, ainda que de forma breve, podemos verificar que existem outras forças que atuam 

no setor e são exógenas a ele, mas que também contribuem para fortalecer as possibilidades 

comerciais dos grandes grupos, principalmente daqueles ligados ao capital estrangeiro. 

 Estas forças são relacionadas ao comportamento de financiamento da demanda, se 

considerarmos que ela provêem de grandes empreendimentos públicos, especialmente a partir da 

década de 50, em que ocorre uma certa segregação de funções; em que o Estado assume de forma 

mais ativa as responsabilidades em desenvolver a infraestrutura de geração de energia, e a 

distribuição e transmissão ficam sob a responsabilidade da iniciativa privada. Estes 

empreendimentos dependem de uma grande capacidade de investimento, e como, historicamente, 

nossos recursos de financiamento da economia tem origem externa, encontramos ai alguns vínculos 

de favorecimento a industria estrangeira. Este comportamento é descrito por Tadini21 ; 

 
 

As usinas hidrelétricas, de um modo geral, sempre contaram com esquemas 
de financiamento onde prevaleciam os recursos do Banco Mundial, além de 
contar com uma parcela de suppliers credits e outra de recursos internos. As 
negociações  financeiras precediam as discussões com os fabricantes 
nacionais, o que permitia que os equipamentos mais sofisticados, onde a 
indústria nacional era menos competitiva, fossem colocados em 

                                                             
20 U.N.C.T.C - UNITED NATIONS CENTER FOR TRANSNATIONAL CORPORATIONS. Las empresas 
transnacionales en la industria del equipo generador de energia. Nova Iorque, 1982 . apud. STRACHMAN, 
Eduardo. Estrutura de Mercado, Competitividade e Políticas para as indústrias Internacional e Brasileira de 
Bens de Capital sob Encomenda para o Setor Elétrico. 1992. 445 f. Dissertação de Mestrado - Instituto de 
Economia, Unicamp, Campinas. p. 25. 
21 TADINI,Venilton. O setor de bens de capital sob encomenda: análise do desenvolvimento recente (1974/83) São 
Paulo, IPE/USP, 1986. 142 f. p.78. 
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concorrência internacional ou fossem importados diretamente mediante 
suppliers. Os equipamentos menos sofisticados, onde a indústria nacional 
era mais competitiva, eram colocados para concorrência no mercado 
interno. Em decorrência dessa prática, os vários acordos de participação 
assinados até 1973 raramente atingiam os índices de nacionalização 
superiores a 60%. 

 
 
 A ABDIB22 , associação que representa a indústria de base e a infraestrutura nacional 

apresenta a demonstração da distribuição percentual dos equipamentos de valor de uma usina 

hidrelétrica; desta forma, temos possibilidade de observar de modo  mais evidente a participação da 

indústria nacional em termos de valores, e esta visibilidade confirma que nossa capacidade de 

ganhos agregados é restrita no setor. A indústria nacional tem capacidade para atender algo em 

torno de 25% da composição de valor do total de produtos que são usados nas usinas hidrelétricas, 

este percentual corresponde às indústrias fabricantes de dutos forçados, transformadores, pórticos e 

pontes rolantes que são equipamentos de caldeiraria pesada sem envolvimento de tecnologias mais 

desenvolvidas. 

 Strachman23, complementa a análise acima quando,em sua obra, nos apresenta a idéia de 

uma “certa“ divisão internacional do trabalho no setor de bens de capital sob encomenda, na qual as 

atividades mais pesadas, mecânicas, sem necessidade de uso de tecnologias mais intensivas ficaria 

sob a responsabilidade de países menos desenvolvidos, ficando para os países ricos a parte mais 

sofisticada do processo, esta análise apenas confirma as informações que já apresentamos, no 

entanto, o autor nos apresenta mais um viés de observação sobre o objeto; a questão ambiental, que 

hoje, além de estratégica para as empresas, também representa valor absoluto se pensarmos que 

estas questões lograram bastante espaço no que diz respeito a valorização das marcas, uma 

importante ativo intangível na atualidade. No caso do Brasil, para explicitar, conforme colocamos 

acima, nosso “expertise“ estaria concentrado na caldeiraria que, reconhecidamente, é uma atividade 

que envolve um relevante passivo ambiental. 

 A esta configuração de mercado, em primeiro lugar, representada pela presença do capital 

estrangeiro sob a forma de atores transnacionais na indústria de bens de capital sob encomenda do 

setor elétrico, reflexo direto da concentração que já apresentamos como característica fundamental 

do setor; divisão de forças e pesos econômicos, inclusive ambientais; dependência política gerada 
                                                             
22 ABDIB – Associação Brasileira da Infraestrutura e da Indústria de Base. Fundada em 1955, a ABDIB - Associação 
Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base é uma entidade privada sem fins lucrativos, cuja missão principal é 
o desenvolvimento continuado do mercado brasileiro da infraestrutura e indústrias de base e seu fortalecimento em 
padrões de competitividade internacional. 
23 STRACHMAN, Eduardo. Estrutura de Mercado, Competitividade e Políticas para as indústrias Internacional e 
Brasileira de Bens de Capital sob Encomenda para o Setor Elétrico. 1992. 445 f. Dissertação de Mestrado - 
Instituto de Economia, Unicamp, Campinas. p. 29. 
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pelas necessidades de financiamentos via recursos externos; podemos, adicionalmente, observar 

esta composição de forcas nas associações civis do setor através de seus aspectos políticos de 

representatividade. Klein24, em seu relatório de pesquisa, apresenta dados pontuais sobre a atuação 

política das empresas no setor; a autora utiliza a ABINNE25 como exemplo, a associação 

apresentava mudanças em sua estrutura de poder interno, e estas mudanças atuavam como reflexo 

da conjuntura de jogos de forças entre as empresas nacionais e as multinacionais, os dados 

absolutos confirmam o cenário: em 1974 representantes das empresas multinacionais já ocupavam 

os cargos mais representativos da associação, enquanto, a participação das empresas nacionais na 

composição de poder dos cargos caia de 51% para 40%. 

  Ademais, a questão da concentração e da presença e domínio das corporações 
internacionais não se restringe apenas ao setor objeto de nosso estudo, Chesnais26 apresenta sua 
análise: 
 
 

Atualmente, a forma de oferta mais característica no mundo é o oligopólio. 
A existência de situações de oligopólio não se reduz mecanicamente ao grau 
de concentração. Com efeito, o enunciado mais genérico, mas também mais 
frutífero, para descrever o oligopólio prende-se à interdependência entre as 
companhias que ele acarreta, (...) é por isso que definimos o oligopólio 
mundial como um espaço de rivalidade, delimitado pelas relações de 
dependência mútua de mercado, que interligam o pequeno número de 
grandes grupos que, numa dada indústria (ou um conjunto de indústria de 
tecnologia genérica comum), chegam a adquirir e conservar a posição de 
concorrente efetivo no plano mundial. 
 
 

 Esta definição de oligopólio mundial nos remete aos movimentos históricos de articulação 

das indústria do setor, na verdade, até os atuais que envolvem ações corporativas diversas como já 

tratamos, fusões, aquisições, acordos, joint ventures, articulações diversas entre os fortes, ou até 

mesmo, entre aqueles de menor porte mas que podem contribuir, de certa, forma com o seu 

“expertise“. 

 A partir do momento em que compreendemos a condição estabelecida de um determinado 

modelo, ou comportamento de mercado, cabem alguns questionamentos sobre como podemos atuar 

                                                             
24 KLEIN, Lúcia. A implementação dos grandes projetos governamentais nos setores siderúrgico e hidrelétrico, 
1974-79. Relatório de Pesquisa, FINEP, 1980. 
25 ABINEE – Associação brasileira da indústria elétrica e eletrônica. A Abinee é uma sociedade civil sem fins lucrativos 
que representa os setores elétrico e eletrônico de todo o Brasil, sendo sua diretoria, com mandato de quatro anos, 
composta e eleita pelas próprias associadas. 
Fundada em setembro de 1963, possui como associadas, empresas nacionais e estrangeiras, instaladas em todo país e de 
todos os portes. 
Sua importância como entidade de classe é função direta da representatividade do setor no contexto da economia 
brasileira, bem como da participação efetiva de seu quadro de associadas nas suas atividades. 
26 CHESNAIS, Fraçois. A mundializaçnao do capital. São Paulo: Xamã, 1996. P.92,93. 
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obtendo também condições de evolução, passam por estes questionamentos fatores de políticas 

industriais, de eventuais ações de proteção, no entanto, não uma proteção que limite e condicione a 

uma acomodação como a que conhecemos em alguns setores durante períodos de mercado fechado, 

mas sim com possibilidades de crescimento, com investimentos, principalmente, em formação de 

capital humano.  

 Michalet27, descreve a metodologia de atuação destas grandes corporações multinacionais; 

que é parte de um processo histórico de articulação das movimentações do capital estrangeiro sob 

diversas formas, não interessa a estes atores, assim como não interessava aos objetivos imperialistas 

de Estados, eliminar as desigualdades nacionais e sim aproveitar as diferenças existentes em 

benefício de objetivos próprios. 

 Esta dinâmica pode ser observada empiricamente pelas estratégias logísticas de 

distribuição das plantas na geografia mundial, as multinacionais alocam suas estruturas em busca de 

vantagens competitivas, que geralmente se referem a busca de insumos, seja eles produtivos ou 

intelectuais, no caso de parcerias com universidades, mão-de-obra, mercados, mas suas atividades 

essenciais, especialmente aquelas ligadas a Pesquisa e Desenvolvimento ficam atreladas a suas 

matrizes e países de origem.  

 No setor elétrico, apenas recentemente observamos a instalação de centros de pesquisas em 

território nacional, porém, ainda em quantidade restrita. Um exemplo atual, seria a sede mundial de 

um laboratório de pesquisas de turbinas e geradores, instalado na cidade paulista de Araraquara.28 

Os movimentos de centralização de P&D eram mais tradicionais até meados da década de 70, a 

partir de um determinado momento as ações de “pulverização“ acompanharam as estratégias de 

fusões, aquisições e acordos com empresas originárias de suas filiais. Conforme apresenta 

Chesnais29, “as pequenas e médias empresas que pertencem à categoria dos “quase-laboratórios“ 

(...) tem sido o alvo preferido dos grupos estrangeiros, tanto para os acordos de cooperação como 

para as fusões“. Seria uma movimento global em busca de vantagens técnicas, parte do processo de 

deslocamento de P&D. Acompanhar a forma como essas estratégias são aplicadas pelas 

                                                             
27 MICHALET, C.A., Lês Multinacionales face à la crise.IRM, Lausanne,1985. P.85. 
28 Conforme dados publicados pela agencia de notícias de Araraquara:  
A parceria entre IESA/Andritz-Inepar e GE Hidro trouxe um investimento de US$ 30 milhões para Araraquara com a 
instalação de um laboratório hídrico de alta tecnologia para teste de turbinas e geradores. Este investimento em P&D 
ocorre paralelamente aos empreendimentos previstos para a segunda maior linha de transmissão de energia elétrica do 
mundo, responsável por 10% do total de energia elétrica distribuída no país, ligando Araraquara às usinas de Jirau e 
Santo Antônio em Rondônia. Este é um caso que merece atenção e pesquisa, uma vez que, a empresa transferiu para o 
Brasil toda a sua tecnologia através da transferência da sua sede. Uma decisão estratégica, pois o Brasil é um dos 
maiores mercados mundiais de hidrogeração. 
29 CHESNAIS, Fraçois. A mundializaçnao do capital. São Paulo: Xamã, 1996. p.153. 
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multinacionais é de interesse dos países menos desenvolvidos, sob que condições negociamos este 

capital técnico-intelectual? 

 A categoria de “economias industrial-periféricas“ 30 e a aceitação de um modelo de 

desenvolvimento associado presentes na obra clássica de Cardoso e Faletto é parte do modelo de 

desenvolvimento industrial que experimentamos com possibilidades de crescimento interno, porém, 

com vinculação externa. A presença do capital estrangeiro na indústria nacional, seja pela via de 

investimentos diretos ou indiretos, é parte da nossa constituição setorial, no entanto, esta 

configuração gera dependência e vulnerabilidade, mesmo que num estágio mais sofisticado daquela 

que experimentávamos na etapa anterior, pois as decisões estratégicas de investimentos, por 

exemplo, possuem, ainda, um eixo de decisão externa representado pelos interesses das matrizes das 

multinacionais. E o próprio desenvolvimento técnico atual facilita a mudança dos alvos de 

investimentos destas empresas com muita agilidade, isso vale para unidades produtivas e também 

unidades de operação, que em muitos casos representam a presença de filiais em nosso pais (temos 

as filiais, mas muitas vezes não representadas por estruturas produtivas e sim por unidades de 

gestão comercial e operacional, ou estruturas de montagem local de insumos importados, em sua 

maioria). 

 Strachaman31 , aponta em sua pesquisa aplicada em empresas nacionais do setor de bens de 

capital sob encomenda, que havia uma insatisfação generalizada da indústria local, pois nem mesmo 

as ações governamentais estavam sendo hábeis para proteger a indústria nacional, uma vez que, 

várias empresas utilizavam artifícios para atender às exigências de nacionalização, usando suas 

unidades fabris apenas para montagem dos equipamentos, no entanto, os insumos com valores 

agregados eram quase que integralmente importados. 

 A questão que se coloca para discussão, que inclusive será foco de pesquisa a ser ainda 

aplicada e analisada pela pesquisadora, está relacionada às alternativas de ação para fomentar o 

desenvolvimento da indústria nacional, ou até mesmo, sobre a efetividade das multinacionais  no 

desempenho de suas atividades produtivas e de pesquisas  geradoras de riquezas no pais. 

Compreender a importância destes atores quanto a geração de emprego, ao papel das exportações na 

balança comercial, e quanto a relevância dos estoques de investimentos diretos pode alicerçar nossa 

condição de dependência sob um modelo de “desenvolvimento associado“. Dados da OCDE, da 

década de 70, confirmam a relevância desse modelo quando quantificam os estoques de 

                                                             
30 Mais informações em CARDOSO, F.H, FALETTO, Enzo. Dependência e desenvolvimento na América Latina. 
Rio de Janeiro: Zahar Editores. 1970. 
31 STRACHMAN, Eduardo. Estrutura de Mercado, Competitividade e Políticas para as indústrias Internacional e 
Brasileira de Bens de Capital sob Encomenda para o Setor Elétrico. 1992. 445 f. Dissertação de Mestrado - 
Instituto de Economia, Unicamp, Campinas. p. 215. 
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investimentos diretos no Brasil que circundavam a cifra de sete bilhões de dólares, o crescimento 

financeiro dos investimentos em máquinas do setor elétrico foi bastante expressivo no período32. 

 Esta participação pode ser evidenciada através das movimentações comerciais observadas 

no período, dados da Eletrobrás apresentam, por exemplo, os principais fornecedores brasileiros de 

turbinas hidráulicas para usinas nacionais, entre eles observamos que a Voith, multinacional alemã, 

obteve participação de  aproximadamente 60% no fornecimento destes equipamentos. Entrevistas 

realizadas com engenheiros e gestores da ABINEE e ABDIB confirmam que no discurso da 

indústria brasileira, estão inseridas, como é natural, as corporações multinacionais sediadas no pais, 

nos resta uma análise de inventário destas indústrias de forma mais detalhada para apurar a 

participação real no mercado, e principalmente compreender quais indústrias efetivamente 

nacionais foram incorporadas, de alguma forma, pelo capital estrangeiro da década de 60 até a 

atualidade. 

 Para isso, pretendemos, a partir da amostra de 600 afiliadas da ABINEE, que embora não 

represente quantitativamente o universo do setor, - fazemos esta ressalva pois informações do IBGE 

apontam aproximadamente uma amostra de 5700 indústrias no setor eletro eletrônico nacional, 

especialistas da ABINEE informam, no entanto, que esta quantidade representa pequenas empresas, 

principalmente aquelas envolvidas em atividades produtivas mecânicas sem envolvimento de 

tecnologia - , tem uma representatividade qualitativa relevante, pois em termos absolutos concentra 

70% do faturamento do setor.  

 A partir deste universo, selecionamos para a pesquisa apenas as indústrias fornecedoras de 

equipamentos para GTD, esta será a metodologia de analise; com uso das fontes(empresas) 

fornecedoras de equipamentos, e paralelamente iremos trabalhar com dados das fontes 

compradoras, especialmente os da Holding Eletrobrás através das compras dos empreendimentos de 

suas subsidiárias realizados a partir da década de 60. A proposta é investigar, mais detalhadamente, 

a origem deste universo de indústrias quanto a presença do capital estrangeiro, assim como, as 

alterações corporativas, que de alguma forma, envolveram a indústria nacional neste período e 

também representaram mais movimentos de concentração no universo das multinacionais, 

considerando ações de fusões, aquisições e parcerias. Partiremos da análise de fontes secundárias 

que apontam os caminhos e as tendências do setor no período, para, posteriormente, seguir com a 

pesquisa de dados primários. 

                                                             
32 Mais informações verificar: NEWFARMER, Richard S., MUELLER, Williard F.Multinacional corporations in 
Brasil and México: structural sources of economic and noneconomic Power. Washington : U.S. Govt. Print. Off. 
1975 
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 Explicitando a metodologia do ponto de vista do comprador; a construção de Itaipu, que 

embora represente um empreendimento binacional e por esta razão tenha algumas peculiaridades 

com relação a negociação de seus contratos, apresenta a lista de empresas parte do consórcio CIE – 

Consórcio de Ingeniería Electromecánica S.A.: formado: AG Brown Boveri & Cie; Alstom 

Atlantique; Bardella S.A. Indústrias Mecânicas; BSI – Indústrias Mecânicas S.A.; Brown Boveri & 

Cie. AG; Indústria Elétrica Brown Boveri S.A.; J.M. Voith GmbH; Mecânica Pesada S.A.; Neyrpic; 

Siemens Aktiengesells-chaft; Siemens S.A.; e Voith S.A. Máquinas e Equipamentos33. 

 Klein34, descreve abaixo o panorama real de construção de Itaipu, mesmo que boa parte 

dos recursos para financiamento dos equipamentos tenha sido originado de recursos provenientes do 

BNDE, e que isso proporcionasse uma capacidade de articulação ao país, no sentido de demonstrar 

uma “vontade“ do governo em oferecer oportunidades para que a indústria nacional pudesse 

encontrar espaços para participação no empreendimento, o modelo oligopolizado, historicamente 

instalado, no setor prevalecia: 

 
 

A execução de Itaipu ─ uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo foi, 
em grande parte, financiada com recursos do BNDE.  Em 1975, foi 
negociado um crédito entre a FINAME e a Itaipu Binacional da ordem de 2 
milhões de dólares para o financiamento de 50 % da demanda total de 
equipamentos para o projeto. Aparentemente, as reivindicações 
encaminhadas pela liderança do setor de bens de capital tinham resultado 
em um acordo estabelecido com a Itaipu Binacional a partir da fixação, pelo 
presidente da empresa, o antigo Ministro do Interior, General Costa 
Cavalcante, do fornecimento pela indústria nacional, de 60 % dos 
equipamentos hidromecânicos e 30 % das turbinas e geradores para a usina. 
Conviria, entretanto, lembrar que, dada a estrutura altamente 
internacionalizada e oligopolizada do setor elétrico brasileiro, a definição de 
fabricantes nacionais de equipamentos assume um caráter abrangente, 
incluindo as subsidiárias de firmas estrangeiras operando no país. Dentro 
dessa conceituação mais ampla, a quase totalidade dos grandes produtores 
de equipamentos elétricos corresponde às subsidiárias das grandes 
multinacionais que dominam o setor elétrico internacional, restando a um 
número extremamente reduzido de empresas sob controle nacional chances 
efetivas de participarem do projeto de Itaipu Tratava-se, nesses casos, de 
firmas que dispunham de tradição  apenas no segmento de equipamentos 
mecânicos, o que implicava que a expansão da participação efetivamente 
nacional em Itaipu ficaria predominantemente restrita àquele segmento, 
enquanto que o fornecimento de equipamentos elétricos, mais complexos e 

                                                             
33 Dados obtidos no site oficial de Itaipu. 
34 KLEIN, Lúcia. Bens de Capital e o Estado no Brasil: a implantação do programa de eletricidade. Trabalho 
apresentado no Grupo de Trabalho sobre Políticas Públicas, X Encontro Anual da ANPOCS, Campos do Jordão, 
outubro de 1986. 
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tecnologicamente mais sofisticados, acabaria sendo disputado pelas 
subsidiárias de multinacionais já instaladas aqui. 

 
 

 Embora os dados apresentem o panorama centralizado do setor, encontramos alguns 

casos de sucesso na indústria nacional que merecem o nosso olhar para identificação das estratégias 

empresariais, ou mesmo para compreender quais iniciativas governamentais favoreceram o seu 

desenvolvimento diante de um cenário adverso - devido a concentração que se estabelece pela 

presença de gupos multinacionais -, pelo menos em uma primeira aproximação. Dentre estes 

exemplos importantes, encontramos a WEG35, uma multinacional brasileira do segmento, que 

através da acumulação de capital formada com base em sua eficiência técnica na produção de 

seriados foi, gradualmente, adotando estratégias de diversificação com base em investimentos em 

P&D e na internacionalização, seguindo os modelos estratégicos adotados pelas grandes 

coprorações internacionais, este caso, certamente, fará parte deste universo de investigação36. 

A proposta deste trabalho foi apresentar, de forma breve, uma das possibilidades de análise da 

presença do capital estrangeiro no setor elétrico nacional,  que esteve presente desde os primórdios 

da infraestrutura elétrica do país  e sofreu algumas mudanças de percurso desde então, 

transformações que respondiam aos interesses e as conjunturas de atuação deste mesmo capital. 

 Escolhemos a indústria de bens de capital sob encomenda pela complexidade de seus 

processos e tecnologias, que a faz ser representada pela presença de organizações internacionais 

atuando sob forma oligopolista, demonstrando, de certa forma, uma nova divisão internacional do 

trabalho, em que os países mais desenvolvidos detém as atividades produtivas mais complexas, 

ficando muitas vezes, sob a responsabidade dos outros, menos desenvolvidos, as atividades 

produtivas menos complexas e com menor geração de valor agregado. É evidente, que este é apenas 

um panorama geral do setor; e que é possivel encontrar bons exemplos de desenvolvimento na 

indústria brasileira, e estas possibilidades de leitura abrem caminho para o trabalho do pesquisador. 

Finalmente, compreender as tendências deste mercado, certamente, nos aproxima de um outro viés 

analítico, aquele que pode mostrar novos caminhos de atuação para a indústria brasileira. Um 

relatório elaborado pela ABINEE em 1997, com base em dados coletados em entrevistas com 

empresários associados do setor, indica uma forte tendência; a venda de projetos em regime Tun 

Key, que correspondem à venda de grandes pacotes, que incluem equipamentos, serviços de 

                                                             
35 A WEG S.A é uma empresa brasileira com sede em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Foi fundada em 16 de setembro 
de 1961 por Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus, fabrica motores elétricos. 
36 SILVA, Marco Aurélio. Estratégias recentes de crescimento na indústria de equipamentos elétricos do sul do Brasil. 
GEOGRAFIA Revista do Departamento de Geociências v. 14, n. 1, jan./jun. 2005 Disponível em 
http://www.geo.uel.br/revista 
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engenharia e software, uma análise das oportunidades de mercado pode nos conduzir ao 

desenvolvimento da indústria de serviços, seria este o viés de atuação nacional?  
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O PAPEL DO ESTADO NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DOS ESTADOS 

UNIDOS ENTRE 1860 E 1900 

Pedro Perfeito da Silva 

 

RESUMO 
Neste artigo, reflete-se acerca do papel do Estado em um estudo de caso determinado geográfica e 
temporalmente, respectivamente, os Estados Unidos entre 1860 e 1900. Avalia-se tal papel, bem 
como a centralidade deste, a partir de: i) uma apresentação do processo de Guerra Civil 
estadunidense (1861-1865) em sua relação com o modelo de desenvolvimento nacional e 
intervenção estatal observado nas décadas posteriores; ii) e da observação de políticas planejadas e 
executadas pelo Estado norte-americano segundo o marco das dimensões da autoridade central 
estatal de Bensel (1995). Parte-se da hipótese prévia de que o Estado desempenhou papel central no 
processo de desenvolvimento econômico e promoção do setor industrial no caso analisado.  
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento Econômico; Estados Unidos; Industrialização; História 
Econômica; Papel do Estado. 
 
ABSTRACT 
This paper reflects on the role of the State in a case study geographically and temporally specified, 
respectively, the United States between 1860 and 1900. Evaluates such a role, as well as the 
centrality of this, from: i.) a presentation of the American Civil War (1861-1865) process in its 
relationship with the model of national development and state intervention observed in subsequent 
decades; ii) the observation of planned and executed U.S. State policies under the framework of 
dimensions of central state authority Bensel (1995). Deal with the previous hypothesis that State 
played a central role in economic development and promotion of the industrial sector in the case 
analyzed. 
KEYWORDS: Economic Development; United States; Industrialization; Economic History; Role 
of the State. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Introdução  

 

Como forma de avançar na relação entre Estado e desenvolvimento econômico, pensar-se-á 

o papel do Estado dentro de um estudo de caso determinado geográfica e temporalmente, 

respectivamente, os Estados Unidos entre 1860 e 1900. O estudo de caso acerca do 

desenvolvimento da economia estadunidense é relevante basicamente por três motivos: i) a 

exposição de instrumentos que podem ser utilizadas em processos nacionais diversos; ii) a 

desmistificação de políticas desenvolvimentistas que, após serem utilizadas pelos países centrais, 

são combatidas nos países periféricos; e iii) a compreensão de dilemas políticos e socioeconômicos 

que foram enfrentados pelo sistema nacional norte-americano e que, em certo aspecto, apresentam-

se no horizonte da maioria dos países em desenvolvimento. 

O artigo a seguir perseguirá um objetivo principal de avaliar o papel do Estado no processo 

de desenvolvimento econômico e promoção do setor industrial nos Estados Unidos entre 1860 e 

1900. A construção disso passa por dois objetivos específicos, dispostos nas duas seções após esta 

introdução: i) apresentar o processo de Guerra Civil estadunidense (1861-1865) em sua relação com 

o modelo de desenvolvimento nacional e intervenção estatal observado nas décadas posteriores do 

Século XIX; e ii) analisar políticas planejadas e executadas pelo Estado norte-americano – em 

termos de política tarifária, política de distribuição dos recursos nacionais entre grupos sociais e 

política de unificação (criação) do mercado nacional, entre outras - segundo o marco das dimensões 

da autoridade central estatal apresentado em Bensel (1995). 

O primeiro objetivo específico passa por apresentar a Guerra Civil estadunidense enquanto 

marco situacional da adoção de determinada estratégia de desenvolvimento, fruto do confronto 

entre duas alternativas (liberal-sulista e nacionalista-nortista). Nesse sentido, a vitória do Norte 

libera determinado poder político o qual permite uma série de transformações estruturais políticas e 

socioeconômicas. É preciso, então, examinar o comportamento de classes e regiões presentes na 

economia norte-americana; além disso, cabe tratar do significado de antecedentes históricos e do 

Partido Republicano nesse processo e como agente articulador do desenvolvimento econômico 

estadunidense nas décadas sequentes.  

Já o segundo objetivo específico será atingido a partir do elenco de políticas planejadas, e 

executadas pelo Estado norte-americano organizadas, em termos expositivos, segundo o marco das 

dimensões da autoridade central estatal apresentado em Bensel (1995), identificando, a partir deste, 

o avanço do peso do Estado no sistema político-econômico estadunidense, bem como a relação 

disso com as diversas transformações estruturais observadas. Antes de formular uma conclusão 



 

acerca da existência e do peso do papel estatal, é necessário localizar o processo em termos 

históricos e de sistema internacional (principalmente, em relação à economia central britânica). 

A hipótese prévia do artigo é que o Estado desempenhou papel central no processo de 

desenvolvimento econômico e promoção do setor industrial nos Estados Unidos entre 1860 e 1900. 

Isso significa concordar com List (1989), e antes disso com Alexander Hamilton1, na defesa do 

protecionismo tarifário como instrumento válido de promoção da indústria nacional, com a noção 

apresentada por Chang (2002) de que o mercado nacional é uma construção política a partir da 

intervenção estatal e com Amsden (2004) que admite a alteração de preços relativos e dotações de 

recursos para incentivar os agentes a tomarem decisões coerentes com a estratégia nacional de 

ascensão. Em suma, trata-se de pensar se a análise da maior economia capitalista até hoje existente 

evidencia o que diz Reinert (1999), ou seja, a noção de que um Estado ativo foi ponto de passagem 

obrigatório para todas as nações industrializadas. 

 

2. A Guerra Civil Estadunidense (1861-1865): o choque entre dois modelos de 

desenvolvimento 

 

Esta seção, composta de três partes, trata do marco situacional de um novo período da 

história político-econômica dos Estados Unidos. Assim, a Guerra Civil será apresentada como uma 

disputa entre duas alternativas de modelo de desenvolvimento e estratégia nacional, além disso, será 

encarada como um tempo no qual se aprofundam contradições, sendo que a força política liberada 

pela resolução destas com a vitória nortista (industrialista e intervencionista) permite que o Estado 

dê novos passos no sentido de promover um salto qualitativo no sistema econômico nacional e 

avançar na transformação e modernização das forças produtivas. Antes dessa parte principal, será 

feita uma breve exposição de antecedentes históricos e uma caracterização do Partido Republicano, 

agente político e socioeconômico presente no centro do confronto e dos acontecimentos das décadas 

seguintes. 

 

2.1. Antecedentes Históricos 

 

 Esta seção trata dos antecedentes históricos à Guerra Civil estadunidense sublinhando 

fatores que levaram a esta como alternativa válida para resolução do impasse entre duas alternativas  

                                                             
1 Alexander Hamilton (1755-1804) foi o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos e defendeu a proteção à 
indústria infante como forma de desenvolver uma economia nacional mais equilibrada e auto-suficiente (List, 1989). 



 

 

de desenvolvimento, a liberal-primária e a intervencionista/industrialista. Em Robertson (1967), 

consta que a colonização britânica no território que viriam a ser os Estados Unidos da América se 

estabelece no século XVII. Dessa maneira, é consequência do avanço marítimo europeu e do 

comércio dirigido por tal continente, e o pequeno potencial em termos de exploração de recursos 

naturais fez com que as colônias americanas fossem vistas como mercados consumidores dentro da 

lógica expansiva do capitalismo britânico. Como características importantes desta colonização, têm-

se o misto de motivação econômica (terra) e religiosa (liberdade para o culto puritano) dos colonos, 

a relação entre os fatores de produção (terra abundante, capital e trabalho escassos) e a divergência 

entre as regiões Norte e Sul acerca de modelos de desenvolvimento. 

 Acerca da disputa entre Norte e Sul, expõe-se a decisão de empregar escravos na região 

sulista frente ao uso de servidão temporária na região nortista, a partir disso, foram construídas 

estruturas diversas de propriedade, a primeira dominada pelo latifúndio escravista monocultor 

algodoeiro voltado à exportação e à relação de dependência com a Inglaterra (partindo de uma 

melhor condição em termos de recursos naturais) e, a segunda dominada por pequenas propriedades 

fundiárias e pela evolução gradativa do setor manufatureiro e industrial (inicialmente, com o 

sistema doméstico e lidando com a questão da escassez e alto custo do fator trabalho). Cabe ainda 

ressaltar que nas colônias centrais, já se observava uma base de pequenas propriedades agrícolas 

produtoras de alimentos, o mesmo conteúdo que preencherá o Oeste americano, terceira região 

relevante no jogo político-econômico do país. 

 Na questão comercial, a região sulista mantinha fortes laços com a dominação inglesa a 

partir da exportação de bens primários, já a região nortista expandia sua classe comercial autônoma 

a partir da triangulação comercial de bens sulistas, alimentícios e manufaturados. Esse cenário era 

lastreado na autonomia cotidiana dos colonos e no leve controle econômico britânico, não obstante, 

a crescente concorrência entre comerciantes ingleses e nortistas e o agravamento da situação 

econômica metropolitana a partir da Guerra dos Sete Anos com a França fez com que a Inglaterra 

passasse a tomar medidas de restrição monetária nas colônias e de aumento da extração do 

excedente via novos impostos materializados (Leis do Selo e Townshend)2. Observa-se que ambas 

as medidas contrariavam interesses sulistas e nortistas, de modo que isso forjou uma unidade entre 

modelos diferentes de desenvolvimento, ainda que igualmente capitalistas e, em certa medida, 

opostos. 

                                                             
2 Conjunto de medidas institucionalizadas pelo parlamento britânico (em 1765 e 1767, respectivamente) que buscava 
seja pela cobrança de um imposto direto, seja pela racionalização da cobrança de taxas aumentar a extração de recursos 
das colônias norte-americanas (ROBERTSON, 1967).  



 

 Em 1776, aconteceu a Revolução Americana que, ao invés de apontar uma estratégia 

comum de desenvolvimento nacional, viabilizou a cristalização dos modelos econômicos diversos 

por meio da forte liberdade municipal, e da noção de que as decisões devem ser tomadas tendo 

como centro os Estados enquanto cabe a União tratar de interesses gerais amplos (como defesa 

nacional) e de exceções amplamente aceitas (TOCQUEVILLE, 1987).  Isso fica mais claro em 

Moore Junior (1983), quando o autor relativiza a importância da Revolução Americana por entendê-

la como uma disputa comercial entre a elite britânica e a elite estadunidense, tendo como principal 

saldo desse processo a unificação política, sem, todavia, não se constituir um mercado nacional e 

uma sociedade capitalista única. 

 Em Tocqueville (1987), o pensador traça as significativas diferenças entre Norte e Sul que 

darão origem à Guerra de Secessão e a alternativas distintas de desenvolvimento econômico. 

Segundo o francês, a escravidão sulista torna o trabalho socialmente desprezado, incentivando a 

ociosidade e a pobreza. Já no Norte, a colonização se deu por modelo de povoamento e com um 

modelo de emigração que garantiu a consolidação de uma sólida classe média. O mesmo é exposto 

em Robertson (1967), para o qual a herança escravista sulista significou desigualdade social 

elevada, retardo no processo de acumulação e industrialização, formação de uma elite aristocrática, 

estagnação econômica e falta de espírito empreendedor. 

 Sobre a questão do protecionismo tarifário, em Ashley (1910), os primeiros capítulos da 

obra apontam que desde o processo de independência havia a tensão entre duas correntes acerca da 

industrialização: os que defendiam a construção de um sistema econômico autônomo por meio de 

proteção tarifária e uma política econômica que promovesse incentivos à industrialização, e os que 

defendiam o livre-comércio a partir da inserção negociada no sistema econômico inglês por meio da 

especialização na produção de matérias-primas. Desse confronto é que se originará a Guerra Civil 

entre o Norte, a favor da industrialização e do protecionismo, e o Sul agrícola, escravista e livre-

cambista. Mais do que isso, as duas polarizações partidárias que caracterizam o século XIX (Whigs 

x Jacksonianos e Republicanos x Democratas) têm a questão tarifária como constitutiva dos 

embates eleitorais. 

 Em List (1989), temos a exposição do processo estadunidense de unificação e independência 

como resistência ao monopólio manufatureiro inglês, pontuando a ligação entre proteção tarifária e 

o desenvolvimento de manufaturas locais, e a relação entre estas e a defesa nacional. Destaca-se a 

observação crítica que os estadunidenses fazem, em seu processo de afirmação nacional, da 

doutrina econômica majoritária à luz de necessidades práticas. Já Fiori (2007) é mais crítico e 

localiza a inserção geopolítica inicial estadunidense pela negociação com grandes potências quando 



 

estas estavam fragilizadas por suas lutas; entre 1800 e 1850, os Estados Unidos eram uma economia 

primário-exportadora que apresentava relação complementar, funcional e privilegiada com a 

economia inglesa (dependência financeira). 

 Por fim, retoma-se Moore Junior (1983), obra na qual o sociólogo expõe que, em 1860, 

havia três modelos de desenvolvimento nos Estados Unidos: o Sul latifundiário escravista 

algodoeiro (ainda que capitalista), o Norte industrial e o Oeste dos agricultores independentes. A 

partir de 1830, a interdependência entre Norte e Oeste avançou - sendo o Oeste responsável pelo 

abastecimento alimentar, e o Norte pelo provimento de bens industriais -, de modo que em 1860, 

havia duas sociedades igualmente capitalistas, o Norte industrial burguês e o Sul latifundiário 

escravista, entretanto, sob modos de desenvolvimentos distintos. Assim, 

 
 

Essencialmente, pergunta-se se as exigências institucionais para a operação de uma 
economia constituída por plantações à base da escravatura colidiam seriamente, em 
qualquer ponto, com as exigências correspondentes para a operação de um sistema 
industrial capitalista. (...) Deve também ser evidente que as necessidades, ou 
imperativos estruturais, para a escravatura das plantações e para o capitalismo 
industrial primitivo vão muito além dos sistemas econômicos em si e, sem dúvida, 
penetram na área das instituições políticas. As sociedades escravagistas não têm as 
mesmas formas políticas que as que se baseiam no trabalho livre. Mas, volta à 
nossa pergunta central, haverá algum motivo para que tenham de lutar. (MOORE 
JUNIOR, 1983: 117). 

 
 
2.2. Caracterização do Partido Republicano 

 

 A crescente tensão entre a sociedade nortista (a qual o Oeste compunha) e a sociedade 

sulista passa pela fundação e fortalecimento do Partido Republicano em 1857, e se agrava com a 

vitória deste nas eleições presidenciais de 1860. Esta seção dedica-se a elucidar o papel político-

econômico do partido, seu programa e sua base social. Richard Bensel (1995; 2000), expõe duas 

fases do Partido Republicano: a primeira, entre 1857 e 1877, na qual atuou como partido-Estado 

revolucionário e implementou uma série de transformações importantes para o processo de 

industrialização e desenvolvimento econômico nacional; e a segunda, entre 1877 e 1900, na qual 

cumpriu o papel de agente desenvolvimentista e articulador de uma ampla coalizão político-

econômica em um sistema pluralista Estado-centrado. Compreende-se a ação do partido como 

revolucionária ao viabilizar a expansão da capacidade estatal e alterar o escopo e conteúdo da 

economia nacional. Esse processo se esgota a partir do momento que o capital financeiro, criação  

 



 

 

do partido-Estado revolucionário e grupo social cliente, passa a atuar como obstáculo à expansão 

das capacidades estatais. Na seguinte passagem são expostos os princípios do Partido: 

 
 

The Republican party coalition that enacted these policies constructed the 
American state upon two principles. The first was a robust nationalism that made 
loyalty to the Union a prerequisite for representation in state institutions. This 
nationalism found its purest expression in military reconstruction of the South 
following the Civil War but also can be ascribed to martial law rule in the border 
regions during the war itself and to sporadic attempts to nationalize suffrage rights 
after the period known as Reconstruction ended. The second principle proposed a 
political economy in which central state power could sweep aside regional and 
local barriers to the development of a national capitalist market and directly assist 
in the construction of the physical and financial infrastructure necessary for that 
market. (BENSEL, 1995, p.10-11) 

 
 

O projeto nacional Republicano de expansão da economia capitalista e de avanço no sistema 

internacional se opunha a necessidade sulista de expansão territorial e abertura comercial. Observa-

se que a economia latifundiária escravista é viável só se não sofrer pressões a partir da penetração 

de relações capitalistas, ou seja, a estratégia de integração econômica tinha uma barreira a superar. 

 Já para Debouzy (1972), a constituição do Partido Republicano como partido dirigente do 

Estado a partir de 1860 é símbolo de um novo bloco histórico cujos objetivos estratégicos são 

materializados no programa e nas decisões econômicas dos governos republicanos. Tal programa 

tinha como base os seguintes itens: ampliar a base de crédito, um sistema fiscal que proteja 

produtores industriais, um sistema bancário nacional, protecionismo, ferrovias, uma nova lei de 

terras para colonos e o desenvolvimento de maquinaria. Retomando Bensel (1995), o fortalecimento 

da alternativa capitalista autônoma propagada pelos republicanos se deu a partir da aliança Norte-

Oeste. O conteúdo dessa aliança pode ser bem expresso a partir da sucessão de medidas como a 

Morril Tariff3, a emancipação dos escravos, o Homestead Act4 e ajuda federal para ferrovias.  

 Segundo Aschley (1910), o programa do Partido Republicano e sua aplicação, mediante a 

vitória nas eleições de 1860 e na Guerra Civil com os sulistas, nada mais é do que uma proposta de 

institucionalização e aprofundamento de um processo que vinha em evolução desde a Guerra contra 

a Inglaterra nas primeiras décadas do século. Assim, o protecionismo tarifário e o incentivo 

governamental à industrialização e modernização não é uma novidade de Lincoln, sendo esse tipo  

                                                             
3 Lei tarifária protecionista instituída em 1861 após a redução de deputados livre-cambistas com o advento da Secessão 
(ASCHLEY, 1910).  
4 Foi instituída em 1862 e permitia que qualquer pessoa maior de 21 anos (inclusive mulheres e ex-escravos), que nunca 
houvesse entrado em guerra contra o governo federal e ocupasse uma parcela de terras por cinco anos, obtivesse a 
propriedade desta (DEBOUZY, 1972). 



 

 

de política alvo de uma trajetória “stop and go" até 1860, porém com clara tendência de evolução. 

A inovação que os republicanos trazem é o fim da mediação com os interesses sulistas (cujo 

símbolo é a abolição da escravatura) por uma série de ações que afirmam com radicalidade a opção 

pelo desenvolvimento econômico industrial e autônomo à Inglaterra. Dessa maneira, a Guerra Civil 

é o marco do controle dos interesses industriais sobre o governo, e o momento de uma série de 

marcos do protecionismo tarifário como a Tarifa Morril, e o Internal Revenue Act5. Cabe aqui 

expor que a ascensão republicana passou pela crise econômica de 1857, que enfraqueceu o 

argumento livre-cambista. 

 Por fim, em Teixeira (1999), o economista concorda com os autores anteriores e traduz a 

criação do Partido Republicano (1854) como marco que sela a unidade entre a burguesia industrial 

do Norte e os agricultores do Oeste, dessa maneira, a vitória republicana em 1860 inaugura o 

ativismo estatal e a guerra entre dois modelos institucionais de desenvolvimento capitalista (agrário 

dependente X industrial autônomo). 

 

2.3. A questão da Guerra Civil (1861-1865) 

 

 Para que possamos compreender a evolução do papel do Estado no desenvolvimento 

econômico estadunidense entre 1860 e 1900, é importante que se estabeleça um marco situacional – 

no caso, a Guerra Civil (1861-1865) – e, mais do que isso, é necessário enxergar neste embate a 

resolução de contradições acumuladas no decorrer da história americana. A força política 

conquistada pela coalizão republicana com a vitória sobre a secessão sulista foi o combustível do 

qual se alimentou a ação estatal para empreender o salto qualitativo verificado na economia 

estadunidense entre 1860 e 1900. Em Moore Junior (1983), constam as causas do confronto e a 

natureza da dificuldade de resolução por meios alternativos, sendo possível desconstruir visões mais 

simplificadas que se concentram em pontos importantes, mas não totalizantes como a abolição da 

escravidão, o protecionismo tarifário, entre outros. O sociólogo investiga as razões que 

inviabilizaram a conciliação entre os interesses dos grandes proprietários rurais (sulistas) e os 

interesses capitalistas industriais emergentes (nortistas em aliança com os agricultores 

independentes do Oeste). Como exemplo de acordo entre essas duas frações da classe capitalista, o 

autor expõe o caso alemão, mostrando que, “(...) era necessária a presença de circunstâncias 

                                                             
5 Lei instituída em 1862 que estabelecia as seguintes medidas: i) criação da Comissão da Receita Interna; ii) cobrança 
de impostos especiais sobre o consumo de diversos bens e serviços; e iii) instituição do imposto de renda progressivo 
(ASCHLEY, 1910). 



 

históricas especiais para impedir o acordo entre uma sociedade agrária baseada em mão-de-obra 

escrava e um crescente capitalismo industrial.” (MOORE JUNIOR, 1983, p. 118). 

 No debate econômico, havia três pontos que exigiam negociação entre Norte e Sul: a 

competição por capital por parte de duas sociedades em expansão, a necessidade crescente de mão-

de-obra do Norte como pressão sobre a escravatura sulista e a questão da inserção estadunidense no 

comércio internacional que se desdobrava tanto na oposição acerca do protecionismo tarifário 

quanto na vinculação orgânica maior do Sul com a economia inglesa do que com a economia 

nortista. No caso alemão, questões muito semelhantes opunham os Junkers (aristocracia rural) e o 

nascente capital industrial, não obstante, as pressões externas e o risco de revolta social por parte 

das classes dominadas sedimentaram o processo de conciliação. As características insulares 

estadunidenses tornavam o perigo externo não-significativo na decisão das frações sociais, enquanto 

o risco social foi minorado a partir do aspecto incomum das relações entre capitalistas e 

trabalhadores nas primeiras fases do capitalismo estadunidense. Esse aspecto era a existência de 

terras livres no Oeste que permitiu um processo de concessão de propriedade para as classes 

dominadas e a consolidação das forças do capitalismo competitivo e individualista. 

 Logo, a não-existência de contingências observadas em outros casos nacionais, e uma ampla 

problemática que, mesmo não sendo inconciliável em cada ponto específico, adquiria uma 

totalidade de difícil negociação. Além disso, havia a incerteza quanto à evolução da correlação de 

forças e a disputa pelo conteúdo dos novos Estados (resultantes da Marcha para o Oeste). 

Construiu-se um cenário, no qual, “o aspecto fundamental tornou-se cada vez mais o fato de a 

maquinaria do governo federal ter de ser usada para apoiar uma sociedade ou a outra” (MOORE 

JUNIOR, 1983, p. 139). 

 Na mesma linha, Bensel (1995) traz uma análise centrada no Estado norte-americano que 

sobrevive e é transformado pelo processo de Guerra Civil, representada como uma guerra entre dois 

Estados (e sociedades) diversos, o sul separatista versus o norte sob a hegemonia do partido-Estado 

revolucionário que implementou uma série de transformações importantes para o processo de 

industrialização e desenvolvimento econômico nacional. O confronto entre Norte e Sul passa pela 

disputa entre um Estado com plenos atributos da soberania e a alternativa que propugnava uma 

mera coordenação no âmbito das relações internacionais, algo deveras complicado quando não 

alicerçado em uma base econômica nacional. A Guerra Civil engendrou a projeção estatal por meio 

de uma série de políticas.  Bensel (1995) destaca que não havia sociedade unitária nos Estados 

Unidos e avança ao localizar a reação nortista à secessão sulista como uma preocupação Estado-

centrada em termos da unidade nacional a partir de uma visão estratégica que antecipava o efeito 



 

cumulativo em outras regiões como a fronteira oeste e áreas na própria base nortista. A origem do 

Estado passa, assim, pela repressão ao Sul e pela vantagem econômica nortista. Isso é visto na 

seguinte passagem, na qual são expostas as hipóteses do livro: 

 
 

 (...) (1) The Republican class coalition that captured the federal government just 
prior to the Civil War subsequently produced the central state's confrontation with 
southern separatism. (2) The major problem facing state-builders was thus not 
associated with a robust democracy, but southern separatism. (3) In confronting 
separatism, the central state moved from violent repression to a state-centered 
solution (involving Reconstruction), and, finally, to a (loosely effected) market 
integration. (4) In sum, American state formation assumed the form of a northern, 
industrial program in which incomplete political integration coincided with the 
creation of national markets and corporate consolidation. (BENSEL, 1995: 17) 

 
 
 Além disso, cabe registrar o que pensam os demais autores acerca desse evento histórico. 

Para Debouzy (1972), a Guerra Civil é um marco da transição entre classes sociais dirigentes do 

capitalismo estadunidense, como expõe em uma passagem da conclusão do livro: 

 
 

No período que estudamos, uma dupla modificação capital interveio: na conjuntura 
da guerra civil, os novos empresários e os especuladores conquistaram o poder 
detido antes da guerra pelos comerciantes, proprietários prediais e plantadores. A 
composição da classe dirigente modificou-se portanto. Por outro lado, esta classe 
não era senão a soma de grupos dirigentes locais, nas grandes cidades e regiões. Os 
seus interesses econômicos eram muitas vezes divergentes e até mesmo 
contraditórios. Após a guerra, a classe dirigente formou um grupo mais 
homogêneo. O movimento de concentração, a transformação da estrutura das 
empresas que daí resultou deu-lhe uma coesão mais forte e um poder financeiro 
considerável. O seu domínio sobre o governo federal ficou daí em diante 
solidamente estabelecido. (DEBOUZY, 1972: 301). 

 
 

Segundo Arrighi (1996), a vitória nortista no confronto permitiu a formação de um território 

continental (que responde pelo territorialismo interno) e uma economia nacional forte; a partir da 

qual, a economia dominante e autocentrada dos EUA diferencia-se da economia-líder extrovertida 

inglesa. Na mesma linha, Fiori (2007) sublinha a formação e unificação do mercado nacional, a 

redistribuição e centralização de poder. Assim, a reorganização do Estado nacional e do capitalismo 

se dá pela aliança weberiana entre Estado e capital financeiro, o que permitiu o avanço do 

imperialismo estadunidense. É a partir desse processo que se dá a nacionalização do exército, a 

consolidação de uma dívida pública federal, a nacionalização do sistema bancário, um novo sistema 

de tributação e o financiamento da construção das ferrovias. É aí que se vê a autonomização do 



 

capital financeiro local e o incentivo à acumulação de capital a partir da queda do investimento 

inglês. 

 Para concluir esta seção, é preciso retomar Moore (1983), reafirmando a noção de embate 

entre dois modelos de desenvolvimento antagônicos para os Estados Unidos. Modelos que 

propunham conteúdos éticos e programáticos diferentes para a intervenção estatal no processo de 

desenvolvimento econômico e industrialização. Trata-se de um confronto paradigmático que possui 

paralelo em diversos países ao redor do mundo. A vitória nortista significou o protecionismo 

tarifário à indústria, a abolição da escravidão, a constituição de um mercado nacional robusto e 

unificado, a integração produtiva nacional, um capitalismo autônomo e ascendente na estrutura 

econômica internacional.  

 

3. A ação do Estado e o desenvolvimento econômico estadunidense entre 1860 e 1900 

Nesta seção, apresentar-se-á a ação do Estado à luz do desenvolvimento econômico 

estadunidense entre 1860 e 1900 a partir das dimensões da autoridade central estatal expostas por 

Bensel (1995), com exceção das dimensões da cidadania e da extração. Dessa maneira, a 

comprovação da hipótese prévia do artigo passa pela observação de um fortalecimento da 

autoridade central estadunidense no período, bem como pela relação disso com o processo de 

desenvolvimento do setor industrial e da economia como um todo. Tal análise dá conteúdo à 

segunda parte desta seção, enquanto a parte inicial traça um breve contexto histórico no âmbito 

interno e externo durante o período. Cabe acrescentar que, no período analisado, o montante 

estadunidense da produção industrial cresceu mais de sete vezes (DAVIS, 2004) e do produto 

interno bruto – PIB - ultrapassou a soma dos produtos da França e da Grã-Bretanha, países estes que 

em 1860 possuíam produtos individuais superiores ao dos Estados Unidos (MADDINSON, 2008). 

 

3.1. Contexto histórico 

 Antes de passar à evolução da ação estatal nos termos das dimensões expostas em Bensel 

(1995), cabe realizar uma contextualização histórica. Tal construção passa tanto pela observação 

das condições do sistema-mundo que permitiram uma janela de oportunidade para a ascensão 

estadunidense como pela observação das condições internas que deram sustentação a esse processo. 

Em suma, reconhece-se no sistema internacional a existência de assimetria e estratificação 

considerável, de modo que o desenvolvimento de um país como polo global passa por movimentos 

sistêmicos mais amplos, ainda assim, evita-se o determinismo hiperestruturalista que não dá 



 

relevância às decisões político-econômicas que conduziram países, como os Estados Unidos, a 

condição que desfrutam.  

Para a compreensão das condições sistêmicas com as quais a ação estatal estadunidense se 

defrontou é preciso recorrer a Arrighi (1996), e relacionar tal obra com a visão de Braudel (1985), 

que “(...) encara a emergência e a expansão do capitalismo como absolutamente dependentes do 

poder estatal, constituindo-se esse sistema na antítese da economia de mercado.” (ARRIGHI, 1996, 

p. 10). Outro esclarecimento importante diz respeito ao conceito de ciclo sistêmico de acumulação 

como padrão reiterado do capitalismo histórico enquanto sistema mundial, assim: 

 
 

 O aspecto central desse padrão é a alternância de épocas de expansão material 
(fases MD’). Nas fases de expansão material, o capital “coloca em movimento” 
uma massa crescente de produtos (...); nas fases de expansão financeira, uma massa 
crescente de capital monetário “liberta-se” da sua forma mercadoria, e a 
acumulação prossegue através de acordos financeiros (como na fórmula abreviada 
de Marx, DD’). Juntas, essas duas épocas, ou fases, constituem um completo ciclo 
sistêmico de acumulação (DMD’). (ARRIGHI, 1996: 6) 

 
 
 Segundo Arrighi (1996), o capitalismo como sistema-mundo possuiu quatro ciclos 

sistêmicos de acumulação (o genovês, o holandês, o britânico e o estadunidense), Quanto à ligação 

entre capital e Estado nas estratégias de ascensão nacional, observa-se que os ciclos são 

comandados por blocos nacionais de agentes governamentais e empresariais, aí se encontra a 

importância de um Estado nacional bem delimitado e da questão da dívida pública para o 

desenvolvimento capitalista. Assim, o italiano muda o foco da centralidade da transição do 

feudalismo para o capitalismo para se concentrar na transição do poder capitalista disperso para o 

poder capitalista concentrado advindo da fusão entre capital e Estado; mais do que isso, nota a 

competição estatal pelo meio circulante e a concorrência entre estruturas políticas como 

fundamental para expansão material.  

 O autor apresenta um moderno sistema interestatal no qual convive uma oposição entre a 

lógica territorialista (extensão de territórios) e a lógica capitalista (controle de recursos escassos) de 

poder; há, ainda, a relação entre essas lógicas a partir do keynesianismo militar. Arrighi (1996) 

confronta a lógica estatal voltada para o poder com a lógica empresarial com o lucro como objetivo, 

e aponta a relação entre as redes de poder e as redes de acumulação de capital que expõe o papel 

estatal no processo de desenvolvimento. 

Quanto à caracterização e localização do processo de ascensão econômica dos Estados 

Unidos entre 1870 e 1900, ela se dá a partir da expansão financeira e da crescente deterioração da 



 

hegemonia global britânica no cenário da Grande Depressão de 1873 – 1896 que significou uma 

escalada da luta competitiva interestatal. O catch-up estadunidense se deu na metade inicial da 

primeira das três partes do longo século XX (que vai de 1870 a 1930 – entre a crise sinalizadora e a 

crise terminal da hegemonia britânica) na qual a internalização dos custos de transação (das 

corporações) do capitalismo americano foi além da internalização dos custos de produção do 

capitalismo britânico.  

 Nesse sentido, o marco da ascensão econômica estadunidense nas últimas décadas do século 

XIX é a revolução organizacional da internalização dos custos de transação, exposta em Chandler 

(1990), das grandes corporações integradas verticalmente, assim, obteve-se uma economia de 

velocidade. A inovação de realizar um grande volume de transações no interior de uma grande 

empresa viabilizou o mercado de massa, a unificação e apropriação do grande mercado nacional 

estadunidense; o pioneirismo desses processos se deu nas companhias ferroviárias. Destacam-se 

também características como: o sucesso do territorialismo “interno”; a ligação à economia mundial 

muito mais pela transferência de fatores de produção do que pelo comércio; a preservação das 

guerras hegemônicas; a substancial renda de proteção e proximidade das grandes encruzilhadas de 

comércio; e o peso econômico de seu mercado interno. 

 Em linha próxima a Arrighi (1996), têm-se a contribuição de Fiori (2007) e Teixeira (1999). 

O último localiza o surgimento do capitalismo moderno no país na segunda metade do século XIX a 

partir de “(...) um processo endógeno de formação e consolidação de um capital industrial e 

financeiro novo, sem necessidade de apoios externos relevantes do capital inglês.” (TEIXEIRA, 

1999) e de uma monopolização que gerou uma série de setores econômicos em um curto espaço de 

tempo utilizando “(...) um espaço que vai sendo criado, estruturado e unificado pela força da 

organização empresarial americana.” (TEIXEIRA, 1999). Já Fiori (2007), enfatiza conciliação entre 

a estratégia nacional de desenvolvimento sob o comando do Estado e a estrutura do sistema-mundo 

que dialoga, via incentivos ou contingências, com esse processo. Assim, a estratégia nacional não é 

exclusivamente determinada pela estrutura internacional, mas molda e é moldada por esta. 

Antes de concluir, vale à pena observar a contribuição contida em Bensel (2000) acerca das 

peculiaridades da política interna estadunidense. Trata-se de um caso, no qual, a democracia (e a 

tensão distributiva inerente desta) não significou menor investimento e acumulação de capital. A 

hipótese acerca da coexistência estável entre democracia e desenvolvimento está alicerçada na 

natureza das coalizões políticas estadunidenses que seriam permeadas por contradições advindas 

das três estruturas de classes que convivem no território nacional, leia-se, o Oeste (grãos) com sua 

tensão acerca da distribuição de terras livres, o Sul (algodão) e a tensão entre proprietários de terras  



 

 

e escravos libertos e o Norte (manufaturas) com a tensão clássica entre trabalho e capital industrial. 

Como a Guerra Civil significou basicamente a apropriação por parte do centro industrial nortista de 

recursos das regiões periféricas, foi possível que o Partido Republicano (antigo partido-Estado 

revolucionário) formasse uma ampla frente com escravos libertos, financistas, industriais, 

trabalhadores e uma fração dos agricultores do Oeste. Destarte, a tensão inter-regional (referente à 

apropriação dos recursos nacionais pelo Norte) e intersetorial (apropriação de parte do excedente 

agrícola pelo setor industrial e bancário) subordinou a tensão entre classes propriamente ditas. 

Observa-se que restava aos democratas os trabalhadores imigrantes do Norte e os latifundiários do 

Sul, enquanto os agricultores do Oeste se organizavam em partidos insurgentes ou apoiavam 

candidaturas democratas quando estas se apresentavam menos moderadas (respectivamente, Partido 

Populista6 e candidatura Byran7). Nessa situação, os trabalhadores industriais nortistas não aderiam 

às candidaturas insurgentes ou democratas (mesmo que votassem nestas em nível local), portanto, 

configurava-se uma espécie de pacto capital-trabalho nortista pela manutenção da apropriação dos 

recursos nacionais pelo setor industrial a partir do governo desenvolvimentista. 

Por fim, é preciso ir além do que pontua o autor, afinal, para este, essa unidade é exposta 

como resultado de um sindicalismo não-ligado a alternativas societárias radicais que viabiliza a 

convivência entre democracia e desenvolvimento. Cabe ressaltar que a dificuldade de estabelecer a 

agenda da disputa entre classes como centro do debate político passa tanto pela forte repressão 

quanto pela existência de terras livres no oeste que minoraram o desemprego e a tensão social; 

ainda assim, é válido pensar que a região industrial estadunidense se enxergava como uma 

sociedade diversa da sulista, o que pode ter permitido um pacto de classes pelo desenvolvimento e 

proteção da indústria. 

 

3.2. A evolução do papel do Estado nas dimensões da autoridade central estatal de Bensel 

(1995) 

 Esta seção traz as sete dimensões da autoridade central estatal expostas por Bensel (1995). O 

estudo de caso que se aprofunda a seguir avaliará se o Estado estadunidense entre 1860 e 1900 

aumentou sua participação a partir do comportamento de cinco das sete dimensões a seguir, com 

exceção da dimensão da cidadania – por não ter implicação direta na temática deste artigo – e da 

                                                             
6 Partido existente entre 1891 e 1908 que articulava os pequenos agricultores no Oeste e no Sul estadunidense. 
Caracterizava-se pela oposição aos bancos, ao capital monopolista, ao governo central e ao padrão ouro (DEBOUZY, 
1972). 
7 William Jennings Byran (1860-1925), líder da ala populista do Partido Democrata e candidato a presidente em 1896, 
1900 e 1908. Opunha-se ao grande capital monopolista e ao padrão ouro (DEBOUZy, 1972). 



 

dimensão da extração – por implicar uma análise da questão tributária, o que desvia da temática do 

trabalho e por se entender que não há uma relação imediata entre aumento do tamanho do Estado 

em termos tributários e ação desenvolvimentista deste como indica uma série de exemplos 

históricos, além disso, far-se-á a relação entre o avanço em tais dimensões e o progresso no 

desenvolvimento econômico do país8.  

 A primeira dimensão da autoridade estatal é a centralização da autoridade que passa pela 

transferência da tomada de decisões para o Estado central a partir de governos locais ou cidadãos. A 

segunda dimensão é a capacidade administrativa que envolve a ampliação ou restrição do poder 

discricionário da burocracia, bem como a capacidade estatal de planejamento de longo prazo; assim, 

relaciona-se com a preservação de instituições estatais frente à pressão societária. A terceira 

dimensão seria a da cidadania que envolve a relação do Estado com práticas religiosas, crenças 

políticas, identidade étnica, entre outros. Já a quarta dimensão se refere ao controle de propriedade e 

passa por ações estatais acerca do uso e controle de propriedade de recursos por indivíduos ou 

instituições o que pode envolver expropriação, regulação do ambiente de mercado e contratos de 

trabalho. 

 Ainda em Bensel (1995), há a quinta dimensão da autoridade estatal que seria a criação de 

grupos clientes, no caso, o aumento da dependência de grupos sociais (classes, frações de classes 

etc.) da continuidade e viabilidade estatal; isso passa pela provisão de rendas a indivíduos ou grupos 

(empregos públicos, subsídios, controle de preços específicos), pelo estabelecimento de obrigações 

de longo prazo dependentes da viabilidade do Estado (dívida pública) e pelo controle do valor da 

moeda. A sexta dimensão é a capacidade de extração de recursos do seio da sociedade e apropriação 

destes pelo aparelho estatal, isto é, capacidade de arrecadação de tributos em geral por parte do 

governo. E a última dimensão seria a posição do Estado no sistema-mundo a partir das relações 

diplomáticas, das relações com os mercados externos (cotas de importação, subsídios, tarifas, entre 

outros) e medidas de escopo mais amplo referentes ao desenvolvimento interno (integração 

econômica nacional, infraestrutura, entre outras). 

 

3.2.1. Centralização da autoridade 

 

 Acerca dessa dimensão, na primeira metade do século XIX, em Tocqueville (1987), nota-se 

a diferenciação entre centralização governamental (poder de dirigir interesses gerais a todas as 

                                                             
8 Tais como os governos de Margareth Thatcher no Reino Unido e de Fernando Henrique Cardoso no Brasil (JUDT, 
2007) e (LOPREATO, 2007), ambos comprometidos com o desmonte do Welfare State ou do Estado 
Desenvolvimentista que elevaram a carga tributária em seus respectivos países. 



 

partes da nação) e centralização administrativa (poder de dirigir interesses especiais a certas partes 

da nação, no caso, a dimensão da centralização da autoridade); segundo o francês, os Estados 

Unidos desfrutariam de centralização governamental, porém de forte descentralização 

administrativa. O pensador encara isso como positivo e apresenta o poder central como algo que 

deve se concentrar na garantia das liberdades negativas, entretanto, a resistência a políticas que 

implicam maior centralização administrativa pode se configurar em obstáculos a medidas 

desenvolvimentistas importantes como se observa em diversos momentos da história do país. 

Mesmo encarando a descentralização positivamente, ressalvas são feitas em uma nota de rodapé: “A 

autoridade que representa o Estado, mesmo quando não administra ela própria, não deve, creio eu, 

desfazer-se do direito de inspecionar a administração local.” (TOCQUEVILLE, 1987). O autor 

expressa seu apego à descentralização administrativa como maneira de impedir a tirania da maioria, 

no entanto, é assim que se limita a capacidade de direção do governo central sobre os assuntos 

econômicos como o próprio autor admite ao afirmar que “(...) jamais o governo central se acha 

ocupado a não ser com reduzido número de objetos, cuja importância atrai seus olhares.” 

(TOCQUEVILLE, 1987). 

 Ao observar a evolução das medidas estatais entre 1860 e 1900, em Bensel (2000), conclui-

se que houve uma transferência de autoridade acerca da tomada de decisões econômicas dos 

governos estaduais para o Estado central. Tal ação é relevante, pois, permite a construção de uma 

estratégia nacional de desenvolvimento aplicada coerentemente em todo o espaço econômico. Essas 

medidas se inserem na lógica de constituição de um mercado nacional unificado, questão 

fundamental para o avanço da industrialização e da acumulação de capital a partir de ganhos de 

escala e divisão espacial de tarefas, bem como da viabilização de certa autossuficiência da 

economia americana. Tratou-se de um ato político provindo da ação estatal ainda durante a Guerra 

Civil. Esse processo possui dois componentes: o estabelecimento da soberania dual pela Suprema 

Corte como resposta ao risco de balcanização do mercado nacional, colocando o comércio 

interestadual sob a responsabilidade do Congresso, e as leis de regulação Interstate Commerce Act 

(1887)9 e Sherman Antitrust Act (1890)10 que juntamente com a Comissão de Comércio 

Interestadual trataram de remover os diversos obstáculos colocados por governos locais e controles 

monopolistas de determinadas corporações. Há ainda medidas como a nacionalização das Forças 

Armadas e do sistema bancário que transferem poder estadual ao governo central (FIORI, 2007). 

                                                             
9 Primeira lei a instituir a regulação federal, por meio da primeira agência reguladora nacional (a Comissão 
Interestadual de Comércio), sobre o setor privado industrial. No caso, a medida impedia práticas monopolistas 
discriminatórias por partes de empresas privadas que geriam as ferrovias (BENSEL, 2000).  
10 Lei instituída em 1890 que tornou trustes, cartéis e monopólios ilegais. Trata-se de um marco do controle federal 
sobre o mercado nacional por afirmar a autoridade central acerca do comércio entre estados (TEIXEIRA, 1999). 



 

 

3.2.2. Capacidade Administrativa 

 Nesta dimensão, cabe registrar que o poder discricionário da burocracia e a capacidade de 

planejamento de longo prazo são inferiores ao que se observa em demais casos de Estado 

desenvolvimentista (caso asiático, por exemplo). Dessa maneira, a partir do estabelecimento do 

pluralismo e da desocupação do Sul (1877), observou-se uma diminuição do insulamento 

institucional. Ainda assim, deve-se levar em consideração que uma série de medidas fundamentais 

referentes a controle de propriedade, criação de grupos clientes e avanço da posição estatal no 

sistema-mundo, foram tomadas durante a Guerra Civil em uma situação que, segundo Bensel 

(1995), era caracterizada por um partido-Estado de poderes revolucionários (Partido Republicano). 

Além disso, medidas como a estável adesão ao padrão-ouro e a repressão aos direitos trabalhistas 

foram asseguradas por algum grau de preservação das instituições estadunidenses. 

Ainda neste tema, temos a concordância entre Bensel (2000) e Tocqueville (1987) acerca do 

insulamento da Suprema Corte. Entretanto, se o primeiro vê nesta instituição um papel progressivo 

no estabelecimento do controle do Estado central sobre o mercado nacional e sua necessária 

unificação (exposto no tópico anterior), o segundo vê nesta um papel conservador (ao qual é 

favorável) e registra que, além dos valores arraigados de descentralização, a política de 

desenvolvimento e modernização econômica e social enfrentou como obstáculo o poder judiciário e 

em sua manifestação mais legítima, a Suprema Corte que “(...) está situada em posição mais elevada 

que qualquer outro tribunal conhecido, quer pela natureza de seus direitos, quer pela espécie de seus 

justiçáveis.” (TOCQUEVILLE, 1987). A Constituição Federal está presente em vários momentos 

da intervenção estatal no processo de desenvolvimento, afinal, esta possui precedência sobre leis e 

medidas, ficando a cargo da Suprema Corte decidir acerca da constitucionalidade da política 

proposta. Cabe o destaque ao forte federalismo observado nos Estados Unidos que dificultou a 

aplicação de decisões do executivo federal em termos de política monetária, fiscal e trabalhista. 

 

3.2.3. Controle de Propriedade 

 Além de destacar a abolição da escravidão em 1863, das Leis acerca do Comércio 

Interestadual (1887) e Sherman Antitruste (1890) configuraram ações do Estado central acerca do 

ambiente de mercado restringindo o poder de monopólio e pressões monopolistas (BENSEL, 2000). 

Já Robertson (1967) destaca o avanço do mercado interno, da integração nacional, da produtividade 

do trabalho, da administração científica (taylorismo), da produção em massa e das mudanças 

tecnológicas, o que gerou uma elevação no tamanho da firma. Consequentemente, o aumento do 

poder estatal, segundo essa dimensão, permitiu o direcionamento do processo de integração 



 

produtiva da forma de cartéis e trustes para o modelo de corporações controladoras (holdings) de 

processos de integração vertical, qualidade esta destacada em Arrighi (1996) e Teixeira (1999). 

 A título de contraponto, Debouzy (1972) considera as crises em 1873 e 1893 como mais 

importantes. A primeira destas freou o avanço ferroviário e gerou a deflação dos preços agrícolas; 

esse processo aumentou o desemprego, reduziu os salários e gerou um processo de associação entre 

companhias concorrentes, inicialmente sob a forma de acordos instáveis e, posteriormente, a partir 

de trustificação e concentração da produção industrial e da organização financeira. O processo de 

concentração apresentava laços com o poder político a partir de uma legislação que facilitava a 

integração e os monopólios. É preciso atentar também para o avanço da integração vertical e da 

concentração nas ferrovias, no petróleo e no aço. 

 A crise posterior (1893) passa pela diminuição das tarifas a partir da vitória democrata nas 

eleições de 1892, bem como pela expansão demasiadamente rápida dos transportes e da indústria. 

Como consequências econômicas importantes têm a aceleração da concentração e a reorganização 

monopolista. A vitória do movimento de concentração constitui o mercado nacional de capitais e, 

com isso, encerra a dependência financeira frente à Europa. No processo de crise econômica, o 

capital bancário estabelece sua hegemonia sobre o capital industrial (consolidação do capital 

financeiro) sob o comando dos bancos de investimento. O processo de concentração traz em si 

motivos financeiros, e a exportação estadunidense de capitais se inicia assim como a concorrência 

intercapitalista pós-integração vertical se aprofunda.    

 Em Kolko (1977), o historiador aponta que o avanço na regulação governamental da 

economia estadunidense é fruto da necessidade dos próprios capitalistas (e a pedido destes) a partir 

da falha dos mecanismos privados de estabilização e coerção do processo concorrencial, já que o 

processo de fusões (método privado) não conseguiu diminuir a competição intercapitalista (e manter 

o patamar da taxa de lucro) por fatores como o risco moral dos promotores privados de fusões. O 

autor expõe uma série de setores monopolizados e mostra a perda de poder relativo das firmas 

dominantes e a falha do movimento de concentração em gerar estabilidade e controle econômico, 

nessa conjuntura, a ação intervencionista do Estado é fruto da impossibilidade de racionalização 

voluntária dos capitalistas individuais. Kolko reconhece o avanço nesta dimensão, mesmo que 

sendo crítico as motivações deste. 

 

3.2.4. Criação de grupos sociais clientes 

 Nesta dimensão, destaca-se o principal grupo social cliente do Estado no processo de 

desenvolvimento econômico entre 1860 e 1900 foi o capital financeiro. Em Robertson (1967), é 



 

possível observar que tal processo se dá tanto pela institucionalização da dívida pública e pelo 

estabelecimento de um sistema bancário nacional a partir das Leis Nacionais Bancárias (1863 e 

1864) quanto pela questão da oferta monetária que foi baseada em papel-moeda (Greenbacks) até 

1879 e na adesão ao padrão-ouro daí em diante.  

 Segundo Debouzy (1972), a ligação entre o governo republicano (eleito em 1860 e em 

Guerra Civil) e o sistema financeiro fica clara no sustento do confronto a partir de emissões 

monetárias (greenbacks) e emissão de empréstimos governamentais, o que permitiu o aumento do 

capital de industriais pelo método favorável de resgate empregado pelo governo. A superação da 

desordem monetária existente entre 1836 e 1863, na qual cada Estado regulava seus respectivos 

bancos, se deu pela instituição da primeira Lei Nacional Bancária (1863), que garantiu uma moeda 

forte e segura e um sistema com reservas adequadas, capital subscrito mínimo e títulos como base 

das emissões, algo também destacado em Robertson (1967). Essa reforma significou um reforço da 

hegemonia financeira do Nordeste.  

 Já ao tratar da mobilização de guerra, Bensel (1995) expõe a importância desta para a 

consolidação do capital financeiro na seguinte passagem: 

 
 

The only sector to feel the full force of central state authority was the financial 
system. There the war effort stimulated the emergence of an American class of 
finance capitalists free from European dominance and restructured capital markets 
by replacing gold bullion with Union greenbacks as the basic unit of monetary 
exchange. Both of these changes brought the United States Treasury into a much 
more intimate and influential relationship with the nation's capital markets and the 
financial system generally. (BENSEL, 1995: 95) 

 
 
 E localiza o marco da criação do grupo social cliente nas Leis Nacionais Bancárias (1863 e 

1864) que 

 
 

(…) established government accounts in private banking institutions and 
significantly relaxed the constraints under which the Treasury previously entered 
financial markets. Abandonment of the gold standard and the issue of legal tender 
notes similarly released the Treasury from an obligation to restrict market 
transactions to specie and thus eliminated, for the most part, the previously onerous 
responsibility to transfer gold bullion from place to place in order to make or 
receive payments. Subsequent authority to issue "gold notes," backed by Treasury 
reserves, made specie transactions even easier. While many problems remained, 
these reforms brought the Treasury into a much closer relationship to money and 
capital markets. (BENSEL, 1995: 248) 
 
 



 

 Além disso, a utilização das notas Greenback (papel-moeda símbolo do abandono do 

padrão-ouro) e a emissão de títulos da dívida pública foram medidas fundamentais na diminuição da 

exposição externa, na viabilização do investimento, na manutenção de certo nível de meio 

circulante no sistema bancário nacional, na execução de políticas anticíclicas e no apoio à 

acumulação doméstica de capital (diminuição da dependência frente a investimentos externos 

europeus). Cabe ressaltar que as notas Greenback foram funcionais ao movimento de bens e a 

reserva legal dos bancos e que a concentração do sistema financeiro nacional no Atlântico Norte 

passou pelo apoio governamental e pelo projeto nacional de estabelecer uma região apta a disputar a 

condição de centro financeiro com Londres.  

 Por fim, a natureza da clientela do capital financeiro frente à autoridade central estatal 

estadunidense evoluiu do alicerce no sistema nacional bancário e na dívida pública para garantia 

governamental na estabilidade da adesão ao padrão-ouro a partir de 1879 frente a desafios com a 

alternativa da prata que tem caráter pendular no debate econômico dessas décadas como aponta 

Robertson (1967). Tal evolução foi resultado dos obstáculos à expansão estatal por parte do próprio 

capital financeiro, capacidade esta que seria maior fora do âmbito do padrão-ouro. Todavia, a 

manutenção dessa opção de política monetária não permitia total autonomia do capital financeiro 

frente aos interesses da estratégia de desenvolvimento do Estado, até porque a adesão ao padrão-

ouro não dispunha de apoio popular (principalmente, no Oeste) ou mesmo congressual, sendo, 

portanto, dependente da determinação de um executivo capaz de usar o aumento da prata na base 

monetária ou o retorno dos Greenbacks como ameaça em momentos de barganha junto ao capital 

financeiro.  

 

3.2.5. A posição do Estado no sistema-mundo 

  Esta dimensão é a mais importante e também é a que registra maior avanço na participação 

do Estado. Tais medidas seguem de 1860 a 1900 sob a mesma estratégia de fortalecimento da 

economia nacional anunciada no programa Republicano voltado para eleição presidencial de 

Abraham Lincoln. Cabe dividir tais avanços da seguinte maneira: i) protecionismo tarifário, ii) 

ferrovias e transportes, iii) Homestead Act, e iv) imigração. 

 O marco do protecionismo é a Tarifa Morril de 1861, tal política evolui entre 1864 e 1897 

de um nível de tarifário médio de 47% a 60% (ROBERTSON, 1967). O autor também observa que 

o avanço dos bens industriais e o declínio dos bens primários na composição das exportações 

permitiram a consolidação de saldos positivos na balança comercial a partir de 1876. Já Bensel 



 

(2000) expõe os quatro setores beneficiados: os produtores de aço e ferro, as manufaturas de lã, os 

cultivadores de cana-de-açúcar e os criadores de ovelha. 

 Por fim, Ashley (1910) permite que compreendamos dois momentos do protecionismo 

tarifário estadunidense. O primeiro destes se articula a partir do discurso que justifica as altas tarifas 

de importação como uma estratégia de proteção à indústria nascente e, portanto, de garantia do 

desenvolvimento nacional; a oposição a este programa se encontra no latifúndio escravista do Sul 

que defende o livre-comércio e a inserção via venda de matérias-primas na divisão internacional do 

trabalho, a partir disso, a classe trabalhadora e os pequenos agricultores se identificam com o 

discurso da burguesia industrial e são dirigidos por esta no campo político nacional-

desenvolvimentista. Por outro lado, a partir de 1890 (com o marco da McKinley Tariff11), a 

indústria estadunidense não poderia mais ser classificada como infante, e o protecionismo tarifário 

passa a ser baseado na justificativa de proteção ativa ao valor do trabalho; observa-se que, nesse 

período, a burguesia industrial já havia incluído a elite agrária sulista em seu bloco histórico 

enquanto os pequenos agricultores (Movimento Populista) e os trabalhadores (avanço sindical) 

passaram a se opor ao protecionismo tarifário (por identificá-lo com os altos preços de uma 

economia sob o controle de oligopólios, trustes e monopólios) ou exigir deste uma maior parcela de 

seus ganhos, respectivamente. 

 Deve-se tratar ainda da questão ferroviária, que foi o principal fator de colonização, 

unificando o mercado e comunicações nacionais. As ferrovias foram viabilizadas pela doação de 

terras públicas e por condições de crédito muito favoráveis como indica Debouzy (1972). Também 

em Teixeira (1999), o autor compreende a expansão das ferrovias como marco do processo de 

desenvolvimento econômico, sublinhando a formação do capital financeiro estadunidense e seu 

potencial de acumulação a partir da capacidade de unificar mercados. Assim: 

 
 
Foi sobre essa base que explodiu a ferrovia. Modificando radicalmente a escala de 
produção e de distribuição e o tamanho da firma, seus efeitos encadeados para trás 
e para frente forma de uma ordem até então desconhecida. Ela permitiu o encontro 
entre o vapor, o carvão mineral, o ferro, a construção civil (pela exigência de obras 
de infra-estrutura, como pontes e terminais urbanos) e o Estado (como vetor da 
demanda); ela pressupõe um novo sistema de telecomunicações, que viria a surgir 
com o telégrafo; ela impulsiona o sistema fabril, não apenas pela demanda que 
exerce, mas oferecendo segurança e rapidez nos transportes e comunicação, e, 
acima de tudo, um modelo de organização empresarial que iria revolucionar o 
velho sistema produtivo. (TEIXEIRA, 1999: 162) 

  

                                                             
11 Lei aprovada em 1890 que elevou para ao redor de cinquenta por cento a tarifa sobre importações nos Estados Unidos 
(ASCHLEY, 1910). 



 

 
Ainda acerca das ferrovias, nota-se que estas possuíram dois grandes papéis históricos: a 

integração do mercado nacional a partir da unificação política deste, e a emergência do modelo da 

grande corporação moderna. A expansão das ferrovias passou pela sucessiva doação de terras 

públicas e se enquadrou em um processo mais amplo de expansão dos transportes e das 

comunicações (exemplo do telégrafo e do serviço postal), como consequências disso, têm-se o 

avanço da industrialização e transformação estrutural (forte correlação entre malha ferroviária e 

desenvolvimento), o processo de integração e consolidação das grandes corporações (pools, trustes 

e holdings), o aumento da competitividade e da divisão espacial do trabalho, o avanço do 

desenvolvimento no Oeste e a formação de um modelo padronizado de consumo. 

 Por fim, em Debouzy (1972), a historiadora atesta que, em 1862, o Homestead Act 

consolidou a aliança oeste-leste pela distribuição de terras livres e constituição de um vasto 

mercado para as manufaturas; é importante expor que se tratou da primeira de uma série de leis 

agrárias e que, posteriormente, houve uma ação federal a favor do aumento da produtividade 

agrícola. Já, a consolidação de uma mão-de-obra barata foi viabilizada pelo Contract Labor Law12 

que facilitou a entrada de imigrantes. 

 

4. Considerações finais 

 As considerações finais deste artigo pela sentença deixada ao fim da seção introdutória, isto 

é, a análise da maior economia capitalista até hoje existente evidencia o que diz Reinert (1999), ou 

seja, se um Estado ativo foi ponto de passagem obrigatório para a industrialização e o 

desenvolvimento. Fica claro que tal pesquisa não se dá por mero interesse na história econômica 

estadunidense, porém sim por intenções generalizantes no sentido de legitimar empiricamente a 

intervenção estatal como ação necessária para a transformação estrutural de países mundo afora.  

Em um estudo de caso, torna-se importante estabelecer um marco situacional específico ao 

país em questão, momento histórico este que apresenta contradições acumuladas e com sua 

superação liberta energia política suficiente para a expansão da ação estatal em dimensões diversas. 

Quando se trata do avanço e da importância do papel do Estado no processo de desenvolvimento 

econômico e industrial entre 1860 e 1900, não há marco situacional mais adequado do que a Guerra 

Civil que ocorreu entre 1861 e 1865. Tal processo histórico é fruto do peso das contradições entre 

dois modelos de desenvolvimento opostos em termos de política interna e de inserção externa, o 

liberal-sulista e o nacionalista-nortista. É da vitória do Norte (em aliança com o Oeste), cujos 

                                                             
12 Lei instituída em 1864 que encorajava a imigração para os Estados Unidos, estabelecendo apoio para as empresas que 
arcassem com os custos de transportes dos trabalhadores imigrantes (DEBOUZY, 1972). 



 

interesses foram comandados por uma coalizão político-econômica expressada no programa do 

Partido Republicano, que surge poder e capacidade ao aparelho estatal para executar uma série de 

mudanças a partir de um representativo intervencionismo econômico. 

 Chega-se, então, à avaliação da ação estatal estadunidense entre 1860 e 1900 segundo 

dimensões expostas por Bensel (1995). Conclui-se que as funções estatais expandiram-se em cada 

uma das cinco dimensões da autoridade central estatal analisadas, além disso, infere-se que tal 

expansão foi necessária ao processo de desenvolvimento econômico e industrial dos Estados 

Unidos, confirmando a hipótese prévia do artigo. No que tange à centralização da autoridade, houve 

clara transferência de poder das unidades estaduais para a autoridade central; tal realidade permitiu 

a formação do exército nacional e a regulamentação do comércio interestadual e, com isso, a 

constituição de um amplo e unificado mercado interno sob a mesma institucionalidade, algo 

imprescindível para o aprofundamento da acumulação de capital. Tal avanço soma-se ao verificado 

em termos de controle de propriedade, no qual, para além da abolição da escravidão (e consequente 

ampliação da oferta de trabalho), a ação estatal direcionou - por meios formais, tais como a Lei 

Sherman, e informais, o que atesta a importância de certa unidade de valores entre a burocracia e a 

burguesia - as pressões monopolistas advindas da revolução organizacional das corporações 

americanas e das crises de 1873 e 1893 no sentido de uma integração vertical, com legou aos 

Estados Unidos um setor industrial muito mais dinâmico do que a opção de integração horizontal 

por meio de cartéis e trustes.  

 Quanto à posição do Estado no sistema-mundo, a articulação do protecionismo tarifário (a 

partir da Tarifa Morril) à indústria nacional como uma série de avanços em termos de integração do 

mercado interno a partir de transportes (principalmente, ferrovias) e comunicações (telégrafos, entre 

outros) permitiram um salto em termos de acumulação de capital. A isso, somaram-se ações no 

mercado de trabalho – como a regulamentação da imigração (Lei do Contrato de trabalho), que ao 

lado do fim do trabalho escravo, garantiram a formação de uma oferta adequada de trabalho – e na 

distribuição de terras livres no Oeste (Lei Homestead) – o que permitiu a ampliação do mercado 

interno e a constituição de sustentação política a uma aliança entre capital industrial, capital 

bancário, médios e pequenos agricultores e trabalhadores industriais sob o programa nacionalista e 

intervencionista dos republicanos.  

 Já em termos da criação de grupos sociais clientes, a autoridade central estatal se expandiu 

ao viabilizar a consolidação do capital financeiro nacional a partir da nacionalização do sistema 

bancário (Leis Nacionais Bancárias), da oferta de uma moeda forte e segura, da institucionalização 

da dívida pública, de um resgate vantajoso ao capital dos títulos governamentais que sustentaram o 



 

esforço de guerra, da expansão monetária funcional ao processo de investimento no período dos 

Greenbacks e da condição de um Estado fiador da impopular adesão ao padrão-ouro. Todas essas 

decisões permitiram que o capital financeiro estabelecesse sua hegemonia em coerência com a fase 

monopolista verificada no domínio de grandes corporações oligopolistas frutos da integração 

vertical, trata-se do melhor símbolo de unidade entre o bloco estatal e empresarial frente aos 

objetivos nacionais. Ressalta-se que a maioria dessas medidas foi tomada em um cenário aumento 

da capacidade administrativa (autonomia da burocracia), cenário que se manteve até 1877, 

resultante da vitória nortista na Guerra de Secessão. 

Por fim, reconhece-se que a ascensão dos Estados Unidos se deu em um cenário de declínio 

e expansão financeira do ciclo sistêmico de acumulação encabeçado pelos britânicos. Em um 

sistema internacional ditado por uma estrutura permeada de assimetria de poder entre os Estados 

nacionais, é muito difícil conceber um processo completamente autônomo de catching-up, tais 

movimentos passam, invariavelmente, por janelas históricas de oportunidade. Entretanto, o declínio 

britânico somente significou aumento do poder estadunidense (e não de outro país ou retomada 

inglesa) porque este foi fruto de decisões desenvolvimentistas internas em termos de proteção 

tarifária, de uma política monetária subordinada à expansão econômica, de alteração (a partir de 

motivação política) dos preços relativos, de redistribuição de fatores produtivos (como terra) e, 

principalmente, do estabelecimento de uma nova institucionalidade (criação de novas instituições 

como o sistema nacional bancário e mudança em instituições existentes como as regras 

interestaduais de comércio). 
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UM MUNDO DIVIDIDO: MERCADO MUNDIAL, AS RELAÇÕES INTERESTATAIS E O 

ADVENTO DA ERA CONTEMPORÂNEA (1870-1914) 

Daniel de Pinho Barreiros 

 

Resumo:  
Este trabalho tem por objetivo discutir a relação entre o nascimento do Mundo Contemporâneo, na 
interpretação de Geoffrey Barraclough, o surgimento do mercado mundial sob o capitalismo 
industrial, e as relações interestatais entre 1870-1914. Como hipótese, sugere-se que as visões 
apologéticas a respeito das virtudes da integração econômica global devem ser relativizadas diante 
da indissociabilidade histórica entre o mercado mundial e as demais “influências formativas” do 
Mundo Contemporâneo, todas tendentes ao acirramento do conflito interestatal. Desse modo, 
conclui-se que o mercado mundial não só se desenvolveu a partir de um “mundo dividido”, como 
foi – e segue sendo – vetor de aprofundamento dessa divisão. A análise se fundamenta na 
compreensão dialógica das “influências formativas” tal como desenvolvida por Barraclough, e 
emprega dados compilados a partir das bases da NBER e de trabalhos estatísticos da OCDE. 
Palavras-chave: Mundo Contemporâneo, mercado mundial, relações interestatais, conflito, 
desigualdade. 
 
Abstract:  
This paper aims at discussing the relationship among the birth of the Contemporary World, 
according to Geoffrey Barraclough, the emergence of global markets under the industrial 
capitalism, and interstate relations between 1870 and 1914. As an hypothesis, it is suggested that 
apologetic visions about the virtues of global economic integration must be relativized due to the 
historical inseparability between the world market and other "formative influences" of the 
Contemporary World, all of which tend towards the intensification of interstate conflict. 
Conclusions point out to the fact that world market not only developed itself from a "divided 
world", but keeps on being a deepening vector of this division. The analysis is based on dialogic 
understanding of the “formative influences” as developed by Barraclough, and uses data compiled 
from NBER databases and OECD statistical works. Keywords: Contemporary World, world 
market, interstate relations, conflict, inequality 



 

 

Mundo menor, hiatos maiores 

 

 Se a proximidade espacial entre os povos, a homogeneização de padrões culturais e 

institucionais, a intensificação do fluxo de bens, capitais e serviços, e a integração dos espaços 

econômicos nutrem, no senso comum, algum potencial para minimizar as disparidades de poder 

(entendido de forma ampla) entre os Estados nacionais, seria ali, naqueles anos pioneiros de 1870, 

no nascedouro da Era Contemporânea, que o mundo devia estar se tornando menos desigual e mais 

pacífico. A vantagem da retrospecção, de que usufruem o olhar cotidiano e o do historiador, permite 

a qualquer um, com breve exercício crítico, pôr um ponto de interrogação nessa estória e acabar 

desassociando o nome e a coisa. Não é bem assim que pensam os arautos da globalização, nas suas 

pregações sobre as virtudes dos mercados livres e do “encurtar das distâncias” no século XXI. São 

fenômenos que podem ter lá suas virtudes (muitas ou poucas, ainda que nenhuma ligada à 

equalização das relações de poder entre os Estados nacionais), mas que, historicamente, 

compartilham dos vícios de seus congêneres do século XIX, já que com eles guardam não só uma 

relação genética, mas de continuidade. Para que se exerça alguma tensão sobre as atitudes de 

avestruz 1 da intelectualidade globalizante, esse artigo enfatiza fenômenos com conteúdo menos 

otimista, todos ligados à relação entre o surgimento do mercado mundial capitalista e as relações 

interestatais na Era Contemporânea, sem a pretensão de reinventar a roda, mas de agregar mais uma 

peça nesse quebra-cabeça de interpretações sobre as “origens do nosso tempo”. 

 Geoffrey Barraclough, na Inglaterra da década de 1960, sugeriu que o nascimento do Mundo 

Contemporâneo fora obra de influências formativas que, surgidas àquela altura ou em passado 

pouco mais distante, convergiram funcionalmente por volta das décadas de 1870-1890, lentamente 

esgotando ou ressignificando caracteres estruturais 2 conformadores do Mundo dito “moderno” 

(surgido do rescaldo do Renascimento e das revoluções burguesas dos séculos XVI-XVIII, e em 

plena maturação nas décadas de 1850-1860). Barraclough propôs que o olhar do historiador sobre 

fenômenos ocorridos após as últimas duas décadas do século XIX precisaria repousar sobre “um 

novo enquadramento” e sobre “novos termos de referência”, diferentes daqueles empregados para a 

análise da era “moderna”, especialmente porque a História do Mundo Contemporâneo seria, 

                                                

1 E aqui não posso perder a chance de invocar a memória do saudoso Ciro Flamarion Cardoso, de quem ouvi pela 
primeira vez essa expressão, nos bancos universitários da Universidade Federal Fluminense, no curso de graduação em 
História, nos idos de 1995.  
2 Fenômenos que se comportam funcionalmente perante outros fenômenos num determinado tempo, e que são 
ressignificados em uma “era” posterior, com base em nova funcionalidade adquirida na relação com fenômenos 
diferentes, são tomados por Geoffrey Barraclough como “resistências” (BARRACLOUGH, 1976: 12-15). 



 

forçosamente, uma história mundial, algo que a tornaria qualitativamente diferente da história que 

lhe precedeu. Esse caráter global se deveria ao fato de grande parte das influências formativas 3 

desse novo mundo provir de fenômenos ocorrentes em espaços sócio-históricos extraeuropeus, o 

que demandaria um forçoso abandono da perspectiva eurocêntrica, para bem da análise histórica, 

antes de qualquer tomada de posição política (BARRACLOUGH, 1976: 11-12). É sob o signo do 

aparecimento de potências ásio-americanas (os Estados Unidos, a Rússia, o Japão), da crescente 

americanização dos costumes e das instituições após 1890, do progressivo declínio de poder 

internacional dos Estados europeus, da ampliação dramática das interseções entre os cenários 

históricos afro-asiáticos e o cenário euro-americano, do novo imperialismo, da segunda revolução 

industrial, da democracia de massas e dos desafios ao liberalismo (nenhum deles restrito à Europa) 

que Barraclough entende as potencialidades de uma história mundial.  

 Isso posto, temos que a Era Contemporânea, com sua história mundial, traz em si uma forte 

possibilidade de interface sistêmica entre fenômenos históricos com áreas de efeito imediatas 

apartadas espacialmente 4; e nesse sentido, o crescimento de um tabuleiro histórico formado pelas 

zonas de interseção entre tabuleiros históricos “locais” (que deixa cada vez menos espaço para o 

“local” em nome do “mundial”) faz com que esse mundo “em crescimento” esteja, na verdade, 

diminuindo. Esse encurtamento dos espaços, com impactos sistêmicos, não aparece como um 

desejo teórico de que as coisas tenham sido assim, e assim ainda sejam, para que esta ou aquela 

tomada de posição política seja legitimada. Feitas as perguntas corretas, o registro histórico – 

elemento mediador de nosso contato sensível com a experiência humana – pode de fato nos 

responder que o mundo das últimas décadas do século XIX havia deixado de ser um campo aberto 

para a descoberta e para o incógnito. Era global, mapeado; com poucas exceções (o interior dos 

continentes africano, asiático, e partes da América do Sul), o ato de explorar havia perdido seu 

significado primitivo, de descoberta, e passava a significar controle sobre regiões outrora inóspitas,  

                                                

3 Para Barraclough, as influências formativas são fenômenos persistentes, e que estabelecem relações de 
retroalimentação entre si, criando uma estrutura, um “esqueleto ou armação em torno do qual a ação política se 
enquadra ou desenvolve” (BARRACLOUGH, 1976, p. 18). 
4 O que significa que a tentativa de um olhar sistêmico para uma suposta “história mundial”, que venha a repousar sobre 
fenômenos que antecedem a década de 1870, tem alta probabilidade de incorrer em anacronismo, em nome da defesa de 
determinados modelos teóricos que exigem a aplicação de uma lógica sistêmica onde quer que a existência, na 
experiência humana, de determinado ente abstrato (“mercado de longa distância”, “lucros extraordinários”, “choque de 
civilizações”) seja postulada. Mesmo um “olhar sistêmico” para a história contemporânea (leia-se, pós-1870) não deve 
funcionar como um pressuposto, e sim, como uma possibilidade. Não devemos exigir que o registro histórico nos dê 
respostas “sistêmicas” inequívocas, sob a premissa de que deve fazê-lo, de modo a acomodar uma expectativa teórica 
determinada. As influências formativas do Mundo Contemporâneo (se podemos lê-las dessa maneira) abrem a 
possibilidade (hipotética) de intensas transmissões sistêmicas de fenômenos históricos, e elas devem ser tomadas 
exclusivamente dessa forma.  Em outras palavras, não convém ao historiador esperar que “rabo abane o cachorro”. 



 

 

um fincar de bandeiras, conquista. As ferrovias, a navegação a vapor (e mesmo a navegação a vela, 

modernizada após o impacto competitivo dos paddler steamers de meados do século), “haviam 

reduzido as viagens intercontinentais ou transcontinentais a uma questão de semanas, em vez de 

meses” (HOBSBAWM, 1996: 30), e o telégrafo, por sua vez, reduzia o tempo de comunicação 

entre continentes a poucas horas. Adensava-se a demografia mundial, com privilégio para as taxas 

de crescimento na Europa e nas Américas, ainda que a Ásia mantivesse sua primazia populacional 

por volta do início do século XX. É em termos de concretude como esses que devemos pensar sobre 

a diminuição do distanciamento espacial entre tabuleiros históricos.  

Tabela 1. População Mundial – Anos Selecionados (em 1000 hab.) 

 
1700 1870 1914 

    
Europa Ocidental  81.460 187.499 263.255 

Europa Oriental (exceto Rússia) 18.800 53.557 
 

América do Norte 1.200 44.022 107.598 

América do Sul 
 

23.424 53.544 

América Central 
 

16.977 28.618 

China  138,000 358,000 441.958 

Ásia Ocidental 20.800 30.286 
 

África 61.080 90.466 
 

Oceania 550 2.066 6.076 

Rússia * 26.550 88.672 156.192 

 
Dados compilados a partir de MADDISON, 2010 e MADDISON, 2006. 

* População final em 1913 (e não em 1914), tal como referenciado em MADDISON, 2006, p. 183. 
 

 Esse “encurtar de espaços”, como influência formativa do Mundo Contemporâneo, é um 

fenômeno que está contido em outro de maiores dimensões, que consiste da integração complexa5 

das economias nacionais ao mercado mundial (que é interpretada de modo simplificador pelos 

apologetas da globalização como a “diluição das fronteiras econômicas”).  Apesar de as décadas 

após 1870 serem palco da expansão do turismo internacional, com a intensificação de contatos entre 

pessoas que um século antes sequer saberiam de suas existências mútuas (HOBSBAWM, 1988: 30), 

não era por curiosidade nem por amadorismo antropológico que certas sociedades ampliavam seus 

contatos com outras. Eram as engrenagens do mercado mundial, movidas pelas economias de 

industrialização consolidada, que giravam a roda que estreitava as distâncias.  

 A compreensão histórica profunda acerca de uma era não admite indagações sobre as 

influências formativas, como se elas existissem enquanto tal; elas são recortes, expedientes 

analíticos, que somente podem ser apartados do conjunto da experiência humana num certo nível de 

teorização provisório e necessário à empresa da análise histórica. “Nenhuma das mudanças que 

                                                

5 Entendida aqui como movimentos de idas e vindas, de avanços e resistências, de submissão e movimentos estratégicos 
na integração, mediada pelos Estados, das economias nacionais aos fluxos internacionais de bens, capitais e serviços. 



 

analisaremos”, diz Barraclough, “foi decisiva por si própria; nem uma só foi bastante para provocar 

mudança de um para outro período. Decisivas foram suas interações” (BARRACLOUGH, 1976, 

26). Então, a identificação e a análise de vestígios históricos que nos levem a concluir a respeito da 

existência de um mesmo fenômeno em dois momentos históricos distintos não nos habilitam a 

diagnosticar a coerência e continuidade entre esses momentos, exceto em um nível de generalização 

que, grosso modo, é inaceitável para uma análise histórica razoavelmente profunda e satisfatória. A 

existência do comércio de longa distância no século XV e no século XIX europeus só pode criar um 

continuum entre essas duas épocas se ignorarmos a condição de influência formativa do objeto 

“comércio de longa distância”, que em cada momento interagiu com fenômenos diferentes, e 

exerceu condições funcionais distintas. Em outras palavras, um objeto de análise histórica, 

construído necessariamente através de expedientes teórico-abstratos, pouco se distanciará dessa 

condição empobrecedora se não for tensionado pelo peso da dimensão sensível do registro histórico, 

e de outros objetos (ou de objeto de mesmo nome, mas construído com ferramentas teórico-

abstratas distintas).  

 Foi essa tensão complexa, entendida não do modo que nesse estudo se apresenta, mas à sua 

maneira (um tanto simplificadora, devemos admitir), que Barraclough acabou por chamar de 

“contexto histórico” (BARRACLOUGH, 1976:19). Sugiro que não tentemos conceber a noção de 

contexto como “pano de fundo” que, por força de algum anátema epistemológico, queria explicar o 

particular pelo geral. Pode ser que a análise de Barraclough acabe ensejando esse tipo de leitura, e 

as razões para isso caberiam em outro artigo. Aceitemos então, mesmo carentes de uma discussão 

maior, que o contexto histórico, antes de explicar os fenômenos e os eventos particulares, é o 

resultado da interação retroalimentadora de todos eles; ele confere coerência a esses fenômenos e 

eventos enquanto permanecem relacionados, ao mesmo tempo em que ganha seu conteúdo do 

exercício da interação entre esses fenômenos, diferentes dele. É claro que não se deve esperar um 

contato imediato, sensível, com o “contexto histórico”. Ele é um objeto, e como tal, existe num 

universo eivado pela experiência humana e capaz de falar sobre ela, mas não de revelá-la enquanto 

tal. Mas se existe um objeto teórico com maior pretensão de espelhar a experiência humana em sua 

complexidade, é esse o formado pela interação das influências formativas. 

 Dessa forma, se o encurtamento dos espaços, corolário da sofisticação tecnológica e do 

estabelecimento do mercado mundial, é uma influência formativa do Mundo Contemporâneo, 

somente o será na medida em que conforma seu conteúdo a partir da interação dinâmica com outras 

influências formativas desse mesmo mundo, coetâneas entre si. Da mesma forma, o mercado 

mundial e o avanço tecnológico só poderão ser desassociados do Novo Imperialismo, das relações  



 

 

de dependência e subdesenvolvimento, do problema da democracia de massas, da progressiva perda 

de poder internacional dos Estados europeus e da expansão das potências não europeias, se olhados 

estritamente a partir de um viés teórico-abstrato; no âmbito da análise, esses objetos somente terão 

seu conteúdo conformado mediante o reconhecimento de sua interação com outras influências 

formativas coetâneas e funcionalmente articuladas; lembremo-nos de que não raras vezes os 

mesmos vestígios sensíveis, presentes no registro histórico, nos permitem invocar a presença de 

dois ou mais desses objetos, simultaneamente, e isso não é algo casual. Não devemos perder de 

vista que “[...] a divisão em categorias separadas falsifica parcialmente o que descreve, pois cada 

indivíduo vivia todas essas coisas ao mesmo tempo” (MOORE Jr., 1983: 139).  

 É dessa forma que, se o mercado mundial se desenvolveu não só simultaneamente, mas em 

articulação funcional com o imperialismo, com a dependência e o subdesenvolvimento, e com o 

acirramento dos choques de projeção de poder entre as potências capitalistas, não é razoável 

presumir que subitamente ele venha a se comportar de modo antitético a essas outras influências 

formativas do Mundo Contemporâneo. Aos apologetas da globalização, para que sua defesa da 

equação “mercados livres + paz mundial + redução das disparidades entre Estados” seja efetiva, 

seria necessário que provassem que a Era Contemporânea de Barraclough está esgotada na década 

de 2010 (com o que tendo a concordar), e que as influências formativas de um novo tempo em 

gestação rumam em sentido diametralmente contrário ao daquelas influências ultrapassadas, criando 

assim um espaço de interação renovado que modificasse o conteúdo histórico assumido pelo 

mercado mundial desde seu advento (algo de que discordo, absolutamente). Caso rejeitemos a 

hipótese de um esgotamento do Mundo Contemporâneo, ou caso reconheçamos que os pilares de 

uma nova era modificaram-se em conteúdo, mas mantiveram-se como vetores apontados numa 

direção antiga, teremos que o mercado mundial segue sendo um agente de divisão, corroborando o 

sentido geral das influências formativas do Mundo Contemporâneo: um mundo menor, hiatos 

maiores.  

 

Uma clivagem civilizacional 

 O fortalecimento da sociedade industrial no continente europeu, nos Estados Unidos e no 

Japão, juntamente com as instituições liberais (ou, pelo menos, as “máscaras liberais” em Estados 

com fortes tendências autoritárias, como o Império Alemão) e o problema gerado pela democracia 

de massas (precipitando reformas que tenderam à democratização do Estado ou ao paternalismo, 

dependendo do caso) produziram, ao final do século XIX, uma situação de cisma entre o chamado 

“mundo civilizado” e toda uma “periferia” de sociedades supostamente incapazes de atingir o 



 

patamar das culturas “elevadas”. Não parece haver nada de novo nisso, porque, afinal de contas, 

desde tempos imemoriais, sociedades organizadas criavam identidades em oposição ao “outro”, 

tomado frequentemente como bárbaro. Mas, no Mundo Contemporâneo, a questão havia dado um 

passo adiante, ainda que ela, em um nível de generalização mais elevado, guardasse com essas 

“identidades primitivas” uma relação de longa duração. O que unia as “sociedades evoluídas” não 

era a comunhão de uma religião oficial, nem uma pretensa identidade continental, como quiseram 

os césares, os carolíngios e os habsburgos. Tampouco era o revivescer da multissecular ideia de 

“Europa”, já que entre as “raças eleitas” havia algumas que habitavam territórios não contíguos ao 

europeu. Da mesma forma, não era a presença da indústria em seus sistemas econômicos aquilo que 

lhes conferia uma reconhecida identidade, já que, àquela altura, sociedades francamente ditas 

“civilizadas” como a alemã e – em menor “grau de civilização” – a japonesa, ainda contavam com 

ampla presença (funcional, formadora de preços e integrada às cadeias produtivas regularmente 

estabelecidas) dos pequenos estabelecimentos artesanais e domésticos, enquanto a Índia, governada 

sob a bandeira do raj britânico, via o conglomerado fundado por Jamsetji Tata em 1868 expandir-se 

com a fundação da Tata Iron & Steel, em 1907. Entre as “nações avançadas”, por volta de 1870, 

somente a Grã-Bretanha, a França e a Alemanha, além de dois países de pequenas dimensões 

territoriais e demográficas (Holanda e Suíça), tinham populações majoritariamente urbanas, 

enquanto grandes metrópoles, como Buenos Aires e o Rio de Janeiro surgiam entre economias 

agrário-exportadoras (HOBSBAWM, 1988: 38-39). Melbourne despontava como cidade de grandes 

dimensões e sede de uma bolsa de valores já consolidada àquela altura, em uma economia agrário-

exportadora, mas nem por isso considerada parte do mundo “bárbaro”. Assim, então, cabe descartar 

a simples presença da urbanização e da industrialização como critério garantidor de “valor 

civilizacional” no berço da Era Contemporânea.  

 Tal como no que diz respeito à relação entre uma era e suas influências formativas, a 

simples presença de um ou mais desses elementos não facultava a uma sociedade o estatuto de 

“civilizada”. O que o fazia era a capacidade política de suas elites de apresentar as virtudes de suas 

sociedades às elites rivais no cenário internacional, e defender essas virtudes como credenciais de 

acesso ao clube das culturas “elevadas”.  O púlpito do mercado mundial era ocupado pela lógica 

econômica do mundo industrializado, esse é um fato, e prestar-lhe culto através da própria 

transformação industrial 6, ou do atendimento às necessidades das economias industrializadas por 

                                                

6 Nos casos em que ela não era obstada pelos interesses das elites nas potências centrais. Lembremo-nos, contudo, da 
vastidão de vestígios que apontam para a importância do investimento estrangeiro direto na industrialização de 



 

meio das exportações agrominerais, era algo indispensável, mas não suficiente, para os postulantes 

ao “Primeiro Mundo”. A adoção de modernas tecnologias de infraestrutura (transportes e energia, 

principalmente), a abertura aos capitais estrangeiros e a promoção da urbanização foram iniciativas 

assumidas por elites modernizadoras nos quatro cantos do Planeta, inclusive em sociedades 

predominantemente agroexportadoras. A reforma do Estado em prol da expansão das instituições 

liberais e a adoção de sistemas de câmbio fixo preferencialmente com conversibilidade plena (no 

âmbito do padrão ouro) foram outros atestados de bom comportamento no âmbito da luta por um 

lugar entre as nações “superiores”.  

 Mas, naturalmente, não bastavam boas intenções e compromissos institucionais, se o 

reconhecimento do estatuto civilizacional não fosse oferecido pelas elites que ocupavam o topo 

dessa cadeia hierárquica de prestígio internacional; e esse reconhecimento, por mais que levasse em 

conta, como condição necessária, os “atributos de civilização” a que me referi, acabava em última 

instância sendo tributário do peso que aquele Estado-economia exercia sobre a resultante do cálculo 

político internacional (muitas vezes de curto prazo) dos vários grupos que compunham a elite 

política num determinado Estado “central”. Hobsbawm sugeriu que o “Primeiro Mundo” seria 

unido por sua história, por sua civilização, e por ser portador do capitalismo, enquanto o “Segundo 

Mundo” seria formado por um sem-número de sociedades, reunidas num corpo amorfo, 

fragmentado, sem laços ou identidade, e subjugadas ao primeiro no âmbito do mercado mundial. 

Concordo que fazer parte do continente europeu (enquanto entidade territorial) não era passaporte; 

os Bálcãs, com suas raízes culturais fincadas em séculos de presença otomana, e parte deles ainda 

sob jugo político de Istambul, estavam não só na periferia do capitalismo industrial, mas da 

sociedade burguesa e da democracia de massas (HOBSBAWM, 1988:35). Não pertenciam ao 

núcleo de culturas civilizadas, embora seu passado (no caso grego) ainda inspirasse intelectuais em 

toda parte. Não concordo, contudo, quanto aos alegados fundamentos da “unidade” do Primeiro 

Mundo.  

                                                                                                                                                            

economias então fundamentalmente agrárias. Não podemos pensar o avanço da indústria no continente europeu e nos 
Estados Unidos sem considerar o papel dos capitais britânicos. A ideia de que Estados (e seus agentes) ocupantes de 
posição central nas relações interestatais capitalistas, obstarão toda e qualquer iniciativa de industrialização em 
economias que não sejam a sua, é uma má hipótese; ela desconsidera as condições de cada caso em particular. Não 
devemos sequer supor algo assim para o caso de instalação de indústrias concorrentes; os interesses de um determinado 
grupo de capitalistas que aportam recursos no estrangeiro podem ter mais a ganhar fomentando essas indústrias 
concorrentes do que investindo nas indústrias nacionais. É claro que tais iniciativas podem sofrer de oposição por parte 
de grupos de pressão internos, pelos governos, etc., e eventualmente podem não se concretizar. Contudo, é ingênua a 
presunção de que a miríade de interesses econômicos organizados em sociedade, sob autoridade de um Estado moderno, 
comportar-se-ão como insetos sociais, motivados hormonalmente a cumprir a tarefa de fazer prosperar a colônia. 
Correndo o risco de incorrer em truísmo, e contraparafraseando o Sr. Spock, no nicho das feras capitalistas, as 
necessidades de muitos não superam as necessidades de poucos; pelo contrário. 



 

 Antes de ser um ativo concreto, como quer Hobsbawm, essa unidade me parece uma 

imagem tão fabricada pelo discurso civilizacional vitoriano quanto o era a fragmentação da 

periferia. E essa imagem acabava refletindo as relações de poder interestatais do final do século 

XIX e início do século XX. Como entender a ideia de que a Rússia imperial pertencia ao campo da 

Civilização, apesar de viver em sua encruzilhada, senão dessa forma? Dizia Hobsbawm que as 

estruturas sociais e as instituições russas a mantinham sob o campo do “atraso”, mas 

“economicamente [a Rússia] pertencia sem sombra de dúvida ‘ao Ocidente’, na medida em que seu 

governo estava obviamente empenhado numa política maciça de industrialização segundo o modelo 

ocidental” (HOBSBAWM, 1988: 35-36). Mais uma vez voltamos à questão de que as credenciais 

civilizacionais precisam ser fruto do reconhecimento pelos adversários, muito mais do que de uma 

autoimagem. Então, por que os aspectos barbáricos da autocracia russa não prevaleciam na visão 

das elites estrangeiras, e não conduziam ao menosprezo do Estado e da economia russa no âmbito 

do mercado mundial e das relações interestatais? A industrialização russa está longe de, sozinha, ser 

capaz de responder a pergunta. O Estado russo recebeu os epítetos de “atrasado”, “bárbaro”, e de 

“despotismo oriental”; não esqueçamos, contudo, que sob a sua batuta os Estados do Báltico, a 

Finlândia e parte da Polônia foram submetidos (todos eles, aliás, institucionalmente “superiores” à 

Rússia), o interior da Ásia foi sendo conquistado, saídas para mares quentes foram disputadas e o 

exército mais extenso do mundo, àquela altura, fora constituído (KENNEDY, 1991: 153). Foi 

através do socorro do Banco Estatal Russo que o Banco da Inglaterra superou a grave crise de 

conversibilidade gerada pela quebra do Baring, em 1890 (EICHENGREEN, 2000: 62) 7. Nessas 

condições, a elite russa havia conquistado à força suas credenciais civilizacionais, a despeito das 

opiniões que pudessem ser confidenciadas nos salões aristocráticos estrangeiros; e mesmo nesse 

último caso, deve-se considerar que a elite russa era vista como “orgulho da civilização europeia” 

pelas suas conquistas culturais e artísticas, privilégio esse não desfrutado pela elite norte-americana 

8.  

 Algo análogo pode ser dito de Portugal, país agrário, àquela altura cronicamente dependente 

das relações econômicas com a Grã-Bretanha, com forças armadas diminutas e de elite pouco 

prestigiada pelos seus pares; seu império colonial permanecera indisputado mesmo na circunstância 

dos planos alemães para a formação de uma Mittelafrika. A pressão germânica sobre Portugal fora 

obstada pelo governo de Londres; não havendo consenso sobre como repartir as colônias lusas, 

                                                

7 Para o que também concorreu o Banco da França.  
8 Hobsbawm reconhece esses fatos, mas através de uma interpretação que desmerece sua importância.  



 

prevaleceu (por força britânica) a ideia de que Portugal pertencia ao concerto das nações civilizadas 

e que, portanto, era impassível de ter seus territórios devassados, como se fosse terra sem lei nem 

rei. Os espanhóis não tiveram a mesma sorte (nem defensores interessados em invocar seu status de 

“civilização avançada”) diante da fúria expansionista norte-americana após 1898.  

Então, havia tantos fatores objetivos para unir quanto para desunir o mundo “civilizado”, e tudo 

dependeu da massificação de certas categorias discursivas que faziam parte da retórica das nações 

“superiores” no âmbito do Imperialismo. Se a existência de uma coerência civilizacional entre os 

povos “avançados” era o que se aprendia nos bancos escolares europeus e norte-americanos 

(contribuindo para concretizar esse sentimento de unidade), o fato de ela também ser ensinada nas 

escolas do Segundo Mundo mais do que nos sugere as razões da fragmentação desse último.  

Então, uma sociedade podia mostrar suas virtudes ao mundo em qualquer “exposição internacional” 

ou “centenário”, promovido com pompa e circunstância nas maiores capitais civilizadas, com seus 

pavilhões nacionais maquiados segundo as regras de bom vitorianas e clichês eurocêntricos de todo 

o tipo; ainda assim, a equação só seria fechada após a variável “relevância internacional” ser levada 

em conta. E ter assento no hall dos iluminados não tinha como recompensa apenas a honra e o 

prestígio; povos decadentes, em estado de barbárie – imagem recorrente na retórica das relações 

interestatais, que ganhou cores menos quentes em tempos recentes de bom-mocismo e de opiniões 

politicamente corretas – não são capazes de autogoverno, nem de gerir seus recursos naturais, suas 

finanças e seu comércio externo de forma racional e eficiente; e para que sejam governados 

segundo a Razão e a Providência, e para que comam o pão da terra como quis o Senhor, precisam 

ser tutelados, como incapazes, até que – um dia – possam ser responsáveis por suas próprias vidas. 

Num tempo em que o imperialismo era o “fardo do homem branco”, disciplinador, pedagógico, 

ainda que cruel, era melhor mesmo não estar do lado errado do chicote. E para isso, valia tudo.   

 

Um mundo dividido pela Revolução Industrial 

 Por volta de 1870, a Grã-Bretanha havia perdido sua exclusividade como economia 

industrial num vasto oceano de economias agrárias. Com exceção da Bélgica, também pioneira, a 

industrialização alcançou razoável expressão geoeconômica na Europa continental com o advento 

do Mundo Contemporâneo. Além disso, e ainda mais importante no que diz respeito à novidade, 

galgavam rapidamente os degraus do crescimento industrial economias como a norte-americana e a 

japonesa, ampliando a zona de sociedades modernizadas (em termos ocidentais) para além do 

espaço europeu. A despeito do aumento da competição econômica internacional, associado 

imediatamente a esse número acrescido de nações industrializadas (embora esse não seja um fator 



 

relevante, se isolado de outras influências formativas), e da progressiva perda da vantagem 

adquirida pela Grã-Bretanha em função de sua transformação precoce, o próprio capital britânico 

foi, em certa medida, o catalisador dessa ampliação da geoeconomia industrial. A expansão dos 

investimentos promovidos pelo capital financeiro de Londres na Europa continental, nos Estados 

Unidos e na periferia do sistema capitalista (principalmente de natureza infraestrutural e ferroviária) 

acelerou a transformação nessas economias. Esse fenômeno era corolário do esgotamento de 

oportunidades que viveu o capitalismo britânico nas décadas de 1840-1850, quando inclusive a 

revolução industrial baseada na indústria têxtil chegou a parecer um episódio em vias de conclusão. 

A presença de uma potencial crise de acumulação e, portanto, da retração das margens de retorno, 

levou, duas décadas antes do surgimento do Mundo Contemporâneo, ao extravasamento do capital 

inglês em direção a mercados e atividades outrora não explorados, e com potencial de retornos 

minimamente maiores que os alcançáveis com os papéis da dívida pública. No espocar dos anos 

1870, então, o cenário era significativamente diferente daquele dos anos 1840. Sem querer 

minimizar a importância dos esforços endógenos de acumulação nesse processo, a ampliação das 

margens geoeconômicas do mundo industrializado por força da expansão dos capitais britânicos 

aumentou o número de competidores contra a economia industrial da própria Grã-Bretanha, mas 

também aumentou significativamente as oportunidades de emprego dos excedentes financeiros que 

mareavam na City até então (HOBSBAWM, 1983: 103-107). 

 A industrialização não era significativa para cindir o mundo entre culturas “avançadas” e 

“primitivas”, mas ela, por si só, gerou outro campo de clivagem, diferente do primeiro e coetâneo a 

ele. A despeito do conflito intercapitalista potencializado pelo maior número de economias 

nacionais em conflito – de que falaremos mais adiante –, a segunda revolução industrial não só 

polarizou as sociedades humanas entre aquelas providas e desprovidas de elevados níveis de 

produção per capita, mas, principalmente, da ciência e da tecnologia necessárias para esse nível de 

produtividade 9. Mais ainda, a tecnologização da ciência ao final do século XIX vertia sua ação 

                                                

9 É verdade que o PNB é uma referência de validade meramente relativa quando buscamos medir o poder externo de um 
Estado. Certamente em uma era onde a guerra assume uma incontornável dimensão industrial e tecnológica, a questão 
produtiva acaba ganhando maior destaque. Além disso, sob a pressão do problema da democracia de massas, a 
distribuição de renda também pode ser considerada um elemento com importante interface com a defesa nacional, 
considerando as necessidades de mobilização de pessoal e suporte político à projeção de poder externa. A importância, 
então, da produção nacional, e de sua distribuição, deve ser considerada, mas com algum cuidado. Há de se ponderar 
também qual é a parcela do produto nacional devotada aos gastos militares, e se existem fenômenos que cumprem papel 
funcional, no sentido da estabilização política interna e da mobilização, que possam substituir uma renda com 
distribuição mais equilibrada. O tamanho de uma economia industrial por si só já pode ser um ativo a ser empregado na 
capacidade de barganha de determinado Estado, mas isso deve também ser sopesado, considerando-se o papel que as 
transações externas desse país têm no crescimento do próprio produto, e no de seus parceiros. 



 

sobre a própria arte da guerra, tornando mais complexas as relações interestatais à medida que o 

poder militar foi se associando cada vez menos à demografia, e cada vez mais ao potencial de 

destruição bélica. Era bastante comparar o enfrentamento entre as forças terrestres francesas e os 

mamelucos do Egito (1798-1801), de um lado, e a carnificina de Verdun (sob fogo de 

metralhadoras e obuseiros) e os horrores da guerra química em Ypres, de outro (1916-1917). O 

cenário torna-se ainda mais sombrio se consideramos, no âmbito da guerra tecnológico-industrial, 

enfrentamentos assimétricos, demonstrados claramente na Segunda Guerra dos Bôeres (1899-1902) 

e na Guerra Filipino-Americana (1899-1913).  

 Economias com presença de indústrias tradicionais já não eram uma espécie incomum no 

final do século XIX, mas o fato era que não bastava dispor de “complexos agroindustriais” ou de 

um punhado de fábricas têxteis para cruzar o hiato que separava as sociedades dotadas daquelas 

desprovidas do “novo poder” industrial. A segunda revolução, científica e tecnológica, não era uma 

expansão da primeira. Era, para além da generalização da maquinização, das relações de trabalho 

assalariadas, da economia de mercado, do trabalho urbano e da produção em larga escala, o 

emprego de tecnologia e ciência novas, da invenção e da inovação, algo que exigia investimentos 

educacionais, acadêmicos e de pesquisa incompatíveis com a maior parte das sociedades e seus 

Estados, então conviventes no sistema internacional. Enquanto se caminhava a passos lentos em 

muitas partes do globo na direção do desenvolvimento de uma indústria metalúrgica básica 

(fundições, etc.), as técnicas de produção do aço Bessemer e Siemens estavam consolidadas na Grã-

Bretanha e em algumas outras economias; nesse mesmo momento, o aço Thomas, que usava como 

matéria prima o abundante minério de ferro fosfórico, catapultava a produção siderúrgica na 

Alemanha e nos Estados Unidos 10, com impactos significativos sobre a produção de armas 

modernas (LANDES, 1994: 265-268). A eletricidade e a indústria química tornavam-se setores 

altamente dinâmicos.  A primeira usina elétrica surgia em Nova Iorque, no ano de 1882, a primeira 

hidrelétrica no Colorado, em 1890, e a gigante da indústria elétrica mundial, a Allgemeine 

Elektricitäts-Gesellschaft (AEG) despontava na Alemanha em 1887. A indústria química 

acompanhava e reforçava avanços na medicina, higiene e nutrição, com a difusão do clorofórmio, 

dos antissépticos (com Lister, em 1865), dos antibióticos com o desenvolvimento do Salvarsan em 

1909, e da aspirina pelo grupo Bayer AG em 1890. O impacto da indústria química sobre as 

economias agrícolas no centro do capitalismo mundial foi decisivo, com a difusão dos fertilizantes 

artificiais; juntamente com os esforços médicos e higienistas, fizeram declinar as taxas de 

                                                

10 Embora os EUA fossem ricos em minérios fosfóricos e não fosfóricos. 



 

mortalidade sensivelmente, levando à expansão demográfica que privilegiou a Europa ocidental e a 

América do Norte, tal como nos referimos no início desse artigo. O petróleo caminhava lentamente 

para se tornar absolutamente estratégico na matriz energética das economias mais sofisticadas 

(ainda que a primazia do carvão tenha se mantido) após a fundação da pioneira Standard Oil 

Company de John D. Rockefeller, no rescaldo da Guerra Civil Americana (1870); a empresa 

refinava algo em torno de 80% a 90% do petróleo mundial na década de 1880, e já em 1897 

dispunha de sucursais por toda a América (BARRACLOUGH, 1976: 44-47). Não creio ser preciso 

ir muito além; a distribuição altamente desigual da inovação e da tecnologia no nascedouro do 

Mundo Contemporâneo criava mais uma clivagem, entre os Estados capazes de mobilizar essa 

extensa fonte de poder proveniente de uma agricultura modernizada, de novos materiais e de fontes 

de energia modernas em proveito da expansão de seu poder internacional, e aqueles incapazes de 

fazer o mesmo, pelas circunstâncias; e que ou buscavam beber na fonte de modernização das 

potências centrais (importando máquinas, equipamentos, insumos, materiais, mas dificilmente 

desenvolvendo capacidade autônoma para domar essas tecnologias) e/ou se tornavam vítimas 

imediatas do poder absolutamente assimétrico emanado das economias industrializadas.  

 

Um mundo dividido pelo mercado mundial 

 Essa era uma terceira clivagem, derivada daquela imposta pela realidade da segunda 

revolução industrial, mas ligeiramente diferente dela. Um verdadeiro mercado mundial tornava-se 

realidade no decorrer da década de 1870, no qual era possível se verificar a transmissão de pressões 

inflacionárias e deflacionárias entre redes de economias nacionais, com efetivo impacto na 

formação de preços internos, transmitidos pela progressiva mundialização das cadeias produtivas da 

indústria dos países centrais (para o que concorreu, também, a consolidação do esterlino como 

moeda financeira no padrão ouro). Foram em seu esteio que se ampliaram as desigualdades 

econômicas entre o bloco formado pelos Estados Unidos, a Europa e economias periféricas com 

forte impacto na formação de preços industriais, de um lado, e as economias exportadoras de 

produtos primários de menor impacto, de outro 11. Se um século antes, a distribuição de produção e 

riqueza mundial não parecia aos contemporâneos algo intransponível (assumindo para o PNB per 

capita uma razão de 1:1,8, segundo estimativas de Hobsbawm), fazendo com que o padrão médio de 

vida no Império Chinês fosse, em linhas gerais, mais satisfatório que aquele das maiores cidades 

                                                

11 Lembremos ainda que economias especialmente situadas na fronteira agrícola ultramarina das economias industriais 
europeias também eram, via de regra, exportadoras de insumos e matérias-primas altamente impactantes na formação de 
preços industriais . 



 

europeias, por volta da década de 1880, esse hiato teria se aprofundado na razão de 1:2, para 

alcançar a marca de 1:7 em 1913 (HOBSBAWM, 1988: 31-32). Os frutos da expansão do progresso 

técnico ficavam concentrados então naquele primeiro bloco de economias, gerando uma clivagem 

diferenciada, na qual, com altos níveis de PNB per capita, figuravam também economias agrícolas, 

dependentes das finanças, da tecnologia, e das oscilações dos ciclos de acumulação nas economias 

industriais. 

 A indústria dos transportes e da conservação de alimentos foi o principal vetor de 

viabilização dessa clivagem na gênese do Mundo Contemporâneo. Através das inovações no campo 

da esterilização, da pasteurização, da refrigeração e da tecnologia de enlatados, de um lado, e das 

ferrovias e navios a vapor de grande tonelagem, de outro, vastas áreas do Planeta foram 

incorporadas à fronteira agrícola europeia12, regiões estas que outrora dispunham de farto potencial 

para a produção de alimentos, mas que, nas condições técnicas dos transportes e de conservação de 

então, não seriam capazes de fornecê-los a preços competitivos em mercados distantes. Uma vez 

viabilizada tecnicamente sua integração, tornaram-se fundamentais na diminuição dos custos da 

empresa industrial nos centros capitalistas, através do fornecimento de bens-salário mais baratos 

(algo que foi particularmente importante num contexto de depressão, como se viu entre 1873-1896). 

 Não devemos, contudo, postular a existência nessas sociedades de algum impulso contido, 

que as levasse a se lançar ao mercado mundial tão logo as condições técnicas para tal se 

viabilizassem. As economias na fronteira agrícola do mundo industrial não traziam uma “propensão 

à integração ao mercado mundial”, da mesma forma que não podemos pensar o capitalismo 

industrial como nascido de uma semente, presente nas sociedades pré-capitalistas europeias, e 

pronta para germinar mediante condições de luz e calor adequadas (com os entraves institucionais, 

neste caso, substituindo os entraves tecnológicos, naquele outro). A fronteira agrícola ultramarina 

integrada ao capitalismo industrial europeu foi criada dessa forma pela iniciativa desse próprio 

capital, associado a interesses econômicos locais que viam essa integração como uma oportunidade 

não só de acrescer seus rendimentos (em moeda estrangeira, algo ainda mais importante) em 

comparação a outros setores da economia local, mas, principalmente, de empregar essa acrescida 

força econômica (bem como a articulação política com atores presentes nas sociedades 

industrializadas) para desequilibrar o balanço de poder em suas sociedades, em seu benefício. Em 

                                                

12 Considerando que a economia norte-americana, na ocasião, era palco de intenso processo de colonialismo interno e 
de expansão sobre territórios contíguos no oeste da América do Norte, e desse modo, prescindia da expansão 
ultramarina de sua fronteira agrícola. 



 

grande medida o mesmo pode ser dito daquelas economias integradas como fornecedoras de 

matérias-primas e insumos para as indústrias dinâmicas da segunda revolução industrial. 

 Muda então o perfil nas relações centro-periferia. De bens tropicais absorvidos por mercados 

metropolitanos e revendidos nos mercados europeus, as matérias-primas e insumos industriais, além 

dos bens-salário, tornam-se os elementos determinantes não só na integração de áreas até então 

destituídas de relevância nos mecanismos de acumulação de capital das economias centrais, mas na 

expansão dos investimentos estrangeiros diretos, especialmente em infraestrutura de transportes, na 

periferia. Eram o níquel canadense, os nitratos chilenos, o cobre, o chumbo e o zinco australianos 

das minas de Broken Hill, o estanho e a borracha do sudeste asiático (que coloca o território malaio 

no espectro econômico global) e os alimentos argentinos, australianos, neozelandeses, canadenses e 

sul-africanos, que respondiam fundamentalmente por essa mudança de perfil (BARRACLOUGH, 

1976: 53-54; HOBSBAWM, 1988: 96-98).  Observemos as tabelas 2 e 3 e rastreemos, em números, 

o impacto dessa clivagem decorrente da formação do mercado mundial na Era Contemporânea: 

Tabela 2. PNB per capita mundial – Estimativas anuais (em US$ de 1990) 
Deflator Geary-Khamis 

 
 

 
1700 1870 1914 

Oceania 400 3.186 5.108 

América do Norte 479 2.070 4.412 

Europa Ocidental (12 países) 1.028 2.080 3.441 

Europa Oriental * 606 937 1.695 

Rússia* 610 943 1.488 

América do Sul e Central * 527 676 1.494 

Ásia Ocidental* 591 742 1.042 

África* 421 500 637 

China 600 530 552 

 
Dados compilados a partir de MADDISON, 2010 e MADDISON, 2006. 

* Valores de1913 (e não em 1914), tal como referenciados em MADDISON, 2010. 
 
 

Tabela 3. PNB per capita – Países Selecionados – Estimativas anuais (em US$ de 1990) 
Deflator Geary-Khamis 

 

 
1820 1870 1890 1914 

Austrália  518 3273 4458 5157 

Nova Zelândia 400 3100 3755 5152 

Estados Unidos 1257 2445 3392 5301 

Canadá 904 1695 2378 4447 

Argentina 
 

1311 2152 3797 

Uruguai 
 

2181 2147 3310 

Chile 694 1290 1966 2988 

México 759 674 1011 1732 

África do Sul 415 858  1602 

Japão 669 737 1012 1387 



 

Argélia  
 

430 715 1163 

Venezuela 460 569  1104 

Egito 475 649  902 

Malásia 
 

603 663 900 

Uganda 
 

430 633 883 

Indonésia 612 578 612 874 

Brasil 646 713 794 811 

Índia 533 533 584 673 

China 600 530 540 552 

 
 

Dados compilados a partir de MADDISON, 2010 e MADDISON, 2006. 

 

Um mundo dividido pela Depressão 

 Essa é uma clivagem complexa e de temporalidade conjuntural, que não cindiu o Mundo 

Contemporâneo nascente em dois campos, mas colocou em rota de colisão Estados e economias 

nacionais integrantes não só do espaço da “civilização”, como também da “industrialização”. Em 

suma, a Longa Depressão do final do século XIX foi fator de cisão interna entre as sociedades 

industrializadas, e provocou reações políticas que contribuíram para fragilizar as tendências 

agregadoras a que viemos nos referindo desde o início desse texto. Vestígios importantes no 

registro histórico podem sugerir a inverossimilhança de um fenômeno recessivo no último quartel 

do século XIX, a ponto de a Depressão ter sido considerada um “mito” (SAUL, 1969). Em boa 

medida, ressalvas à ideia de um colapso econômico são prudentes; mesmo aqueles que defendem 

uma visão pessimista sobre as décadas de 1873-1896 aceitam que as evidências do período apontam 

para produção industrial e trocas internacionais em avanço expressivo, para elevações substanciais 

do consumo de ferro, aço e energia, e para a expansão do investimento estrangeiro direto, inclusive 

em economias periféricas. Consideremos isso uma depressão ou não, o fato era que a relevante 

expansão econômica vinha sendo acompanhada de uma significativa retração nos lucros, e por uma 

relativa inelasticidade dos salários reais, o que Beaud atribuiu à bem-sucedida pressão operária 

(BEAUD, 1987: 200).  Nas palavras de Hobsbawm, “após o colapso reconhecidamente drástico dos 

anos 1870 [...], o que estava em questão não era a produção, mas sua lucratividade” (HOBSBAWM, 

1988: 59). 

 

 

 



 

Gráfico 1. Taxa de Lucro – Estados Unidos, Grã-Bretanha e Japão (1870-1920) 13 

 
 

Fonte: LI et al., 2007: 41 
 

 Não seria o caso, nesse estudo, de entrar em detalhes a respeito das razões pelas quais a 

economia mundial inaugurou a Era Contemporânea em uma grave situação de retração de 

rendimentos reais do capital, embora possamos dizer que o fenômeno estivesse claramente 

relacionado à produtividade industrial e ao avanço técnico, muito menos que a pressões 

deflacionárias decorrentes da adoção do padrão ouro nas mais dinâmicas economias capitalistas 

(EICHENGREEN, 2000: 71; HOBSBAWM, 1988: 62). O que nos interessa em particular são as 

consequências políticas e econômicas desse fenômeno, na medida em que a deflação e o declínio 

nos rendimentos da indústria e das finanças foram contemporâneos ao acirramento da competição 

interestatal, e certamente estiveram relacionados.  

Tabela 4. Índice de Preços Geral  
1913=100 

 
 Alemanha Grã-Bretanha EUA 

    

1880 87,0 111,00 83,00 

1885 75,0 92,00 77,00 

1890 86,5 89,00 77,00 

1895 72,0 78,00 71,00 

1900 90,0 86,00 80,00 

1905 86,0 84,00 88,00 

1910 93,0 93,00 97,00 

1913 100,0 100,00 100,00 

 
Fonte: FLANDEAU E ZUMER, 2004 e NBER Macrohistory Database 14 

                                                

13 Li et al. empregam estimativas do estoque de capital constante em dólares americanos de 1990 na determinação das 
taxas de lucro. O Japão só está representado na curva a partir do ano de 1905.   
14 O índice de preços geral para a Grã-Bretanha e Alemanha foi apresentado por Flandreau e Zumer (Table DB13 – 
Prices), enquanto o índice de preços para os Estados Unidos foi obtido através da Federal Reserve Economic Database, 
NBER Macrohistory Database. Os anos destacados são os de aprofundamento do fenômeno da retração dos lucros, que 
coincidem com a intensificação dos efeitos da Longa Depressão.  



 

  

 Não que alguma fase descendente de um ciclo de acumulação – como o de Kondratieff – 

fosse catalisadora da disputa global por mercados, cujo acirramento pudesse ser notado a cada 

repetição das “fases B”; em verdade, a elevação da tensão interestatal envolvendo a expansão 

externa de seus capitais nacionais e de seus mercados não se explica unilateralmente (nem mesmo 

preferencialmente) pelos movimentos dos preços, e precisa ser compreendida em sua complexidade 

nas relações com os problemas derivados do discurso civilizacional, do nacionalismo, das 

especificidades do crescimento industrial do fim do século XIX, etc. Além do mais, o século XIX 

representou, em sua quase inteireza, um longo período de deflação, entrecortado por breves surtos 

inflacionários, em vez de o palco para ciclos ritmados de avanços e retrocessos nos preços 

internacionais. (LANDES, 1994: 241-242).  

 Assim, se estivéssemos tratando o acirramento das tensões entre os Estados no sistema 

internacional como uma função exclusiva dos preços mundiais (sem considerarmos os demais 

fatores, e, especialmente, o movimento descendente da taxa de lucro), múltiplos momentos de 

tensão deviam ter sido identificados ao longo do século – correlacionados diretamente à evolução 

dos preços –, e a especificidade da disputa imperialista do final do oitocentos careceria de 

explicação. Ao contrário, ou podemos tomar o século XIX por “um período de paz, de aumento sem 

precedentes da população e da rápida expansão econômica” (LANDES, 1994: 242) – considerando 

o longo período entre as Guerras Napoleônicas e a Guerra Franco-Prussiana como desprovido de 

enfrentamentos significativos entre as potências mundiais, a despeito da intensa deflação mundial –, 

ou podemos arrolar mais que uma centena de conflitos (entre insurreições, guerras civis de impacto 

local, a enfrentamentos de grandes dimensões) ocorridos no oitocentos, mostrando que se deram 

sem qualquer relação direta com a evolução dos preços. 

 Na alvorada da Era Contemporânea, convergiam a preocupação dos homens de negócios a 

respeito do declínio de seus rendimentos, a inelasticidade dos salários, as novas tecnologias que 

aumentavam a escala da produção – e, portanto, o volume mínimo a ser produzido e ainda gerar 

lucro –, o aumento da relação capital-produto, e a percepção de que a deflação podia ser 

compensada por meio da expansão horizontal dos mercados em nível internacional (já que os 

mercados de massa nacionais não avançariam significativamente até o fim da Grande Guerra). 

 Quando esse fator de cisão no bloco de economias industrializadas foi cortado 

transversalmente por outros critérios de divisão (o discurso civilizacional, o nacionalismo, a 

xenofobia), suas consequências políticas logo vieram à tona na forma de uma reação ofensiva por 

parte de determinados Estados, no que diz respeito à inserção de suas economias no mercado 

mundial. Recrudescem ideias que remetiam, direta ou indiretamente, à noção de “sistema de 



 

economia nacional” esposada por F. List na década de 1840, e especialmente por H. C. Carey (que 

viria a ser conselheiro econômico de Abe Lincoln) nas duas décadas seguintes. Assim, com as 

tarifas alemãs e italianas dos anos 1870-1880, a Tarifa Mèline na França (1892) e a radical Tarifa 

McKinley nos Estados Unidos (1890), o protecionismo aparece como instrumento preferencial de 

defesa da indústria nacional, em resposta à Depressão, ainda que ele tenha ficado restrito ao fluxo 

de bens (sem atingir o de capitais e pessoas). Então, é desnecessário dizer que, as medidas ofensivas 

tomadas pelos Estados do centro capitalista, que envolviam garantir suas exportações e restringir 

importações, aumentaram significativamente as tensões internacionais, que acabaram sendo 

projetadas sobre espaços geoeconômicos desprovidos de instituições capazes de aplicar sobre si 

mesmos os princípios defensivos da “economia nacional”. “Estas regiões não tinham opção, já que 

ou uma potência colonial decidia o que tinha que acontecer a suas economias, ou uma economia 

imperial tinha condições de transformá-las numa banana – ou café – republic” (HOBSBAWM, 

1988: 68).  

 

Um mundo dividido pelo Imperialismo 

 Temos aqui um último fator de divisão de amplas dimensões, altamente potencializado pelas 

características do mercado mundial ao final do oitocentos, mas, como não poderia deixar de ser, 

tributário de várias outras influências formativas. Os problemas do imperialismo e do colonialismo 

trouxeram à consciência política e, efetivamente, à ação, contenciosos gestados por todas as demais 

clivagens de que viemos tratando aqui. Não se tratava somente de uma retomada da divisão entre 

economias industrializadas e agrárias, cortada transversalmente pelo problema do domínio político 

e da guerra. O imperialismo refletia simultaneamente a cisão entre “civilização e barbárie”, 

economias centrais e dependentes, metrópoles e colônias, economias industriais e não industriais, e 

também o conflito entre Estados pertencentes a cada um desses lados; algo que, se no caso das 

grandes potências no sistema interestatal era um fato um tanto que evidente, tornava-se mais 

inusitado ao serem considerados os projetos de expansão de poder regional entre Estados periféricos 

em “associação” com potências imperialistas, como foi o caso da formação do Condomínio Anglo-

Egípcio sobre o Sudão, após a derrota dos mahadistas em Omdurman (1898).  

 Minimizar o significado desse conjunto de fenômenos, vividos simultânea e 

indissociavelmente, e, principalmente, ignorar a especificidade do recorte temporal em que eles 

ocorrem (o momento de gênese do Mundo Contemporâneo), pode ter conduzido a conclusões 

anacrônicas, postulantes no mais das vezes ao estatuto de revisionismo ou de refundação de um 

“campo de estudos”, como nos parece ser o caso da já consagrada análise de Gallagher e Robinson 



 

(GALLAGHER e ROBINSON, 1953). Ao proporem um olhar que privilegia as iniciativas 

britânicas ao longo da primeira metade do século XIX como “imperialistas” em sentido estrito, dada 

sua agressividade e radicalidade, enquanto postulam o final do século como um momento de menor 

pressão interestatal, Robinson e Gallagher esvaziam esse objeto de seu conteúdo, optando por um 

nível de generalidade inaceitável (se tomado isoladamente), que torna qualquer agressão externa em 

busca de mercados uma ação “imperialista" 15.  

 Além disso, identificam um arrefecimento na expansão imperial ao final do século XIX 

tomando por unidade de análise a economia e o Estado britânicos; se reformularmos o problema 

inspirados pelos termos propostos por Barraclough, como temos feito até aqui, certamente a 

expansão britânica perderia parte de sua significância, uma vez que, sob essa outra perspectiva, o 

problema do Imperialismo seria muito mais global que exclusivamente europeu. Vistas por esse 

ângulo, entenderíamos que “[...] as reações britânicas, como a maior potência industrial que existia, 

eram fundamentalmente defensivas”, e que, se fizéssemos como Gallagher e Robinson, 

perceberíamos efetivamente que as pressões imperialistas estariam amainando ao final do século 

XIX. Contudo, cumpre considerar que “Foi de outras potências que o impulso subjacente ao ‘novo 

imperialismo’ partiu”, portanto daquelas que “[...] pensavam que suas próprias e recentemente 

fundadas forças industriais lhe davam o direito e criavam a necessidade de adquirirem um ‘lugar ao 

sol’” (BARRACLOUGH, 1976: 56). Assim sendo, senão como parte de uma história mundial, o 

imperialismo, bem como o advento do Mundo Contemporâneo, não podem ser compreendidos. 

 Um entendimento profundo do imperialismo como um vetor de cisão mundial requer que 

sejam relativizadas as buscas de causalidades específicas, sejam aquelas que enfatizam o “caráter 

estratégico” da questão, sejam aquelas que isolam o impulso econômico. “Quando nos dizem que o 

novo imperialismo foi ‘um fenômeno especificamente político, em sua origem’, a breve resposta é 

que, em tal contexto, a distinção entre política e economia é irreal” (BARRACLOUGH, 1976: 57). 

 A hipótese de que o imperialismo se constrói a partir de tensões contemporâneas entre si, e 

convergentes em muitos casos, nos permite responder mais uma vez que, no âmbito da experiência 

humana, nada disso era vivido “em compartimentos”, e, dessa forma, os vestígios que nos são 

legados pelo registro histórico, ao nos permitirem rastrear simultaneamente cada um desses 

“compartimentos”, sugerem que eles somente podem sê-lo em uma dimensão teórico-abstrata.  

                                                

15 Esse nível de generalidade é tão inaceitável, tomado por si só, como aquele a que nos referimos páginas antes, que 
assume panoramicamente a ideia de “comércio de longa distância”, sem compreender suas interações e significados 
específicos ao longo de cinco séculos, desde o renascimento comercial e urbano do fim da Idade Média.   



 

Como entender Kipling e seu “fardo do homem branco” sem que se considere a construção da 

própria categoria de “atraso” no discurso civilizacional euro-norte americano, que, se transplantada 

para um século antes de seu surgimento, soaria como absolutamente inadequada? De onde viria a 

compreensão de que existe um mundo “atrasado” nos termos em que essa noção foi concebida, 

senão da vivência cotidiana das grandes cidades industriais? “A novidade [...] era que os não 

europeus e suas sociedades eram crescente e geralmente tratados como inferiores, indesejáveis, 

fracos, atrasados, ou mesmo infantis” (HOBSBAWM, 1988: 118). Essa vivência cotidiana era fruto 

das intensas mudanças do final do século, que aprofundaram as disparidades de poder e riqueza, que 

interagiram com o próprio discurso civilizacional e com uma mudança radical na postura dos 

Estados capitalistas, cujas elites passam a esposar a ideia de que quaisquer sociedades pré-

capitalistas, ainda que comerciais, podiam ser conquistadas. “[...] as diferenças entre sociedades 

pré-históricas, como as das ilhas da Melanésia, e as sofisticadas e urbanizadas sociedades da China, 

da Índia e do mundo islâmico pareciam insignificantes”. A expansão do dinamismo das economias 

industriais não só gerava a necessidade de crescente acesso aos recursos naturais localizados, em 

muitos casos, no território ocupado por sociedades pré-industriais, mas também gerava a capacidade 

de acessar esses próprios recursos através de uma integração forçada (ou não) dessas economias 

periféricas ao mercado mundial.  

 Ao mesmo tempo em que as elites nas potências centrais do sistema interestatal formavam 

sua visão de “progresso” a partir de suas vivências pessoais como membros de sociedades 

industriais, essa mesma visão era reiterada politicamente através das iniciativas de conquista e 

incorporação forçada do “bárbaro” aos circuitos globais de bens e capitais. A percepção do declínio 

dos rendimentos industriais no contexto da Depressão, não gerou ela um temor de que a 

“civilização” estivesse sob a ponta da espada de Dâmocles, e que precisaria, portanto, ser salva a 

todo custo por meio da incorporação violenta de mercados ultramarinos? Mesmo entre aquelas 

sociedades agrárias “privilegiadas”, com elevado produto nacional per capita em decorrência de sua 

inserção específica no mercado mundial, e que, portanto, nutriam, por esse aspecto, interesses em 

comum com as sociedades industrializadas; também elas não viam o expansionismo imperialista de 

suas “parceiras” como algo perigoso? “O Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia, e, depois, a África 

do Sul não alimentavam desejos de uma federação imperial, de unidade imperial”, a despeito do que 

possa ser imaginado, e “Nenhum desses domínios ‘brancos’, em resumo, estava disposto a abdicar 

dos poderes essenciais à maturidade econômica e política” (BARRACLOUGH, 1976: 68).  

 O fato era que “[...] basicamente [...] estavam todas igualmente à mercê dos navios que 

vinham do exterior com carregamentos de bens, homens armados e ideias [...]” (HOBSBAWM, 



 

1988: 38). Como entender esse impulso senão considerando que, após 1860, a vitória militar foi se 

tornando muito menos fruto da tática, da disciplina e da organização, e muito mais função da 

sofisticação industrial e tecnológica de uma sociedade? Podem a força das doutrinas 

neomercantilistas e a ideia de “autarquia imperial”, derivadas de uma leitura de fim de século do 

pensamento listiano, serem compreendidas sem que se vá além dos problemas econômicos, e se 

considere o avançar da política de massas, os discursos de motivação nacional e de “glória no 

exterior”, e o discurso civilizacional? 

 As diferentes assimetrias que movem o fenômeno do imperialismo são circulares em sua 

“causalidade”; se retroalimentam porque não são nada mais que recortes, instrumentos teóricos que 

servem à análise histórica.  

 

Palavras finais: a Belle Époque e a miopia globalizante, cem anos depois 

 Não é impossível perceber que o mercado mundial, em seu funcionamento, estava associado 

às demais influências formativas que dão massa ao Mundo Contemporâneo (ou deram, 

considerando-se a hipótese de ele, a essa altura, estar esgotado), porque não tem essência diferente 

de todas essas influências. Os vestígios rastreáveis no registro histórico, e que conformam o objeto 

“mercado mundial” permitem igualmente que rastreemos o imperialismo, o colonialismo, o 

acirramento da tensão interestatal, entre outros fenômenos que marcaram a escalada de violência no 

início do século XX. Eram parte de um todo. Entretanto, supondo que algo assim fosse dito à luz do 

dia, em qualquer cidade industrial, na virada do século, a uma plateia de distintos cavalheiros de 

fraque e cartola, sem relações com os círculos intelectuais de críticos do capitalismo, seria reputado 

como ideia lunática ou conspiratória. Por volta de 1900, a Longa Depressão era história, e a 

prosperidade econômica gerava euforia. As tendências autárquicas dos sistemas de economia 

nacional cediam lentamente, em prol do retorno da livre concorrência internacional. Com a 

elevação das taxas de lucros, e um relativo desenrijecimento dos salários, que registraram queda 

real, os debates entre os distintos gentlemen nos campos de golfe, no derby e nas partidas de polo, 

voltaram às amenidades da vida burguesa, e uma catástrofe motivada pela confluência de 

fenômenos dinamizados pela integração complexa das economias nacionais parecia absolutamente 

irreal. Os bens agrícolas norte-americanos, canadenses, argentinos, australianos, russos, romenos e 

húngaros reduziam o custo de vida urbano onde quer que os transportes e as tarifas permitissem; e 

nos países industriais onde o protecionismo seguisse efetivamente amparando a agricultura, eram os 

proprietários rurais que regozijavam-se por sua entrada no mercado de consumo, diante de uma 

nítida inversão dos termos de troca internos em prol da atividade rural. Tal era o clima de um fim de 



 

século sem lições aprendidas; tamanho foi o despreparo para aquele dia 28 de julho de 1914, e a 

estupefação diante da Primeira Batalha do Marne, cerca de dois meses depois. Muito já se falou 

sobre a “perda de inocência” decorrente da Grande Guerra, mas é importante termos consciência de 

que o mercado mundial, o imperialismo e a depressão mantinham entre si relação fraterna, e a 

Guerra, esse irmão mais novo e mais feio, não podia, sob nenhuma circunstância, ser considerado 

um filho adulterino. O Mundo Contemporâneo a gerou por partenogênese, e ela, a guerra industrial, 

carregava exatamente os mesmos genes que seus irmãos. E ainda carrega, em tempos de segurança 

energética, drones, uniformes cáquis modernizados (não me refiro à Legião Estrangeira) e 

preemptive strikes.   
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Resumo: 
Manuel Correia de Andrade (1922 – 2007) é uma das principais referências sobre a formação 
econômica do complexo nordestino.  No vasto conjunto de sua obra, o autor veio a tratar, com uma 
visão multidisciplinar, das relações sociais produtivas e sua influência sobre a formação da estrutura 
socioeconômica do nordeste. O presente trabalho visa expor e discorrer sobre as hipóteses do autor 
quanto à formação da economia do sertão nordestino, com ênfase na pecuária na construção da 
sociedade sertaneja, e de sua relação com o centro de poder político desde suas origens.  
Palavras-chave: Pensamento Econômico Brasileiro, Formação Econômica do Brasil, Nordeste, 
Manuel Correia de Andrade, Pecuária.  
 
Abstract: 
Manuel Correia de Andrade (1922 - 2007) is one of the leading references on the economic formation 
of the Brazilian Northeastern Complex. In the range of his work, the author came to dealing with a 
multidisciplinary vision of productive social relationships and their influence on the formation of the 
socioeconomic structure of the Brazilian northeast. This work aims to expose and discuss the 
assumptions of the author regarding the formation of the Brazilian northeastern economy, with 
emphasis on cattle growth. 
Palavras-chave: Brazilian Economic Thought, Economic History of Brazil, Brazilian Northeast, 
Manuel Correia de Andrade, Cattle. 
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1. Introdução 
 

 Manuel Correia de Andrade (1922 – 2007) é uma das principais referências sobre a formação 

econômica do complexo nordestino.  No vasto conjunto de sua obra, o autor veio a tratar, com uma 

visão multidisciplinar, das relações sociais produtivas e sua influência sobre a formação da estrutura 

socioeconômica do nordeste, sempre levando em consideração as questões climáticas e 

geomorfológicas especificas de cada sub-região.  O presente trabalho visa expor e discorrer sobre as 

hipóteses do autor quanto à formação da economia do sertão nordestino, com ênfase na atividade 

pecuária na construção da sociedade sertaneja, e de sua estreita relação com o centro de poder político, 

desde suas origens.  

 Na obra de Manuel Correia de Andrade, tem-se o conceito de “mosaico nordestino”,  para  

descrever o espaço em que se dá a  formação  histórica  da  economia  daquela  região. O Nordeste 

ocupa mais de 18% do território nacional. É uma região que concentra quase 30% da população 

brasileira. Apesar de apresentar uma abundância em recursos naturais que se ressalta mesmo em um 

país tão diversamente rico como o Brasil, em função de aspectos que Andrade busca na História e 

Geografia, o Nordeste é uma região que após cinco séculos, permanece subdesenvolvida.  

 Além do caráter extensivo das atividades econômicas produtivas, as condições de exploração e 

sujeição da massa trabalhadora nordestina consistem elemento determinante das características de 

atraso e subdesenvolvimento que a região ainda apresenta em vastas áreas de seu território. É no 

reconhecimento dessas relações de produção que Manuel Correia de Andrade  confere movimento à 

paisagem altamente diversificada do “mosaico nordestino”.  

 A criação do Nordeste como unidade geográfico-política data de 1941, da parte do IBGE, que, 

durante o Estado Novo (1937 – 1945), dividiu o então chamado “Norte”, integrando os Estados do 

Maranhão, Ceará e Piauí, aos estados do leste, formando os nove estados da Região Nordeste. Essa 

concepção não foi gratuita. Com ela, buscava-se discriminar os Estados que, em seu interior, no sertão, 

sofriam do terrível castigo das secas, formando o famigerado “polígono das secas”, que, desde a 

metade do século XIX, apareciam nas crônicas sobre as dificuldades de interiorização da ocupação do 

território, apresentando não apenas a aridez das condições físicas encontradas, mas também a 

inviabilidade econômica da região. Foi justamente contra essa concepção que Manuel Correia de 
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Andrade contrapôs a ideia de mosaico, mostrando o Nordeste como uma região muito mais 

diversificada do que se queria apresentar, sendo os problemas encontrados para o desenvolvimento 

resultantes da estruturação de relações sociais produtivas de caráter arcaico e exploratório, as quais 

recendiam à escravidão e exploração extensiva e irresponsável do meio ambiente estabelecidas desde a 

Colônia.  

 Transitando com desenvoltura entre várias áreas – Geografia, História,  Economia,  Sociologia 

– e  em  seus  interstícios,  o autor  de A  Terra  e  o  Homem  no  Nordeste,  à  maneira  de  Josué  de  

Castro  e  da  tradição  de  pensadores brasileiros  de  sua  geração  (Celso  Furtado,  Nelson  Werneck  

Sodré,  Caio  Prado  Júnior,  Florestan Fernandes,  e  outros) buscou,  ao  longo  de  sua  vida  

acadêmica,  a  explicação  de  um  problema  de  solução necessariamente multidisciplinar: o 

subdesenvolvimento e a pobreza, presentes em um país naturalmente rico  como  o  Brasil.  Para tanto, 

e é provável que pelo uso de multidisciplinaridade, Manuel Correia de Andrade também não se limitou 

a aplicar os esquemas interpretativos importados das metrópoles de ocasião, colocando o entendimento 

objetivo da realidade regional antes de um ajuste mais próximo aos espéculos de análise dos esquemas 

teóricos que utilizou, como na tradição de vários pensadores brasileiros, servindo-se deles antes de a 

eles servir.  

 Desde os anos 1940, quando a discussão sobre a formação econômica do Brasil ganhou, graças 

à contribuição de Roberto Simonsen em sua visão de ciclos produtivos em História Econômica do 

Brasil, o estudo das características das atividades que relacionavam-se com aquelas que consistiam o 

carro-chefe das exportações evoluiu da mera descrição de procedimentos, escalas e rotas referentes ao 

manejo destas, para sua integração no conjunto de relações pertinentes à estrutura e dinâmica do ciclo 

produtivo como um todo. Mais do que se ter uma imagem da pecuária, exemplo destas notas, passou-se 

a buscar um entendimento do papel da pecuária dentro de uma economia dinamicamente voltada para a 

exportação de outro bem (açúcar, café, etc). Manuel Correia de Andrade, que iniciou sua contribuição a 

esse debate também nos anos 1940, é um partícipe mais do que legítimo desse grupo. Manuel Correia 

de Andrade buscou entender o papel da pecuária nordestina na expansão da ocupação do território 

rumo ao sertão, estabelecendo não apenas relações resultantes de atividades reflexas à cultura da cana, 

mas novas formas de lidar com os recursos de capital e trabalho disponíveis.  Nessa trilha, Andrade 

encontrou não apenas resultados empíricos interessantes, muitos dos quais contribuíram para análises 
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mais amplas da formação econômica do Brasil, mas também o seu próprio entendimento da formação 

econômica nordestina, sobretudo do papel da pecuária, caracterizada de forma única, adequada e 

precisa por ele como ultra intensiva.  

 Estas notas encontram-se organizadas sob a seguinte apresentação: a esta introdução segue uma 

seção sobre o desbravamento do sertão nordestino no período de colonização; a seguir, aborda-se o 

sistema de criação de gado e suas relações de trabalho; algumas considerações finais são apresentadas 

ao final. 

 

2. O Desbravamento do Sertão Nordestino no Período de Colonização  

 

A região conhecida como sertão possui o clima mais hostil à presença humana do nordeste, o 

semi-árido. As primeiras tentativas de colonização da região partiram de Salvador e Olinda com a 

premissa de buscar minas de metais preciosos e riquezas naturais no interior baiano e pernambucano3. 

Entretanto foi a atividade criadora de insumos para o abastecimento da cultura canavieira que veio a 

predominar no sertão, essa atividade foi a criação de animais de força motriz, principalmente bois e 

cavalos, que eram vendidos para os engenhos do litoral e da zona da mata.  

 
 

A penetração para o sertão, iniciada no século XVI, visava produzir os animais de trabalho e a 
alimentação para a população que se adensava na área canavieira. Era feita por portugueses e 
mamelucos que não dispunham de recursos econômicos e poder político para se estabelecerem 
como senhores de engenho.”(ANDRADE, 1988. p.31) 

  
  

Ao analisar a expansão do território colonizado é importante denotar o impacto que tal processo 

teve sobre aquele que já habitavam os espaços englobados, no caso do sertão nordestino as áreas mais 

férteis eram ocupadas por diversas tribos que foram massacradas, escravizadas ou assimiladas aos 

povoamentos coloniais nascentes.  

 

3  Como se pode observar pelos Regimentos de 1532 e 1548, que estabeleceram, respectivamente, as Capitanias 
Hereditárias e o Governo Geral na colônia.  
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 Uma visão diferenciada à de Manuel Correia de Andrade sobre o  processo e formação do atual 

complexo nordestino é a de Celso Furtado, que atribui a um processo de concorrência pelas terras 

litorâneas, o fator decisivo do deslocamento para as regiões do agreste e do sertão. Assim o autor 

discorre: 

 

 

Ao expandir-se a economia açucareira, a necessidade de animais de tiro tendeu a crescer mais 
que proporcionalmente, pois a devastação das florestas litorâneas obrigava a buscar a lenha a 
distâncias cada vez maiores. Por outro lado, logo se evidenciou a impraticabilidade de criar o 
gado na faixa litorânea, isto é, dentro das próprias unidades produtoras de açúcar. Os conflitos 
provocados pela penetração de animais em plantações devem ter sido grandes, pois o próprio 
governo português proibiu, finalmente, a criação de gado na faixa litorânea. (FURTADO,C. 
2007. p.96) 

 

Dessa forma, está no caráter competitivo a diferenciação entre a visão de Manuel Correia de 

Andrade e Celso Furtado, tendo grandes similaridade quanto a mão de obra empregada, sendo essa 

predominantemente assalariada, com difícil implementação de mão de obra escrava. Além disso 

Furtado  utiliza-se das noções de oferta e demanda para descrever uma atividade com ampla capacidade 

de apropriação de terras e que dependia fortemente da demanda dos centros exportadores de açúcar. 

 Nesse particular aspecto, Manuel Correia de Andrade descola-se da historiografia econômica 

brasileira tradicional sobre o período, caracterizada pela descrição de Roberto Simonsen de um 

processo de ocupação do interior nordestino visto a partir das dificuldades dos vaqueiros em implantar 

a cultura de gado, frente a resistência indígena (SIMONSEN, 2005: 200).  

 Os índios que habitavam as terras no sertão do Maranhão, Piauí, Ceará e do oriente do 

Tocantins tiveram de adentrar cada vez mais no sertão, sendo forçados a ficar com as terras menos 

férteis e mais vulneráveis à seca quase permanente. À medida que os posseiros foram tomando as 

terras, implantando o cultivo do gado, ampliaram-se as tensões com os povos nativos, tensões essas que 

culminaram na Guerra dos Bárbaros (1688 - 1713), eliminando vários povos. O confronto tomou tal 

tamanho que atrairia a atenção dos bandeirantes, os quais foram de significativa influência na derrota 

das tribos e na escravização dos índios remanescentes. Quanto ao processo de tomada das terras do 

sertão indígena, Manuel Correia de Andrade aponta: 
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Os vários grupos indígenas que dominavam as caatingas sertanejas, não podiam ver com bons 
olhos a penetração do homem branco que chegava com gado, escravos e agregados e se 
instalava nas ribeiras mais férteis. Construía casa, levantava currais e pau-a-pique e soltava o 
gado no pasto, afugentando os índios para as serras ou para as caatingas dos interflúvios onde 
havia falta d’água durante quase todo o ano.” (ANDRADE, 1963. p.178) 

 
 

A necessidade de consolidação da posse sobre o território da parte da coroa portuguesa durante 
o processo de colonização parece ter sido o elemento chave da origem e fortalecimento da classe dos 
grandes latifundiários, capazes de movimentar recursos suficientes para garantir o território da colônia 
portuguesa. O grande latifundiário, dono de vastas extensões de terra do sertão, teve sua posição 
solidificada no decorrer dos séculos XVII, XVIII e XIX através dos benefícios e incentivos à ocupação 
e exploração das terras trazidos por uma estrutura de relações sociais arcaicas, estabelecendo uma 
rígida dominação sobre os verdadeiros desbravadores do território. À margem da concentração dos 
meios produtivos nos grandes latifundiários, foram-se formando pequenas sociedades marginais de 
posseiros e vaqueiros, que adentraram cada vez mais na inóspita vegetação da caatinga, constituindo a 
vanguarda de uma sociedade desigual que abriu os caminhos do sertão para a chegada dos senhores de 
terras. Com relação aos grandes latifundiários, Manuel Correia de Andrade expõe: 

 
 

Garcia d’Ávila e seus descendentes, porém, estabelecidos na casa-forte da baía Tatuapera – a 
famosa casa Tôrre -, embora não desdenhassem as possibilidades de riquezas minerais, deram 
maior importância ao gado e desde então o governo de Tomé de Souza, trataram de conseguir 
doações de terra, sesmarias, que cada vez mais penetravam o sertão, subindo o Itapicuru e o Rio 
Real, para alcançar o Rio São Francisco.”(ANDRADE, 1963. p.177) 

  
 

 Na maioria dos casos, os proprietários das terras viviam nas cidades do sertão, envolvidos em 

atividades comerciais, enquanto as fazendas era administradas por seus vaqueiros. Os fazendeiros 

proprietários das terras tinham a função de, durante os períodos de chuva, fiscalizar o trabalho dos 

vaqueiros e corrigir quaisquer irregularidades.  

 Com a virada do século XVII para o XVIII, as grandes sesmarias tomaram os sertões da Bahia e 

de Pernambuco, incluindo a parte ocidental do que é hoje o estado de Alagoas. É no interior do 

território de influência das sesmarias que surgiu uma característica da sociedade sertaneja que ainda 

nos dias atuais pode ser encontrada, mesmo que em menores proporções devido ao processo do êxodo 

rural: as atividades econômicas esporádicas voltadas ao autoconsumo. Manuel Correia de Andrade, em 

sua famosa obra A Terra e o Homem no Nordeste, aponta a produção de couro e leite para o consumo 

interno como um dos traços característicos da população sertaneja, sendo isso devido as grandes 
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distâncias e à escassez de outros produtos que não aqueles derivados do gado bovino, suíno e caprino. 

O autor discorre sobre as características da sociedade sertaneja do século XVIII da seguinte maneira: 

 
 
Nestes sertões desenvolveu-se uma civilização sui generis. Aí os grandes sesmeiros 
mantinham alguns currais nos melhores pontos de suas propriedades dirigidos quase 
sempre por um vaqueiro que ou era escravo de confiança, ou um agregado que tinha 
como remuneração a “quarta” dos bezerros e potros que nasciam. Outras áreas eram 
dadas em enfiteuse, os “sitios” que correspondiam a uma légua em quadro e eram 
arrendadas a 10 mil-réis por ano aos posseiros. As grandes distâncias e as dificuldades 
de comunicação fizeram com que aí se desenvolvesse uma civilização que procurava 
retirar do próprio meio o máximo, a fim de atender às suas necessidades. (ANDRADE, 
1963. p.180) 

 
 
 Mesmo nessa sociedade afastada de vaqueiros e posseiros, a influência dos poderes 

governamentais tinha grande força para a formação e estabelecimento das relações sociais de produção. 

Não é à toa que as principais atividades desenvolvidas na época eram subprodutos da pecuária, tendo 

em vista que essa tinha uma função complementar para com as regiões primário-exportadoras. Assim, 

criou-se um modelo de crescimento dependente, cujas atividades do interior do nordeste seguiam as 

tendências dos proprietários das terras. Essa é outra ocasião em que a metodologia de Manuel Correia 

de Andrade o afasta da interpretação até então tradicional, que atribuía a supremacia do sul na questão 

do manejo de gado bovino a fatores quase que exclusivamente físicos (SIMONSEN, 2005, p. 204.). 

Manuel Correia de Andrade está em condições de ir além do determinismo geográfico e o faz.  

 Em meados do século XVIII, o sistema produtivo centrado na cana do litoral e na pecuária teve 

de lidar com a possibilidade de substituição por uma atividade alternativa. O algodão que se fazia 

necessário como matéria-prima para indústria têxtil passou a ser cultivado no sertão, limitando a área 

que seria utilizada para os pastos. Embora o algodão cultivado durante a primeira revolução indústria 

tenha restringido a pecuária essa cultura também gerou economias de spill-over no sendo que o 

“restolho” das lavouras era utilizado para alimentação do gado, fator esse associado ao fato  de que os 

criadores dos animais eram também os cultivadores do algodão trazia benefícios a ambas as culturas. 

 A alteração fundamental da nova cultura de cultivo do algodão ocorreu no âmbito da estrutura 

socioeconômica do sertão nordestino, que reduzira a dependência da pecuária junto à agroindústria 

canavieira, diversificando a produção de gêneros agrícolas na caatinga, dando impulso ao cultivo de 
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feijão, milho e mandioca, além de atrair um contingente de trabalhadores que, embora focados no 

cultivo do algodão, iniciaram pequenos focos da agricultura familiar característico da região até a 

década de 1980. 

 Na análise da formação das estruturas produtivas e sociais do sertão, deve-se levar em 

consideração a pequena intensidade do trabalho escravo utilizado, que devido às condições ambientais, 

aos grandes custos de transporte e à baixa produtividade das terras, não foi plenamente empregado na 

região durante o período colonial, sendo que o trabalho assalariado fora o escolhido para a expansão da 

pecuária extensiva por dentro do sertão. Quanto à não aplicação do trabalho assalariado no sertão, 

Manuel Correia explicita:  

 
 

(...) Numa área em que quase a cada decênio havia uma grande seca dizimando o gado e 
provocando a migração dos proprietários mais sólidos, não poderia dar bons resultados o 
emprego de grandes cadeias de escravos. (...) (ANDRADE. M. 1963, p. 178) 

 
 
 Dessa forma, o “imperialismo4” da cana-de-açúcar, característico da economia nordestina até o 

início do século XX, fez uso de uma relação de dependência da principal atividade econômica realizada 

no sertão para criar um vinculo de “serventia5” dos interesses da maior região abrangida no nordeste - o 

sertão -  com os interesses das atividades financiadoras e estruturantes da hierarquia de classes dividida 

não somente por nível de renda, mas também por localização geográfica.  

 Durante o desenvolvimento da economia nordestina nos últimos cinco séculos, as mudanças na 

estrutura social de produção do nordeste têm ocorrido geralmente de maneira conjuntural, de forma que 

somente destaca-se de maneira acentuada a ampliação do trabalho assalariado decorrida no século XIX 

e início do século XX. Entretanto, essa mudança na estrutura ocorreu de forma a manter as bases de 

dependência intactas, e teria caráter reacionário a uma tendência que não somente vinha do nível 

nacional, como também do internacional, com as dificuldades impostas ao tráfego negreiro. Nesse 

sentido, Manuel Correia de Andrade põe em xeque duas das principais matrizes externas de 

 

4  O termo é amplamente utilizado por Manuel Correia de Andrade em A Terra e o Homem no Nordeste.  
5  Idem nota 4. 
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pensamento social incorporadas à intelectualidade brasileira na apresentação de explicações para a 

existência e funcionamento de tal estrutura social reacionária e perpetuada no tempo:  

 
 

 Ao se analisar as estruturas sociais nordestinas torna-se difícil enquadrá-las, com uma certa 
rigidez, nos padrões clássicos marxistas ou weberianos (ANDRADE, M: 1993, p.25) 

 
 
 Essa citação de Andrade mostra, em um primeiro momento, que sua prioridade de entendimento 

estabelecia a necessidade observação da realidade antes da formulação de sua explicação, antecedendo 

à teoria a empiria.  

 Por outro lado, uma das características a que Manuel Correia de Andrade chamaria a atenção 

para a necessidade de reflexão independente e interdisciplinar seria justamente a relação dessas 

estruturas com os poderes vigentes. Esse seria um dos pontos de estrangulamento do desenvolvimento 

do Nordeste tornando ao mesmo tempo necessária e de maneira crescente a participação do Estado, na 

forma de reforma agrária e inclusão social que confira a oportunidade de superação da dependência, 

para que se possa realizar a quebra do ciclo de perpetuação do subdesenvolvimento. 

 

3. O Sistema de Criação da Pecuária no Sertão 

 

 A pecuária e agricultura de subsistência são praticadas nas serras e na caatinga do sertão, de 

forma que durante o período de chuvas, o gado pasta na caatinga para aproveitar-se da abundancia das 

pastagens. Ao mesmo tempo, é realizado o cultivo de gêneros agrícolas diversos nas serras. Com a 

chegada das secas, o gado é levado às serras para pastar o resquício da  produção agrícola. A forma a 

qual é configurado o sistema de criação da pecuária no sertão nordestino é  denominado ultra extensivo 

em campo aberto com migrações sazonais. Manuel Correia de Andrade assim o conceitua: 

 
 

O sistema ultra-extensivo em campo aberto é aquele dominante nas áreas subpovoadas, de 
pastagem pobres e em que a terra não é apropriada individualmente, ou o é, mas tem pouco 
valor. O gado tem ai uma grande facilidade de adaptação ao meio, geralmente hostil, e dá um 
baixo rendimento. (ANDRADE,1976, P.208) 
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 Dentro desse sistema de criação, o gado predominantemente híbrido alcançado através do 

cruzamento entre os bois descendentes da antiga linha colonial do tipo crioulo e o posteriormente 

introduzido zebu, acaba perdendo valor, o que se intensifica pelo efeito de secas prolongadas. 

Entretanto, é da herança colonial que surgem as principais barreiras à superação desse cenário, sendo 

que a resistência a mudança das estruturas das relações sociais de produção quanto ao tipo de gado, que 

no caso é um tipo cuja carne é mais dura e de menor qualidade, e do processo de criação  em si, que 

visa o menor investimento possível para criar os animais de forma extensiva e de baixa rentabilidade. 

Além disso, as jornadas que os animais fazem durante o processo de criação representam risco, por 

expor o rebanho ao ambiente hostil da caatinga.  

 Os longos caminhos de gado que iam desde o Maranhão passando pelo Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, até Olinda, ou cruzavam o Piauí, rumo a Salvador, foram de fundamental importância 

para o povoamento da região, sendo que esses criaram uma rede de atividade complementar à da 

agricultura canavieira, de modo a transferir parte do excedente populacional, e garantiu o suprimento 

de matéria prima lavoura açucareira. A Figura 1. a seguir, mostra as principais trajetórias do gado. 

 

Figura 1. Caminhos do gado para Olinda e Recife  
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Fonte: ANDRADE. M. 1963, p. 179 

  

O mapa acima ilustra a forma e abrangência da rede de atividades voltadas à pecuária, com foco 

centralizador em Olinda e Recife, dispersando-se por Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e 

Ceará, no sentido da interiorização pelo oeste.  Manuel Correia de Andrade dá à pecuária grande valor 

por ter sido uma atividade capaz de empregar a população excluída das sociedades canaveiras: 

 
 

(...)Foi a pecuária quem conquistou para o nordeste a maior porção de sua área territorial. 
Complementou a área úmida agrícola com uma atividade econômica indispensável ao 
desenvolvimento da agro-indústria do açúcar e ao abastecimento das cidades nascentes. Carreou 
para o sertão os excedentes de população nos períodos de estagnação da indústria açucareira e 
aproveitou a energia e a capacidade de trabalho daqueles que por suas condições econômicas e 
psicológicas não puderam integrar-se na famosa civilização da “casa-grande” e da “senzala. 
(ANDRADE, 1963. p.183) 
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 Nesse sentido, Manuel Correia de Andrade muda a perspectiva da interiorização da ocupação do Nordeste brasileiro do lugar ori

deslocamentos. Manuel Correia de Andrada os coloca sob uma motivação mais plausível do que o 

“espírito aventureiro” ou “desejo de fortuna”, edulcorantes da visão de Oliveira Viana sobre o 

vaqueiro: é a simples inadaptação a uma sociedade canavieira de pouquíssimas opções, associada à 

necessidade material que acompanha a pobreza dos marginalizados sociais. 

 É importante ressalvar que as dificuldades enfrentadas pela pecuária não se dão exclusivamente 

devido à seca prolongada, sendo característicos da região os longos períodos de secas que eliminam 

grande parte da produção. Há, sobretudo, falta de comprometimento social com investimentos de 

infraestrutura e inclusão social capazes de abastecer a região, beneficiando assim as atividades 

litorâneas que utilizam-se da mão de obra vinda do sertão. De acordo com Manuel Correia de Andrade:        

 
 
Estes trabalhadores prestando serviços por todo o dia, às vezes em jornadas que se estendem 
por mais de dez horas de trabalho, percebem diárias de acordo com a especialidade  e a 
produção de cada um. Salários que não lhes podem dar condições de existência, mesmo 
modestas. A contribuição das lavouras de subsistência à manutenção dos moradores, tão 
salientada pelos apologistas da atual estrutura social do campo no nordeste, é quase 
insignificante(...) (ANDRADE, 1963. p.202) 
  
 

 Portanto, percebe-se que dentro de uma das regiões mais prejudicadas pelo meio ambiente, 

caracteriza-se a exploração de uma mão de obra em situação de miséria com grandes jornadas de 

trabalho que não geram renda suficiente para o trabalhador que lhe dê capacidade de subsistir, forçando 

muitos a migrarem para as áreas litorâneas ou para outras regiões, em época de secas prolongadas esse 

processo se dá de maneira acentuada, o que leva à ampliação do processo do êxodo rural. 

 Com o surgimento das usinas de açúcar e do aprimoramento do cultivos da cana, tornou-se 

possível o aproveitamento da área dos tabuleiros. Isso teve repercussões sobre os estabelecimentos 

agrícolas e principalmente sobre a pecuária, que até meados do século XX dominavam a região.  

 Ao avançar a cultura canavieira para as terras dos tabuleiros, a pecuária passou a ser expulsa 

para as hinterlândia do sertão, englobando espaços que, por terem vegetação mais escassa e períodos de 

secas mais longos, tendem a diminuir a produtividade dos animais. Um exemplo disso é o caso do 

estado de Alagoas que “a pecuária não tem, na parte meridional das Alagoas, a importância que teve 

no passado”(ANDRADE,2010. p. 71). No agreste do estado de Alagoas, o gado é criado com intuito  
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de complementar a cultura canavieira, ocupando áreas não utilizadas no cultivo da cana e na produção 

de estrume para o plantio. 

 A mão de obra empregada no sistema de criação de gado do sertão nordestino tornou-se 

predominantemente assalariada. Entretanto, até meados do seculo XX, a pecuária utilizava-se de um 

sistema de trabalho em que o vaqueiro era a figura central, que administrava as fazendas com a criação 

e transporte dos rebanhos, como sua função principal.  

 Esses vaqueiros eram remunerados com uma “quartição” do rebanho, ou seja, esses recebiam 

25% dos bezerros produzidos na fazenda. Manuel Correia de Andrade, ao descrever a vida dos 

vaqueiros na fazenda, aponta ao fato de que, apesar da aparência de tranquilidade da criação em um 

sistema ultra extensivo, pela simples noção de criação dos animais em campo aberto com pouca 

interferência, isso não é verdade. De fato, o trabalho de um vaqueiro é árduo. Andrade discorre, 

conferindo uma estocada final na visão idílica de Roberto Simonsen, influenciado por Oliveira Viana, a 

respeito da rotina do vaqueiro6: 

 
 

Parece à primeira vista que o gado criado sôlto, à lei da natureza, permite ao vaqueiro uma vida 
morigerada, de pouco trabalho,êste, porém, é árduo e contínuo. Passa o vaqueiro grande parte 
do tempo montado a cavalo percorrendo a fazenda, fiscalizando as pastagens, as cêrcas e as 
aguadas. Nas migrações, conduz o gado a lugares distantes na ida e no regresso visitando-o 
algumas vêzes durante o “refrigério” para informas-se do estado do rebanho. No “inverso, com 
o gado recolhido às “mangas”, reúne os bezerros à tarde para que durmam presos, e ordenha as 
vacas pela manhã. Sua família se encarrega da fabricação por processos rotineiros, do queijo e 
da coalhada. Neste período é que êles cuidam da reconstrução das cêrcas e currais; zelam pouco 
pela casa de taipa onde residem principalmente depois que o proprietário eliminou a 
“quartiação”, pois o pagamento em moeda é considerado pelo vaqueiro como um esbulho 
parcial do seu salário. (ANDRADE, 1963. P.197) 

 
 

 Pode se perceber claramente o quão desigual o sistema de criação da pecuária sertaneja é com 

uma mão de obra sobre-explorada, vivendo em situação de miséria e, acima de tudo, alienada quanto ao 

valor de seu próprio trabalho.  

 Embora as colocações do autor sejam postas para a sociedade de meados do século XX, e tenha-

se visto significativos avanços das técnicas de manejo e criação de gado nas últimas duas décadas, 

ainda é característica da pecuária sertaneja a intensa exploração do trabalhador, sem que  se empregue  

 

6  SIMONSEN, 2005, p. 198.  
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o volume propício de investimento e de aprimoramento para garantir um grau de dinamismo 

econômico que torne a pecuária atividade tão significativa para o desenvolvimento da moderna 

economia nordestina como foi para o desbravamento do sertão colonial. Tais aspectos, levantados 

primeiramente por Manuel Correia de Andrade a respeito da exploração dos trabalhadores seriam 

incorporados à visão de autores como Caio Prado Junior7, por exemplo. 

 

4. Algumas Considerações 

 

 Em primeiro lugar, é importante ressaltar o passo adiante na interpretação do problema da 

pecuária nordestina que a obra de Manuel Correia de Andrada confere à historiografia econômica 

nordestina. Ao também fazer uso da Geografia, mas de uma maneira mais crítica e sob uma teoria mais 

consistente, Andrade não apenas confere maior detalhe à vista não apenas dos cronistas coloniais e da 

monarquia, mas também de observadores muito bem informados da realidade brasileira, como Roberto 

Simonsen, Caio Prado Junior e Celso Furtado, com suas obras clássicas.  

 Outro passo importante é a caracterização da atividade pecuária na ocupação do sertão 

nordestino como um sistema “ultra extensivo em campo aberto”, enquadrando as características da 

atividade em si, utilizada não apenas para o aproveitamento de seu produto, mas também para a 

expansão da posse por sobre o território brasileiro, incorporando de maneira mais refletida as 

características humanas e econômicas da geoeconomia do tema. Essa caracterização é original e precisa 

e constitui uma importante contribuição de Manuel Correia de Andrade ao entendimento do assunto.  

 A pecuária sertaneja parece ter nascido para preencher as lacunas que a cultura canaveira não 

contemplou, inicialmente tendo duas funções primordiais: (1) abastecer os centros litorâneos com 

animais para força motriz; e (2) ocupar o espaço que não poderia ser abrangido pela principal atividade 

exportadora. Isso posto, a pecuária era e ainda é uma atividade dependente da demanda por insumos, 

criando assim uma estrutura de dependência que exerce forte influência sobre a configuração da própria 

atividade e de suas relações sociais produtivas.  

 

7  Vide PRADO JUNIOR, 1985 cap. 5 e 8.  
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A ultra extensividade, associada ao caráter sazonal, parecem condenar o produto da pecuária ao 

consumo intraregional, e mesmo ao autoconsumo. Ainda que, a princípio, o objetivo de tais atividades 

seja, em primeiro lugar, justamente o abastecimento interno, chama a atenção o emprego de extensões 

largas de terra e o uso de mão de obra, reses, recursos naturais e tempo em uma atividade de baixíssima 

produtividade a qual, ainda hoje, graças à força do aprendizado tradicionalista, reproduz atividades que 

têm como consequência a própria condição menor da atividade de criação de gado. Hoje não mais se 

faz se necessária a ocupação de território em caráter extensivo por gado, a menos que se fale em 

grilagem. 

 Contudo, a necessidade de concentrar-se a terra da parte da classe proprietária dos meios 

produtivos, os latifundiários, faz com que não apenas duas culturas sofram em sua produtividade – a 

pecuária e a própria agricultura – mas o próprio desenvolvimento da região se torna atrofiado, 

caracterizando o atraso econômico das estruturas arcaicas que sustentam a economia do sertão 

nordestino. Seriam esses os gargalos impostos por um conjunto de características herdadas do período 

de formação e expansão da pecuária pelo sertão, que faz com que seja difícil superar os problemas 

sociais e econômicos da região.  

 A solução para tais impasses apresentada por Manuel Correia de Andrade, em sua época – a 

saber Reforma Agrária e desconcentração da posse dos meios produtivos – ainda hoje parece ser a mais 

adequada à resolução do problema do subdesenvolvimento regional. Como na época, o problema 

político, reflexo e causa das condições estruturais de produção, persiste. 

 

 



 

16 

Bibliografia 

 

ANDRADE, M. C. A.: A questão do território no Brasil. São Paulo: Hucitec, 2ª. Edição 2004(1995) 

 

ANDRADE, M. C. A.: Geografia Econômica. São Paulo: Atlas, 5ª. Edição, 1976(1973) 

 

ANDRADE, M. C. A.: O Nordeste e a Questão Regional. São Paulo: Ática, 1988 

 

ANDRADE, M. C. A.:Os Rios-do-Açúcar do Nordeste Oriental, os Rios Coruripe, Jequiá e São 

Miguel. Maceió: Edufal, 2ª Edição, 2010 (1959) 

 

ANDRADE, M. C. A.:Usinas e Destilarias das Alagoas, uma Contribuição ao Estudo da Produção do 

Estado. Maceió: Edufal, 2ª. Edição. 2010(1997), P. 69-80 

 

ANDRADE, M. C.: A Terra e o Homem no Nordeste. São Paulo: Brasiliense, 1963 

 

FURTADO, C.: Formação Econômica do Brasil. São Paulo. Companhia das Ltras. 2007(1959).  

 

PRADO JUNIOR, C. História Econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 9a. Edição, 1985 (1945).  

 

SIMONSEN, R. História Econômica do Brasil: 1500 – 1820. Brasília: Senado Federal, 2005 (1941).   



 

ROBERTO SIMONSEN E A MODERNIZAÇÃO DO BRASIL DA PRIMEIRA REPÚBLICA 
 

Luiz Felipe Bruzzi Curi 
Alexandre Macchione Saes 

 
Resumo 
Este artigo analisa uma fase pouco conhecida da atuação do historiador e economista Roberto Simonsen: sua 
formação acadêmica na Politécnica de São Paulo e seus textos dos anos 1910 e 1920, anteriores à publicação 
da História econômica do Brasil (1937) e ao famoso debate com Eugênio Gudin (1944-45). Nesse início de 
carreira, Simonsen dirigiu a Companhia Construtora de Santos, integrou a Missão comercial à Inglaterra e 
engajou-se num debate sobre o asfaltamento em São Paulo. Desenvolve-se a ideia de que, neste momento, 
Simonsen estava preocupado com questões relativas à modernização do Brasil, que eram distintas dos 
problemas tratados posteriormente, relacionados à evolução industrial do Brasil e ao planejamento econômico. 
Nesse sentido, busca-se ressaltar especificidades que matizam rótulos e generalizações comumente atribuídos 
ao pensamento de Simonsen, tais como desenvolvimentista, precursor da CEPAL e antecipador da economia 
do desenvolvimento. 
Palavras-chave: Roberto Simonsen, modernização, pensamento econômico brasileiro, Primeira República. 
 
Abstract 
This article deals with an aspect of the intellectual performance of the historian and economist Roberto 
Simonsen which is not very known in historiography: his academic years at the Escola Politécnica de São 
Paulo and his texts from the 1910s and 1920s, previous to his História econômica do Brasil (1937) and to the 
famous debate with Eugênio Gudin (1944-45). At the beginning of his career, Simonsen led the Companhia 
Construtora de Santos, integrated the Brazilian Trade Mission to England and took part in a debate about the 
type of asphalt to be used in the city of São Paulo. We develop the argument that, at this moment, Simonsen 
was concerned with questions related to the modernization of Brazil, which were quite different from problems 
treated later, regarding Brazilian industrial evolution and economic planning. This way, we intend to point out 
the specificities that mitigate generalizations and labels commonly ascribed to Simonsen’s thought, such as: 
precursor of desenvolvimentismo, pioneer of development economics and prophet of ECLA/CEPAL’s theory. 
Keywords: Roberto Simonsn, modernization, Brazilian economic thought, First Republic (Brazil). 
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Introdução 

Roberto Simonsen (1889-1948) foi um industrial e intelectual, que se notabilizou por seus trabalhos 

pioneiros na área de economia, relacionados ao protecionismo e ao planejamento econômico, e, também, no 

campo da história econômica. Obras como História econômica do Brasil (1937) e Evolução industrial do 

Brasil (1939) tornaram-se pontos de partida importantes para a historiografia econômica brasileira, sendo 

retomadas por diversos autores posteriores: o exemplo de Celso Furtado, que se utilizou largamente da História 

econômica do Brasil para compor o seu clássico Formação econômica do Brasil (1959) é conhecido. 

Ademais, as contribuições de Simonsen para o debate do planejamento, travado com Eugênio Gudin entre 

1944 e 1945, conferiram-lhe destaque no âmbito das discussões sobre economia brasileira do período e fizeram 

com que se associasse a figura de Simonsen à defesa de políticas econômicas ligadas ao protecionismo e à 

industrialização planejada e aos inícios da formulação de um pensamento econômico brasileiro de orientação 

distinta do paradigma neoclássico/liberal. Essa associação é verdadeira em vários sentidos, mas não deve ser 

generalizada, sob pena de se obliterarem especificidades importantes do pensamento de Roberto Simonsen. 

Na esteira dessa figura do pioneiro, a literatura que abordou o pensamento econômico de Simonsen tem 

sido marcada por tentativas de definir o autor como precursor da industrialização ou antecipador de ideias 

teóricas relacionadas ao estruturalismo cepalino, situando-o no quadro geral da ideologia desenvolvimentista. 

Esse tipo de leitura foi feito, por exemplo, por Helena Fanganiello, que vê em Simonsen um antecipador da 

teoria do desenvolvimento equilibrado. Numa abordagem mais ligada ao papel político de Simonsen, porém 

conducente a uma interpretação semelhante de seu pensamento econômico, Vera Cepêda acredita que o autor 

reuniu em sua obra, de forma precursora, os principais elementos da teoria da CEPAL. Em seu estudo sobre o 

ciclo ideológico do desenvolvimentismo, Ricardo Bielschowsky classificou Simonsen como um 

desenvolvimentista, ligado ao setor público e ao setor privado. Vale frisar que o conceito de 

desenvolvimentismo tem, para Bielschowsky, um sentido claro: ideologia de transformação social, baseada na 

industrialização integral e na convicção de que seria impossível atingir essa industrialização somente pelas 

forças do livre mercado. Tendo-se em conta que o recorte cronológico é o período 1930-64, a classificação de 

Bielschowsky é aceitável. A atuação profissional de Simonsen, todavia, começou na década de 1910 e os 

textos publicados nesse período têm um sentido bem diverso do projeto de industrialização integral e 

planejamento estatal que ganharia força a partir dos anos 1930.1 

O objetivo deste artigo é qualificar esta associação entre a obra Simonsen e os primórdios do 

desenvolvimentismo, bem como seu caráter de antecipador de teorias ligadas ao campo da economia do 

                                                

1 Ver as seguintes obras: FANGANIELLO, Helena. Roberto Simonsen e o desenvolvimento econômico. São Paulo: FEA/USP, 1970; 
CEPÊDA, Vera Alves. Roberto Simonsen e a formação da ideologia industrial no Brasil: limites e impasses. São Paulo: 
FFLCH/USP, 2003. Tese de Doutorado; BIELSCHOWSKY, Ricardo. Pensamento econômico brasileiro: o ciclo econômico do 
desenvolvimentismo. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000. 
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desenvolvimento.2 Essa qualificação se faz por meio da análise de alguns textos “iniciais” de Simonsen pouco 

trabalhados pela historiografia, publicados nas décadas de 1910 e 1920, os quais refletem uma lógica muito 

distinta do projeto desenvolvimentista. Trata-se de um projeto de modernização, no sentido de um processo 

ligado aprofundamento do papel do Brasil na divisão do trabalho clássica e de absorção de padrões de consumo 

externos, sem a alteração da estrutura econômica do país. Era a busca por um Brasil Moderno, que deveria 

superar as estruturas arcaicas da sociedade Imperial e escravista oitocentista, mas fundamentalmente, que 

deveria aproximar o país de um modelo europeu de consumo e sociabilidade. Esse mimetismo de padrões 

estrangeiros não significava superar as contradições de uma sociedade tanto dependente internacionalmente 

como em que a exclusão socioeconômica fora uma das principais marcas de sua formação: a exclusão interna e 

subordinação externa são recriadas com a modernidade imposta pelos projetos das elites nacionais. A 

modernização se materializa no Brasil de início do século XX como transformações dos aparelhos urbanos, 

incorporando as inovações da Segunda Revolução Industrial, mas alterando pouco a estrutura produtiva do 

país.  

O artigo está dividido em quatro seções, além desta Introdução. A seção 1 discute o sentido do conceito de 

modernização utilizado aqui, do ponto de vista de intérpretes da formação econômica e social do Brasil. 

Discutem-se, na seção 2, o conhecimento econômico veiculado durante o curso de Simonsen na Escola 

Politécnica e os relatos da Missão à Inglaterra. As conexões de Simonsen com questões de modernização 

urbana, em Santos e São Paulo, constituem o tema da seção 3. Na última seção, delineiam-se as considerações 

finais. 

 

1. A modernização como processo: questões conceituais 

O “moderno” e a “modernidade” são conceitos amplos, utilizados em diversos contextos, nem sempre 

com o mesmo sentido. Num sentido histórico-sociológico, o advento da modernidade está associado à 

superação de estruturas sociais consideradas tradicionais, ou pré-modernas. Trata-se da passagem de um 

mundo rural, em que predomina a economia agrária de subsistência, para um mundo urbano, no qual a 

produção industrial assume importância e a economia passa a ser mediada pela troca e pelo dinheiro.3 A ideia 

de modernização que buscamos construir aqui como eixo de interpretação desse ambiente em que atuou 

Roberto Simonsen se relaciona, em alguma medida, com esse sentido geral do advento da modernidade, mas 

tem especificidades relacionadas com o contexto em que ocorreu.  

Se esse processo de modernização pode ser entendido de forma ampla, como superação do “arcaísmo” 

                                                

2 A proposta de estudar o pensamento econômico de Roberto Simonsen a partir de suas especificidades, procurando fugir aos rótulos 
comumente utilizados para caracterizar sua atuação política e seu papel intelectual, foi desenvolvida no âmbito de uma pesquisa mais 
ampla sobre o pensamento de Simonsen, cujos resultados são, parcialmente, apresentados neste artigo. A pesquisa está consolidada em 
dissertação de mestrado. Ver CURI, Luiz Felipe Bruzzi. Entre a história e a economia: o pensamento econômico de Roberto 
Simonsen. São Paulo: FFLCH/USP, 2014.  

3 GIDDENS, Anthony. The consequences of modernity. Stanford: Stanford University Press, 1990, pp. 1-54. 
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pré-industrial ou pré-capitalista, Gerschenkron chamou a atenção para o fato de que tal processo é dependente 

pelas condições econômicas e ideológicas específicas a cada contexto.4 No caso brasileiro, a modernização 

teve um caráter de superação de estruturas atrasadas, sim, mas alguns intérpretes destacaram o caráter limitado 

e incompleto desse processo, condicionado pelas estruturas herdadas pelo Brasil, com um passado colonial e 

que se inserindo no mundo capitalista de forma periférica. Isso significa dizer que a ideia de modernidade tem 

um teor ideológico muito forte, de reprodução de modelos mais avançados, mas que nem sempre responde aos 

desafios que as sociedades periféricas teriam que enfrentar.5 Na Primeira República brasileira, quando Roberto 

Simonsen escreve seus primeiros textos, o pensamento político dominante se “manifesta na crença em um ideal 

de civilização claramente eurocêntrico, no qual o desenvolvimento econômico aparece como etapas a serem 

seguidas e que conduzirão à superação natural das ‘mazelas herdadas do colonialismo e da escravidão’”.6 

Por isso, como lembra Raymundo Faoro, especialmente em economias periféricas, os conceitos de 

modernidade e modernização não devem ser confundidos: a modernidade é o projeto coletivo, que 

compromete toda a sociedade, expandindo e revitalizando o papel de todas as classes, enquanto a 

modernização possui um toque voluntário, sendo construída por um grupo condutor, “que privilegiando-se, 

privilegia os grupos dominantes”.7 

Em suma, esse processo de modernização periférica não somente teria dificuldades para reproduzir de 

maneira fiel o modelo de mundo moderno importado como também, e ainda mais trágico para as 

consequências dessa tentativa de mimetizar o padrão estrangeiro, recolocaria as contradições econômicas e 

sociais internas de forma mais violenta. Na pena de Florestan Fernandes: “A economia brasileira ganhara, em 

poucas palavras, certos substratos materiais ou morais e os dinamismos econômicos básicos para assimilar os 

modelos de organização econômica predominantes nas economias centrais”. Mas como continua o autor, esse 

não era um processo natural de reprodução dos padrões estrangeiros, afinal “dada sua própria condição de 

economia periférica e dependente, não iria assimilar tais modelos reproduzindo, pura e simplesmente, o 

desenvolvimento prévio daquelas economias. Ao contrário, os referidos modelos tenderiam a ser saturados, 

historicamente, de acordo com as possibilidades socioeconômicas e culturais de expansão do mercado 

interno.”8 

Esse fenômeno é o que Celso Furtado define como as promessas não realizadas pela modernização, que 

por não ser modernidade, é a manifestação oposta ao desenvolvimento. Afinal, mesmo que promovendo 

transformações econômicas, garantindo uma profunda imersão no padrão de consumo “moderno”, a 

                                                

4 GERSCHENKRON, Alexander. Economic backwardness in historical perspective. Cambridge: Harvard University Press, 1966, p. 
22. 

5 Para Solé & Smith essa carga ideológica pode ser bem compreendida nos anos de 1950 com o projeto de modernidade empreendida 
pelos Estados Unidos, cf.: SOLÉ, Carlota & SMITH, A. D. Modernidad y Modernización. Col. Barcelona, Anthropos, 1998, p. 14. 

6 OLIVEIRA, Milena Fernandes de. Consumo e cultura material, São Paulo “Belle Époque” (1890-1915). Campinas: IE/UNICAMP, 2009. Tese 
de Doutoramento, p.316. 
7 FAORO, Raymundo. “A questão nacional: a modernização”. Estudos Avançados. 6 (14), 1992, p. 8. 
8 FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil. São Paulo: Globo, 2005, p. 86. 
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modernização não abalaria as estruturas socioeconômicas arcaicas, sendo apenas a assimilação do processo 

tecnológico por meio dos padrões de consumo e não do processo produtivo. Isso significa que, ao invés do 

desenvolvimento, como expressão da difusão dos benefícios do excedente para toda a população, com a 

incorporação dos novos padrões de consumo, as elites das sociedades periféricas promoviam a concentração da 

renda e recolocavam a situação de dependência em nova fase.9 Em suma, em oposição ao desenvolvimento 

característico dos países centrais, formava-se um novo caminho para integração na economia capitalista 

mundial: o subdesenvolvimento. Fruto do desequilíbrio na assimilação de novas tecnologias produzidas no 

centro do capitalismo industrial, por meio do subdesenvolvimento existiriam condições de ampliar a 

produtividade das economias periféricas, mas ao incidir acima de tudo no estilo de vida, nas inovações voltadas 

ao consumo, pouco contribuiu para reduzir a heterogeneidade social.10   

Milena Fernandes de Oliveira, ao trabalhar com o mercado de consumo de luxo em São Paulo da Belle 

Époque, retoma essa faceta da modernização presente em Celso Furtado para reforçar as limitações presentes 

nesse processo de assimilação dos padrões estrangeiros de consumo e estilo de vida: “Primeiramente porque, 

aplicado a uma estrutura eivada de contradições surgidas da condição de ex-colônia, o processo de 

modernização engendra novas contradições que àquelas se sobrepõem, colocando novos dilemas a serem 

resolvidos pela modernidade em constituição. O célere processo modernizador recria exclusões sociais e 

descontinuidades. Em segundo lugar, quando aplicada a outros campos que não o econômico, a modernização 

invade o domínio da modernidade, precipitando soluções não condizentes com os aspectos históricos que são 

constitutivos da última. O resultado é, assim, a formação de uma modernidade específica que, no jogo com o 

processo modernizador, nem sempre consegue exercer a inclusão social.”11 

O projeto modernizador, todavia, é tema controverso no sentido dos possíveis benefícios que poderia 

acarretar ao país receptor. Entre Celso Furtado e Florestan Fernandes, a modernização não deixa de recolocar a 

subordinação do país à divisão econômica internacional, mas em certo sentido, enquanto Furtado entendia que 

o caminho de uma modernização dos padrões de consumo ampliava a desigualdade e limitava as condições de 

criar a nação – no sentido de autodeterminação e de um projeto voltado a toda população –, Florestan parece 

considerar que as etapas de modernização cumprem com saltos na trajetória de concretizavam da Revolução 

Burguesa no Brasil. Florestan, por exemplo, considera que o período da Primeira República, que podemos 

considerar uma fase de intensa modernização, foi favorável para a disseminação da ordem social competitiva e 

de maior aproximação com a estrutura econômica capitalista: ao menos um “capitalismo como estilo de 

                                                

9 FURTADO, Celso. Análise do modelo brasileiro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1972.  
10 FURTADO, Celso. Brasil: a construção interrompida. São Paulo: Paz e Terra, 1992, pp. 41-22 e 45. Esse argumento já estava 

explícito em obras anteriores como FURTADO, Celso. O mito do desenvolvimento econômico. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1974. 

11 OLIVEIRA, 2009, p. 315. Para um argumento semelhante, mas pensado o período do pós-Segunda Guerra Mundial e as influências 
do American way of life, cf.: MELLO, João Manoel Cardoso de & NOVAIS, Fernando Antônio. “Capitalismo tardio e Sociabilidade 
Moderna”. IN: SCHWARCZ, Lilia Mortiz (Org.). História da Vida Privada no Brasil: contrastes da intimidade contemporânea. Vol. 
4. São Paulo: Cia. das Letras, 1998. 



6 
 

vida”.12 No extremo do argumento estariam Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto que, defendendo que 

as condições deficientes de controle do capital e da tecnologia, e a condição particular dos países latino-

americanos que limitados por seu passado colonial e atrasados na empreitada da concluir sua industrialização, 

viam o caminho do desenvolvimento estreitamente ligado à dependência.13 Isso quer dizer, para os autores a 

oposição entre desenvolvimento e modernização, conforme apresentado por Celso Furtado, não era uma 

oposição realista.  

Como podemos compreender, então, o ambiente em que Simonsen iniciaria sua atuação no debate político 

e de elaboração de seus projetos empresariais?  

A passagem do século XIX para o século XX, podemos dizer, é o momento em que o processo de 

modernização teve seu desencadeamento histórico no Brasil. A modernização como mimesis da cultura, do 

ideal de progresso e do padrão de consumo europeu, se estendeu para as partes mais variadas do território 

nacional, cada região buscando reproduzir aquilo que lhe cabia e era possível por conta de sua realidade 

material e dos interesses de seus grupos dominantes locais. O cenário para esse desencadeamento se mostrava 

favorável no período, tanto internacionalmente como nacionalmente, e isso autorizava que as elites locais 

encontrassem seus caminhos para garantir a modernização, personificada nas transformações do mundo 

urbano. 

No plano internacional, a disseminação da Segunda Revolução Industrial na Europa Ocidental e Estados 

Unidos impunha uma crescente competição entre os países industrializados, alcançando regiões como a 

América Latina para atender seus mercados com inovações e produtos. No Brasil essa expansão do capital 

estrangeiro para o mercado nacional seria observada em ao menos duas grandes fases: uma primeira fase, de 

investimentos hegemonicamente ingleses, com abertura de estradas de ferro e bancos entre as décadas de 1870 

e 1890; e, uma segunda fase, com investimentos voltados aos serviços públicos e com uma diversificação da 

origem do capital, concentrados nos anos iniciais do século XX.14  

No que diz respeito às transformações ocorridas internamente, o país acabava de deixar seu passado 

escravista imperial com a abolição e a Proclamação da República entre 1888 e 1889. Se politicamente com a 

nova constituição eram dados ares de modernidade ao se estabelecer uma República Federativa e Liberal, 

economicamente o país vinha desfrutando de nova integração com o mercado internacional, com crescentes 

exportações de café que, ao mesmo tempo, permitiam que tanto o capital internacional como os 

transbordamentos do comércio cafeeiro criassem uma nova gama de negócios e infraestrutura, como bancos, 

ferrovias e empresas de serviços públicos. É evidente que essa passagem para a “modernidade” não se dava 

sem conflitos: “Da forma como estava disposto, o Estado – modernizado institucionalmente, mas 

                                                

12 FERNANDES, 2005, p.175. 
13 CARDOSO, Fernando Henrique & FALETTO, Enzo. Dependência e desenvolvimento na América Latina. Rio de Janeiro: LTC 

Editora, 1970.  
14 Para investimentos estrangeiros no Brasil, ver: CASTRO, Ana Célia. As empresas estrangeiras no Brasil, 1860-1913. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1979. 
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fundamentado em mecanismos arcaicos de monopolização de poder – contribuía cada vez mais para o 

agravamento das clivagens e tensões regionais. De uma sociedade hierarquizada por pirâmides de parentela, de 

estruturas aristocráticas, para organizada segundo prestígios econômico-ocupacional”.15 Podemos dizer que a 

primeira década republicana foi o período de depuração das elites que emergiam no novo sistema político-

social, cujo projeto somente seria concretizado no início do século XX.    

A nova era da “modernidade” brasileira aparecia já com o ambiente em que as elites locais tentavam 

impor por meio das posturas municipais formas de estimular investimentos no intuito fomentar melhorias nos 

serviços públicos urbanos. É preciso destacar que com a promulgação da Constituição de 1891, de caráter 

federativo, as autoridades municipais detinham pleno poder para regular e colocar em prática os projetos de 

reformas urbanas.16 No Rio de Janeiro, por exemplo, com a nova constituição em vigor foi elaborada a Lei 

Orgânica do Distrito Federal, n° 85 de 20 de setembro de 1892, em que se determinava a renovação de todos os 

contratos de serviços públicos e exigia a necessidade de modernizá-los. Em Salvador, na Bahia, a Lei n° 330 de 

4 de Julho de 1898, determinava, mais especificamente, a eletrificação dos bondes. Essa foi a mesma atitude 

tomada pelo Prefeito da cidade de São Paulo, Antonio da Silva Prado, que por meio da unificação dos contratos 

de transporte urbanos, de 11 de Maio de 1899, exigiu a eletrificação dos serviços de bondes e iluminação.17 Em 

São Paulo, ainda nos primeiros anos do século XX, outra lei municipal determinaria que os hotéis do centro da 

cidade deveriam introduzir elevadores em seus prédios, o que na oportunidade se explica menos como uma 

facilidade de locomoção – afinal os elevadores elétricos eram uma novidade em todo o mundo –, mas muito 

mais uma expressão do avanço da capital do café.    

Em comum, as determinações buscavam apagar a imagem do atraso dessas cidades, tornar o espaço 

urbano muito mais do que ilhas de exportação, como foram as cidades coloniais. Era hora de superar o 

esplendor rural versus a miséria urbana, na dicotomia de Sérgio Buarque de Holanda, ou o perfil de centros 

urbanos como pequenos, pobres e sujos, nos dizeres de Caio Prado Jr.18 As cidades, com a expansão da rede 

ferroviária, tornaram-se as moradas das elites nacionais, não somente das elites comercias como também agora 

agrárias. Com isso a preocupação com o mundo urbano cresceu e acelerando a promoção dos melhoramentos 

urbanos, tais como a construção de hotéis, jardins, passeios públicos, teatros e cafés. Como destaca Emília 

Viotti da Costa: “Melhorou o sistema de calçamento, iluminação e abastecimento de água. Aperfeiçoaram-se 

os transportes urbanos. O comércio urbano ganhou novas dimensões, bem como o artesanato e a 

manufatura”.19 

                                                

15 OLIVEIRA, 2009, p.325. 
16 SAES, Alexandre. Conflitos do capital. Bauru: Edusc, 2010, cap.5. 
17 SAES, Alexandre. “Modernizing Electric Utilities in Brazil: National vs. Foreign Capital, 1889–1930”. Business History Review, 87, 
Summer 2013, pp. 238-40. 
18 HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhias das Letras, 1991, p.91; PRADO JR., Caio. Formação do Brasil 
contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 1969, p.350.  
19 COSTA, Emília Viotti da. “Urbanização no Brasil no século XIX”. Da monarquia à República: momentos decisivos. São Paulo: Editora Unesp, 
1999, p.256. 
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Ao substituir o transporte público movido à tração animal e a iluminação pública a gás pela energia 

elétrica, tanto para movimentação dos bondes como para a iluminação elétrica, as elites indicavam o novo 

padrão de sociabilização interno e de se apresentar no exterior. Com isso, “A modernização, ao reproduzir 

determinado padrão civilização, serve para posicionar e legitimar as elites periféricas em relação às elites do 

centro do sistema capitalista. Portanto, os excessos que caracterizam o consumo de elite e a própria falsificação 

encontram sua justificativa não somente na luta de classes internas, mas também no posicionamento das elites 

nacionais em relação às elites europeias”.20 

Por isso é possível afirmar que a transição para o século XX foi o momento em que a urbanização tornou-

se talvez o principal projeto político da elite brasileira.21 Antes dele, Rui Barbosa tinha se empenhado de 

construir outro trajeto para a economia brasileira, com incentivo à diversificação da produção e o 

desenvolvimento do setor industrial, mas que fracassou com a crise do encilhamento. Os acordos financeiros 

entre o recém-eleito presidente Francisco de Campos Sales e os credores estrangeiros do Brasil, em 1898, por 

outro lado, eram acordos que garantiam o saneamento financeiro e o reerguimento do crédito no mercado 

internacional, abrindo um projeto de modernização do país.22 Modernização no sentido de uma rápida 

absorção dos padrões de consumo internacionais, permitindo que nossa elite nacional desfrutasse dos mais 

modernos aparelhos urbanos do momento. Tais resultados foram vistos especialmente nas duas primeiras 

décadas do século XX, quando o cenário econômico austero nacional e de abundância de capitais no exterior, 

auxiliaria os administradores municipais na realização dos projetos de modernização das cidades.  

A modernização, é verdade, tornou-se um projeto bastante amplo que atingia os países da América Latina 

concomitantemente quase que por completo. Entretanto o impacto desses efeitos foi desigual pelas cidades da 

região: capitais, cidades portuárias ou sedes de atividades econômicas eram aquelas que mais claramente 

apresentariam suas transformações urbanas. Rio de Janeiro, Montevidéu, Buenos Aires, Cidade do México e 

Santiago do Chile eram centros comerciais e políticos, incorporaram mais rapidamente as ondas de 

transformação.23 O Brasil, por sua vez, se aproveitou das reformas econômicas promovidas em fins do século 

XIX, quando com o saneamento monetário e a renegociação das dívidas estrangeiras, entraria no circuito dos 

investimentos dos países industrializados: era mais seguro investir no Brasil, e era mais barato para o Brasil 

assimilar as inovações do mundo urbano. Beneficiava-se o país desse cenário internacional de abundância de 

recursos e da valorização da moeda nacional – culminando com o estabelecimento do padrão-ouro em 1906 – 

que barateava o custo dos projetos de urbanização. 

O acelerado processo de urbanização em que o Brasil se engajou – como um projeto político de 

                                                

20 OLIVEIRA, 2009, p.325.  
21 BURNS, E. Bradford. “Cultures in conflicts: the implication of modernization in Nineteenth-Century Latin America”. BERNHARD, Virginia. 
Elites, masses and modernization in Latin America, 1850-1930. Texas: University of Texas Press, 1979 e SAES, 2010. 
22 BACKES, Ana Luiza. Fundamentos da ordem republicana: repensando o pacto de Campos de Sales. Brasília: 
Câmara dos Deputados, 2006, p.171. 
23 ROMERO, José Luis. América Latina. As cidades e as ideias. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2009. 
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transformação econômica e social liderada pela nova e emergente elite urbana – valeria profundas distorções na 

organização da sociedade brasileira. Se por um lado o acelerado processo de modernização auxiliou na 

incorporação de fatores de produção e, inclusive, na constituição de um mercado de trabalho assalariado no 

país, de outro lado, ao ser condicionado por elementos estranhos a realidade nacional, tais transformações 

tinham seu controle de maneira reduzida pelos grupos nacionais, assim como, não ocorrendo de maneira 

minimamente homogênea, ampliava as disparidades sociais e regionais. 

É nesse sentido que a ideia de modernização serve à compreensão dessa faceta da produção intelectual de 

Simonsen que trabalhamos neste artigo. O autor de História econômica do Brasil, ainda como diretor da 

Companhia Construtora de Santos, como membro da Missão brasileira enviada à Inglaterra ou como 

personagem nos debates sobre o asfaltamento da cidade de São Paulo estava envolto no ambiente de se pensar 

a modernização brasileira. Do período em que Simonsen era aluno da Escola Politécnica até sua atuação nos 

anos 1920, o país passava por transformações em suas atividades econômicas, bem como na organização de 

seu espaço urbano: oportunidades econômicas eram criadas com a urbanização das cidades, o crescimento do 

mercado interno permitia a formação das primeiras indústrias no país, especialmente ligadas ao setor de bens 

de consumo não duráveis, e a política econômica era regida no sentido de garantir as rendas de exportação de 

café e de manter um câmbio estável e valorizado no intuito de fazer prevalecerem as condições favoráveis para 

a importação de bens e capital das economias centrais. 

Dentro desse projeto de modernização, associado aos interesses de um capital que é mais mercantil do que 

propriamente ligado à produção agrícola ou industrial, a atuação de Roberto Simonsen, ao longo da República 

Velha, não pode ser associada à defesa de um projeto industrialista, nem a um nacionalismo econômico sólido, 

mesmo que Simonsen fosse um ator importante no processo de construção da consciência industrialista, já 

neste momento. Isso ficará claro a partir da análise de seus textos anteriores aos meados da década de 1920. 

Tanto a formação acadêmica de Simonsen quanto várias atividades que exerceu no período eram relacionadas 

com esse processo de modernização. 

 

2. A Escola Politécnica de São Paulo e a Missão à Inglaterra  

Simonsen se formou pela Escola Politécnica de São Paulo, na turma de 1909. A própria criação da 

Politécnica, em 1893, inspirada no modelo do Polytechnikum de Zurique, mostra a busca, por parte da elite de 

São Paulo, de dotar o estado de uma instituição nos moldes europeus. A Escola deveria veicular um 

conhecimento técnico, que refletisse os avanços tecnológicos da Segunda Revolução Industrial, muito embora 

no Brasil a industrialização ainda estivesse em estágios iniciais, desenvolvendo-se sobre uma base técnica 

pouco sofisticada para os padrões da época. A formação de engenheiro civil na Politécnica significou, para 

Simonsen, o contato com um tipo de conhecimento específico, ligado ao projeto de modernização da elite 

paulista.  

Nos textos iniciais publicados por Simonsen, dos anos 1910 e início da década de 1920, a preocupação 
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dominante era o aumento da produção, a melhora do desempenho da unidade produtiva capitalista, por meio da 

racionalização dos processos produtivos e da conciliação de classes. Os trabalhadores, que deveriam ser bem 

pagos, tinham, para Simonsen, interesses convergentes com os dos patrões. A perspectiva nacional aparecia de 

forma relativamente difusa: pode ser resumida na ideia de que, pelo bem da sociedade, isto é, patrões e 

trabalhadores deveriam cooperar e chegar a acordos. A aceitação da inserção do Brasil na divisão internacional 

do trabalho clássica, como produtor de gêneros primários permanecia praticamente inconteste. 

Em “Pelo Trabalho Organizado”, discurso que abre a coletânea Á margem da profissão,24 Roberto 

Simonsen louvava o trabalho conjunto, empreendido pelos operários durante o combate à gripe espanhola no 

município de Santos. O raciocínio subjacente à fala era centrado na importância do trabalho coletivo, 

organizado e cooperativo: uma preocupação inerente à organização privada da empresa capitalista. Uma 

perspectiva um pouco mais ampla aparecia quando Simonsen se referia a “vós, operarios brasileiros, pioneiros 

de uma classe que apenas se esboça, a do proletariado nacional; vós, operarios estrangeiros, que emigrastes de 

vossos paizes” e que teriam vindo buscar no Brasil a liberdade que a pátria lhes recusava.25 A conclamação aos 

obreiros tinha um sentido claro de conciliação conservadora. Após louvar o espírito de solidariedade, Simonsen 

exortava: “E, agindo com esse pensamento, sempre unidos, contribuamos para evitar a todo transe que sejam 

trazidas para o Brasil as lutas de classe, as organizações artificiaes, os entraves á verdadeira noção de liberdade, 

que foram, em grande parte, as causas dessa campanha sangrenta que custou milhões de vidas de nossos 

semelhantes.” A referência era à Primeira Guerra Mundial. 

Outro ponto a se destacar neste texto é a organização do trabalho. “Ha bastante tempo que me domina esse 

problema da organização industrial, – a organização scientifica, como a denominam os norte-americanos – que 

está sendo adoptada soffregamente pelos paizes mais adeantados, em todos os ramos de sua actividade, e que 

visa, em synthese: a maxima economia na produção pela realização da maxima efficiencia.”26 O raciocínio era 

simples: a guerra devastara as nações e só se recuperariam, no esforço do pós-guerra, as empresas mais bem 

organizadas. Não se falava de planejamento em nível nacional. Deveria ser buscado o barateamento da 

produção, sem redução salarial, mas, sim, pela obtenção da maior eficiência no trabalho. Isto era constante no 

pensamento de Simonsen: elogiar os altos salários pagos nos EUA, dentro da lógica taylorista/fordista, 

reiterando que a redução dos custos deveria ser buscada na racionalização produtiva e não via arrocho salarial. 

A administração científica pode ser considerada, segundo Hobsbawm, uma “filha da Grande Depressão” 

                                                

24 Vários dos textos estudados aqui estão no livro de Simonsen À margem da profissão, abreviado nas citações como MP. A coletânea, 
publicada em 1932, reúne textos das décadas de 1910, 1920 e do início dos anos 1930. O último texto a ser incluído é “As finanças e a 
indústria – Conferência no Mackenzie College”, de 1931. Essa publicação foi, em conjunto com o livro A construção de quartéis para 
o exército (1931), uma tentativa de dar uma resposta à opinião pública sobre os questionamentos feitos a respeito das obras executadas 
pela Companhia Construtora de Santos sob encomenda do governo federal. Segundo as opiniões críticas circulantes à época, teria 
havido favorecimento nos contratos firmados entre a Companhia e o governo federal. Simonsen defende-se da acusação nas duas obras 
citadas. 

25 SIMONSEN, Roberto. “Pelo Trabalho Organizado – Resposta à saudação dos companheiros de trabalho, após a terminação da 
epidemia de gripe hespanhola, a 9 de dezembro de 1918”. [1918a] IN: MP, pp. 17-21. 

26 SIMONSEN, 1918a, p. 19. Grifo do autor. 
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dos anos 1870. F. W. Taylor (1856-1915), o fundador e principal divulgador desse tipo de estratégia de 

organização da produção, desenvolveu suas ideias ao longo dos anos 1880, para resolver problemas ligados à 

indústria siderúrgica norte-americana. Os principais fatores a impulsionar a criação da doutrina da 

administração científica teriam sido, para Hobsbawm, as pressões sobre os lucros, advindas da depressão 

econômica, e o tamanho e complexidade crescentes das firmas, que tornaram os métodos tradicionais, 

empíricos e improvisados, inadequados. O objetivo do “taylorismo”, como ficou conhecida a administração 

científica, era fazer com que os operários trabalhassem mais. Para isso, os três principais métodos utilizados 

foram: o isolamento do operário, transferindo-se o controle do processo de trabalho aos agentes da 

administração; a compartimentação sistemática dos processos em unidades componentes cronometradas; e a 

introdução de vários sistemas escalonados de pagamento, de forma a criar incentivos à maior produção por 

operário.27  

Essa preocupação com a organização científica do trabalho e a conciliação de classes, no texto de 1918 e 

em outros, dos anos seguintes, além de estar na ordem do dia nas primeiras décadas do século XX, certamente 

está ligada às referências intelectuais de Simonsen à época, adquiridas ao longo de sua formação acadêmica. 

Formado em 1909 pela Escola Politécnica de São Paulo, Simonsen foi aluno da cadeira intitulada “Economia 

Política, Direito Administrativo e Estatística”, na qual possivelmente obteve noções importantes de economia e 

organização do trabalho.28 O próprio projeto pedagógico da Escola Politécnica de São Paulo estava ligado a 

esse tipo de tendência à produção e transmissão de um conhecimento técnico e prático, como reação à 

mentalidade livresca e ao bacharelismo, presentes no ensino superior brasileiro até então. Convém lembrar que, 

quando foi fundada a Escola Politécnica de São Paulo, em 1894, havia, no Brasil, poucos cursos superiores 

formalizados e apenas uma escola de engenharia. Havia as Faculdades de Direito de São Paulo e do Recife, a 

Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro e, na área de engenharia, a Escola Politécnica do Rio de Janeiro e a 

Escola de Minas de Ouro Preto.29 Esse número reduzido de instituições superiores ressalta o fato de que o 

ensino universitário era muito restrito no Brasil: no caso da turma de Roberto Simonsen, que concluiu o curso 

de engenharia civil, em 1909, graduaram-se apenas 13 alunos. Nesse sentido, o projeto da Politécnica era 

ligado a uma ideia de modernização elitista: embora questionasse o bacharelismo, a proposta era reproduzir 

uma instituição em moldes europeus para a elite paulista, com o objetivo de dar condições para que essa elite 

colocasse em prática seus projetos modernizantes. 

A cadeira de “Economia Política, Direito Administrativo e Estatística” fazia parte do currículo do curso de 

engenheiros civis, da Escola Politécnica e, no período em que Simonsen foi aluno, era ministrada por Brazilio 

                                                

27 HOBSBAWM, Eric. A era dos impérios: 1875-1914. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. pp. 71-72. 
28 Anuario da Escola Polytechnica de São Paulo – 1909. Arquivo Histórico da Escola Politécnica. Ver, também, SANTOS, 1985, pp. 

145-150. 
29 AIDAR, José Luiz; CYTRYNOWICZ, Roney; ZURQUIM, Judith. Escola Politécnica 100 anos. São Paulo: 

Expressão e Cultura, 1993.  
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de Campos, engenheiro formado pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro.30 O programa da disciplina 

enfatizava Economia Política e Direito Administrativo. A parte referente a Economia Política era dividida em 

quatro seções: “Produção da riqueza”, “Circulação da riqueza”, “Distribuição da riqueza” e “Consumo da 

riqueza”.  A seção referente à produção não apresenta exatamente teorias – não se mencionam autores 

clássicos, nem são citados manuais estrangeiros – mas, sim, uma descrição do processo de produção e de seus 

instrumentos e um conjunto de condições e recomendações para o desenvolvimento da produção. Depois dos 

itens referentes ao processo (1) e aos instrumentos de produção (2), os itens do programa se apresentam da 

seguinte maneira: 

3. Como a industria aumenta e progride 
4. Condições geraes que concorrem para o desenvolvimento da producção 
5. Condições especiaes favoraveis ao desenvolvimento da producção 

I. Condições intrinsecas ou de organização. a) Divisão do trabalho. b) Systema de 
remuneração do trabalho. Trabalho por unidade de obra; participação dos operarios nos 
beneficios da industria. c) Associação 

II. Condições extrínsecas. d) Machinas, instrumentos, invenções e descobertas. e) 
Qualidades pessoaes dos trabalhadores. 
III. Condições sociaes. f) Liberdade de trabalho. g) Regimen militar. 
6. Organisação do trabalho. 
 I. Socialismo. (...). Refutação geral dos sistemas socialistas. 
 II. Comunismo. Absurdo das teorias comunistas; insucessos praticos. 

III. Systema regulamentar. 
7. Industrias ou ramos de produção. Classificação das industrias; ordem natural em que se 
desenvolvem. 
8. Regimen economico das industrias. 
 I. Industria agricola. 
 II. Industrias manufatora e comercial.31 
 

Percebe-se que o programa da disciplina procura responder a questões relativas ao incremento da 

produção, mais do que a questões teóricas. Era uma economia essencialmente aplicada. Questões abordadas no 

programa, como as condições gerais de incremento da produção, o sistema mais eficiente de remuneração do 

trabalho, a recusa ao socialismo e ao comunismo como alternativas políticas estarão presentes ao longo da obra 

de Simonsen, tanto nos primeiros textos quanto em elaborações posteriores. Nesse sentido, é importante reter 

que Simonsen adquiriu, em seu curso universitário na Politécnica de São Paulo, uma formação em engenharia 

calcada num projeto de modernização, cuja pedagogia era voltada para o ensino técnico e contrário ao 

bacharelismo. Ademais, teve um contato com a economia política, como disciplina, a partir de um programa 

voltado para questões de organização produtiva e marcado por uma visão de que os interesses capitalistas 

deveriam prevalecer sobre os do trabalho. 

A administração científica do trabalho será uma questão importante e recorrente para Simonsen: para além 

dos vários escritos em que tocou no assunto, Simonsen foi, em 1931, um dos fundadores do IDORT (Instituto 

de Organização Racional do Trabalho), importante instituição de difusão dos princípios do taylorismo no 

                                                

30 Pasta do professor Brazilio de Campos. Arquivo Histórico da Escola Politécnica.  
31 Programma da Quinta cadeira do terceiro anno do curso de engenheiros civis, quarta do terceiro anno dos cursos de engenheiros 

industriaes e architectos e quarta do segundo anno do curso de electricistas – 1913. Arquivo Histórico da Escola Politécnica. Fundo 
Escola Polytechnica (1892-1934). Caixa 19. 
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Brasil. Ao longo dos anos 1930, houve uma preocupação em estender essa ideia da produção racional e 

controlada por normas ao conjunto da economia. A participação de Simonsen na fundação IDORT é uma 

mostra dessa dimensão de sua atuação: Simonsen foi, certamente, um dos pioneiros da difusão do taylorismo 

no Brasil. Ainda que suas preocupações intelectuais se diversificassem ao longo dos anos 1930, levando-o a 

abordar temas abrangentes, como a história econômica e a teoria do comércio internacional, a questão da 

generalização da organização científica do trabalho continuou permeando os textos e discursos de Simonsen, 

como é o caso de sua contribuição à Jornada Contra o Desperdício de Espaço, promovida em dezembro de 

1938 pelo IDORT. 

 
 

Observo ainda, com viva satisfação, que diversos engenheiros, que naquela empresa [a 
Companhia Construtora de Santos], tiveram os seus primeiros postos de responsabilidade 
na vida profissional, hoje aqui trabalham pelo engrandecimento do IDORT, para onde 
trouxeram aquela orientação, procurando difundi-la e desenvolvê-la no interesse geral da 
comunidade.32 
 
 

Alguns textos, presentes na coletânea Ensaios sociais, políticos e econômicos (1943) enquadram-se nessa 

perspectiva de racionalização do trabalho em nível mais amplo. Ganhava importância a institucionalização da 

organização científica do trabalho, por meio de órgãos como o já referido IDORT e a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), fundada em 1940. Em discurso pronunciado em 1941, por ocasião da 4ª reunião da 

ABNT, em São Paulo, Simonsen reiterou a importância da padronização produtiva realizada pela Associação. 

 
 

Iniciada modestamente, pelas primeiras convenções de laboratórios e atividades 
interessadas, a campanha pela padronização dos métodos de ensaios e de pesquisas já 
evolveu, em movimentação nacional, integrando-se numa associação de normas técnicas, 
que, limitando por enquanto sua atuação, abrange, no entanto, em seus propósitos: o 
aperfeiçoamento permanente e progressivo da técnica, da indústria e da engenharia em 
nosso país.33 

 
 

De volta à coletânea À margem da profissão, vale mencionar a questão da vocação agrícola brasileira, 

ligada a um projeto modernizante que tinha como característica importante a sua limitação: era necessário 

superar algumas estruturas atrasadas, isto é, tornar certos setores mais produtivos e, portanto, mais 

competitivos, mas sem mudanças mais profundas na inserção internacional da economia brasileira. A ideia de 

vocação agrícola estava claramente presente no discurso intitulado “Orientação Agricola Brasileira”34. A 

produção primária era apontada como atividade-chave para geração de riqueza, como era de se esperar num 

discurso proferido em solenidade oferecida ao Ministro da Agricultura. Até no caso dos EUA, a atividade 

                                                

32 SIMONSEN, Roberto. Ensaios sociais, políticos e econômicos. São Paulo: FIESP, 1943. (abreviado como ESPE). Essa coletânea, 
publicada por Simonsen em 1943, reúne textos, em sua maioria discursos e outros textos curtos, escritos pelo autor nos anos 1930 e 
início dos anos 1940. 

33 SIMONSEN, Roberto. “A indústria e as pesquisas tecnológicas”. [1941]. IN: ESPE, p. 231.  
34 SIMONSEN, Roberto. “Orientação Agricola Brasileira – Saudação ao Ministro da Agricultura, Exmo. Sr. Dr. Padua Salles, no 

banquete que lhe offereceu a cidade de Santos, a 27 de Dezembro de 1918”. [1918b]. IN: MP, pp. 25-33. 
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merecia papel de destaque: “Foi nella [agricultura] que a America buscou os elementos de vida para suas 

industrias ás quaes a lavoura não proporcionou apenas as matérias-primas, mas proporcionou tambem os seus 

capitaes”.35 O argumento central era que se devia, por meio do uso de técnicas científicas, incrementar a 

produção agrícola brasileira, nos moldes do que ocorreu nos EUA. Ressaltava-se o papel do Estado americano 

como fomentador da produção agrícola, distribuindo sementes, divulgando novas técnicas e métodos, mas 

Simonsen é enfático ao afirmar: “A acção do Estado nada tem alli de burocratica”.36  

A preocupação central era que, sobretudo no pós-Primeira Guerra, “a producção, para ter efficiencia 

economica precisará, pois, assentar em bases scientificas”. Nesse sentido, “Adeus ao doce 'laisser-aller' doutro 

tempo. Adeus aos negocios feitos ao acaso.”37 Mais do que uma defesa do protecionismo ou da intervenção 

deliberada do Estado nos negócios, o que havia era um deslocamento do eixo de importância: seriam o trabalho 

humano e a organização científica deste, fomentada pelo Estado “não-burocrático”, que permitiriam a 

exploração agrícola.  

No que tange ao Brasil, Simonsen fez uma descrição relativamente detalhada do território nacional, 

associando a “historia da exploração de nossas riquezas naturaes” à “historia da nossa conformação geológica”, 

para exortar  a “exploração generalizada e intensiva das nossas riquezas”, com a consequente promoção de 

relações interestaduais “para que a nacionalidade brasileira se mantenha una”38. Era o mesmo princípio: aplicar 

métodos mais eficientes para um melhor aproveitamento da riqueza. Destacam-se nesse discurso a aplicação às 

atividades agrícolas do princípio da organização do trabalho como forma de aumentar a produtividade e a 

valorização da agricultura como atividade-chave, não só do Brasil, mas também do desenvolvimento dos EUA, 

país que, ao lado da Inglaterra, era recorrentemente tomado como modelo. Roberto Simonsen uniu, neste texto, 

suas preocupações ligadas ao aumento da produtividade e à organização da produção, com a necessidade de 

valorizar as atividades agrícolas para se legitimar perante um público ligado a este setor. Certamente, o público-

alvo do discurso teve influência sobre seu conteúdo – o evento era dedicado ao Ministro da Agricultura –, o que 

não invalida a ideia de que as preocupações de Simonsen, neste início de sua carreira, são distintas daquelas 

que terá em momentos posteriores.  

Simonsen publicou dois excertos de Relatórios, que apresentou à Diretoria e à assembleia de acionistas de 

sua empresa, a Companhia Construtora de Santos, em 1918 e 1919. O Relatório de 1918 será analisado na 

próxima seção. No Relatório de 1919, o foco era mais diretamente o problema da remuneração do trabalho. O 

autor defendia que os industriais reconhecessem o descontentamento de seus operários e proporcionassem a 

justa remuneração do trabalho, “se não quizerem assistir ao entravamento da producção pela tentativa de 

decisão deste problema, erradamente, por vias políticas, quando poderia ser resolvido, com acerto, por vias 

                                                

35 SIMONSEN, 1918b, p. 28. 
36 SIMONSEN, 1918b, p. 29. 
37 SIMONSEN, 1918b, p. 28. 
38 SIMONSEN, 1918b, pp. 31-32. 



15 
 

econômicas.”39. Segundo Simonsen, o conflito de classes ocorreria por buscarem os dois grupos – capitalistas e 

trabalhadores – apenas interesses imediatos, em detrimento dos verdadeiros interesses de toda a sociedade. 

Simonsen culpava o mau sistema de pagamento por essa situação, em que os operários se reúnem 

coletivamente para lutar contra os patrões. Tal problema deveria ser resolvido por meio do estudo científico do 

processo produtivo e da individualização do trabalhador. Esse sistema científico deveria premiar, com 

equidade, o esforço pessoal e a variação de produtividade de um homem para outro, bem nos termos da 

administração científica ou “taylorista” mencionados acima. A questão operária – habitação e salário – está 

presente com força nesses relatórios de 1918 e 1919, como reflexo de um momento de reivindicações 

trabalhistas sobre o qual convém deter-se um pouco mais. 

Influenciado por ideias anarquistas,40 o movimento operário não despertara muita atenção da mídia e das 

elites brasileiras até 1917. A grande agitação trabalhista da Primeira República deu-se entre 1917 e 1920, 

quando se modificou essa situação, com um importante ciclo de greves nas duas principais cidades do país. 

Associados a essas paralisações, estão alguns fatores importantes: o agravamento da carestia, em decorrência 

da Primeira Guerra Mundial e a vaga revolucionária europeia, aberta com a Revolução Russa. Entre 1917 e 

1920, o número de greves em São Paulo chegaria a mais de cem e no Rio de Janeiro, ultrapassaria sessenta, 

refletindo uma clara mudança de conjuntura. A sindicalização ganhou ímpeto e o movimento ganhou a 

imprensa, passando a preocupar a elite dirigente. O foco das paralisações foram as fábricas propriamente ditas, 

sobretudo as têxteis, onde havia um grande número de mulheres e crianças trabalhando.  

As reivindicações dos trabalhadores eram mais relacionadas à melhoria de suas condições de vida do que 

à revolução social, ainda que houvesse setores movidos pelo ideal de uma sociedade igualitária. Um exemplo 

disso foi o Comitê de Defesa Proletária, que se formou em São Paulo em 1917 e que tinha como pontos 

principais de sua pauta: aumento de salários, interdição ao trabalho de menores de catorze anos, abolição do 

trabalho noturno para mulheres e menores de dezoito anos, jornada de oito horas, fim do trabalho nos sábados à 

tarde, garantia de emprego, respeito ao direito de associação.  

Dentre as greves gerais do período, a mais marcante foi a de junho/julho de 1917, em São Paulo, tendo 

permanecido mais forte na memória histórica do movimento. Começando por duas fábricas têxteis, estendeu-se 

para quase toda a classe trabalhadora da cidade. Bairros operários como Brás, Mooca e Ipiranga estiveram por 

dias em mãos dos grevistas. O governo mobilizou tropas para repressão e a Marinha chegou a enviar dois 

navios de guerra a Santos. Houve, ao final, um acordo com os industriais e o governo, mediado por um Comitê 

                                                

39 SIMONSEN, 1918/1919, p. 49. 
40 O movimento operário da Primeira República teve características distintas nos dois principais centros industriais do Brasil. De forma 

bastante simplificadora, pode-se dizer que, no Rio de Janeiro, teria predominado um sindicalismo de resultados, baseado em ideias 
socialistas, voltado para reivindicações pontuais, como aumento salarial, salubridade no trabalho, redução da jornada. Na cidade de São 
Paulo, ganhou força o anarcossindicalismo, que tinha em seus horizontes uma transformação mais radical da sociedade, a ser alcançada 
por meio da greve geral revolucionária. Esse panorama do movimento operário brasileiro na Primeira República está em: FAUSTO, 
Boris. História do Brasil. 13. ed. São Paulo: Edusp, 2009. cap. 6. Para uma visão mais aprofundada do tema, ver: BATALHA, Claudio 
Henrique de Morais. O movimento operário na Primeira República. Rio de Janeiro: Zahar, 2000.  
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de Jornalistas: o resultado foi um aumento salarial e vagas promessas de atendimento às demais reivindicações. 

No início dos anos 1920, o movimento começou a arrefecer, devido às dificuldades de organização e de 

obtenção de êxitos e à repressão, que se intensificou, perseguindo especialmente os líderes operários 

estrangeiros.41 

Toda essa agitação trabalhista gerou preocupações no empresariado: era necessário responder às questões 

colocadas pelo movimento. No caso de Simonsen, a resposta, neste momento, era de cunho fordista: passava 

pela criação de condições materiais para o operariado e pelo pagamento de salários baseados na produtividade. 

Esse raciocínio era permeado por uma lógica corporativista de conciliação de classes. 

 
 

De facto, o que o patrão procura é pagar o menos possivel por unidade de producção, e o 
que o operario visa é ser o mais remunerado possivel por unidade de tempo: dahi a 
viabilidade em ser obtida a solução harmonica dos interesses das duas classes por 
investigações scientificas das condições reaes do trabalho e pela applicação intelligente das 
leis economicas que regem a producção”.42 
 
 

Esse tipo de resposta às questões operárias, que procurava escamotear o conflito entre capital e trabalho, 

estava presente no conteúdo dado na disciplina de “Economia Política” da Escola Politécnica, referida acima, 

cursada por Simonsen. A seção dedicada à “Distribuição da riqueza” apresenta os seguintes tópicos, dentro do 

item “Da parte [da riqueza] que cabe ao emprezario”: “Legitimidade do lucro do emprezario. Causas que 

influem sobre a quota de lucros. Do pretendido antagonismo entre o lucro e o salario. Paredes de operarios, 

meios de evital-as ou de atenuar seus efeitos”.43  

Em 1919, Simonsen recebeu um convite que lhe proporcionou um destaque novo, permitindo-lhe 

extrapolar o meio empresarial santista: foi chamado a integrar a Missão à Inglaterra, formada pelo governo 

brasileiro e chefiada por Pandiá Calógeras, a qual iria à Grã-Bretanha, nas palavras de Simonsen “não á cata de 

representações ou visando um incremento provisorio de relações commerciaes, mas sim conhecer em seus 

largos traços os grandes progressos da indústria ingleza, e ficarem habilitados a aconselhar quaes os productos e 

methodos que possam ser aproveitados para a intensificação economica do Brasil”44. Neste mesmo discurso, 

proferido ainda no Brasil, vale destacar a crítica feita por Simonsen ao hábito dos brasileiros de encaminharem 

seus filhos para as profissões liberais, em vez de incentivá-los a dedicarem-se aos “negócios” ou às profissões 

técnicas.45 Isso era parte do projeto pedagógico e acadêmico dentro do qual Simonsen recebeu sua formação 

em engenharia, na Politécnica de São Paulo: combate ao bacharelismo e à mentalidade livresca.   

No que tange aos “aspectos brasileiros”, Simonsen via um problema de ausência de aparelhamento 

                                                

41 FAUSTO, 2009, cap. 6. 
42 SIMONSEN, 1918/1919, p. 49.   
43 Programma da Quinta cadeira do terceiro anno do curso de engenheiros civis, quarta do terceiro anno dos cursos de engenheiros 

industriaes e architectos e quarta do segundo anno do curso de electricistas – 1913. Arquivo Histórico da Escola Politécnica. Fundo 
Escola Polytechnica (1892-1934). Caixa 19.  

44 SIMONSEN, Roberto. “Missão à Inglaterra – A) Orientação commercial brasileira”. [1919a]. IN: MP, pp. 65-66. 
45 SIMONSEN, 1919a, p. 59. 
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técnico como o grande entrave ao enriquecimento do Brasil. “O Brasil sem minas de carvão, no estado actual 

da sciencia, tinha de ser naturalmente, em primeiro logar agricola e pastoril. O combustivel barato attrahe a 

industria; o salario alto attrahe o braço e consequentemente a população; o povoamento condensado amplia o 

mercado e valoriza as terras, criando riquezas e formando organizações”.46 É interessante que, embora fosse 

reconhecida a vocação agrícola – e os outros textos da “Missão à Inglaterra” confirmam esse reconhecimento – 

ela não aparecia como algo irremediável em si, estando associada ao “estado actual da sciencia”. Nesse trecho, 

há o esboço de um raciocínio econômico logicamente encadeado: uma melhora de produtividade na extração 

de combustível reduz os custos para a indústria, que se instala e pressiona os salários. Cria-se um afluxo 

populacional e valorização das terras: em suma, criam-se riquezas. Fica claro, todavia, que, neste momento, a 

ênfase era muito mais no aproveitamento da inserção primário-exportadora do Brasil do que em qualquer 

tentativa de se pensar a sua superação. 

A despeito de uma valorização retórica da indústria, a sequência de discursos e artigos que compõem a 

“Missão à Inglaterra” mostra que as preocupações de Simonsen estavam voltadas para o reforço da corrente 

comercial já existente, de produtos primários. Os temas dos artigos são ilustrativos: “A indústria de carnes 

frigoríficas no Brasil”47 e “Opportunidades para negócios de madeira no Brasil”.48  

No caso do setor de carne congelada, Simonsen defendia propostas como o estabelecimento de linhas 

regulares de navios frigoríficos entre Inglaterra e Brasil, inversão de capitais ingleses em terras e na indústria 

pecuária brasileira e a fundação de agências vendedoras de máquinas e de vagões frigoríficos. O período em 

questão de fato foi importante para o desenvolvimento da indústria frigorífica no Brasil: estimulado pela 

escassez de carne e derivados na Europa durante a Primeira Guerra, o setor frigorífico brasileiro recebeu 

importante incentivo governamental por meio do Decreto Legislativo 3.347, de 3 de outubro de 1917, que 

concedeu, por cinco anos a contar de 30 de junho de 1917, isenção de direitos alfandegários para qualquer 

importação de equipamento, maquinaria e utensílios não fabricados no Brasil, necessários à implantação de 

frigoríficos. Essa legislação, considerada exitosa, ensejou a criação de cinco frigoríficos no Brasil, sendo um 

deles em Santos, administrado pela já referida Companhia Frigorifica de Santos, que foi incorporada por 

Roberto Simonsen. Tal empresa, entretanto, era controlada pela Companhia Mecânica e Importadora de São 

Paulo, que era de propriedade de Antônio Prado e Alexandre Siciliano. Os abates excessivos no período da 

guerra e uma geada em julho de 1918 colocaram a indústria frigorífica em dificuldades, situação que foi 

agravada pela valorização do mil-réis em 1919 e 1920: o resultado foi uma absorção das grandes empresas do 

setor pelo capital estrangeiro. A referida companhia incorporada por Simonsen foi encampada pelo Frigorífico 

                                                

46 SIMONSEN, 1919a, p. 62. 
47 SIMONSEN, Roberto. “Missão à Inglaterra – D) A Industria de Carnes Frigorificas no Brasil. Artigo publicado no ‘Times’, de 

Londres, a 19 de Julho 1919” [1919b]. IN: MP, pp. 72-77. 
48 SIMONSEN, Roberto. “Missão à Inglaterra – E) Opportunidade para Negocios de Madeiras no Brasil. Artigo publicado no ‘Tines’ de 

Londres, conjuntamente com o Dr. Manoel de Souza Bandeira, em Julho de 1919”. [1919c]. IN: MP, pp. 65-66. 
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Anglo, de origem britânica, em 1924.49 

Ainda na sequência da Missão à Inglaterra, há um texto sobre metalurgia, no qual Simonsen reiterava a 

inserção brasileira na divisão internacional do trabalho: “Nós viemos de um paiz reconhecidamente rico em 

minerios de toda sorte. Vós tendes a experiencia e o capital: nós, a materia prima e a ancia do progresso. O 

estabelecimento de succursaes de vossas industrias no paiz e a collaboração de vossos elementos de trabalho no 

desenvolvimento de nossas riquezas naturaes concorrerão sem duvida para o estreitamento do intercambio 

anglo-brasileiro”.50 

Reitera-se a ideia de um projeto de modernização, no sentido da sofisticação dos padrões de consumo, e 

ideias de racionalização produtiva, no âmbito da divisão internacional do trabalho tradicional. A frase seguinte 

sintetiza isso: “O Velho Brasil que entre o vosso povo tão pittorescamente ficou conhecido pelas suas 

castanhas, transformou-se em um Novo Brasil, que está neste momento desenvolvendo sua producção, 

justamente em artigos que a Inglaterra consome largamente”51. Ou seja: tratava-se de “desenvolver a 

produção”, mas de produtos exportáveis para a Inglaterra. Além de integrar a Missão à Inglaterra, Simonsen 

foi, nesta mesma viagem, o delegado brasileiro ao Congresso Internacional dos Industriais de Algodão, em 

Paris, onde apresentou um estudo, em 4 de setembro de 191952. De acordo com o próprio Simonsen, o estudo 

foi bem recebido e resultou na vinda de Arno Pearce ao Brasil, com o intuito de verificar o que a Federação 

Internacional dos Industriais de Algodão poderia fazer para melhorar a cultura desse produto no Brasil. 

 

3. Simonsen e questões urbanas: Santos e São Paulo 

A vida profissional de Simonsen se iniciou, talvez por influência do avô materno53, na Southern Brazil 

Railway, onde trabalhou de 1909 a 1910. Entre 1911 e 1912, trabalhou na Prefeitura de Santos, como diretor-

geral e, depois, engenheiro-chefe da Comissão de Melhoramentos do Município de Santos. Nessas funções, 

Simonsen organizou um plano de melhoramentos da cidade, que incluía recalçamento de ruas, drenagem de 

águas pluviais e estudos sobre passeios e arborização. Em 1912, retirou-se da prefeitura para fundar, com 

                                                

49 SUZIGAN, 2000, pp. 349-361. 
50 SIMONSEN, Roberto. “Missão à Inglaterra – F) A Industria Metalurgica. Palavras pronunciadas em Swansea, no Cameron Hotel, 

em agradecimento á saudação de F. W. Gilbertson, Presidente da Bolsa de Metaes de Swansea, a 14 de Agosto de 1919” [1919d]. IN: 
MP, p. 85. 

51 SIMONSEN, Roberto. “Missão à Inglaterra – B) Relações Anglo-Brasileiras. Palavras pronunciadas no Savoy Hotel, em Londres, a 
28 de Junho de 1919, no banquete offerecido pela Federação dos Industriaes Britannicos á Delegação Commercial Brasileira”. 
[1919e]. IN: MP, p. 69. 

52 SIMONSEN, Roberto. “Missão à Inglaterra – I) Possibilidades Algodoeiras no Brasil. These apresentada ao Congresso Internacional 
dos Industriaes de Algodão realizado em Paris, a 4 de setembro de 1919, onde o autor foi delegado unico do Brasil”. [1919f]. IN: MP, 
pp. 91-99. 

53 Simonsen fez os estudos secundários no Ginásio Anglo-Brasileiro, tendo mudado de Santos para São Paulo, para morar com o avô 
materno. O avô de Roberto Simonsen, o engenheiro Wallace da Gama Cochrane, trabalhou nas estradas de ferro Central do Brasil e 
Santos-Jundiaí. Wallace Cochrane foi deputado à Assembleia Legislativa Provincial de 1870 a 1879 e fez parte da primeira diretoria da 
Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Ver LIMA, Heitor Ferreira. 3 industrialistas brasileiros: Mauá, Rui Barbosa, Simonsen. São 
Paulo: Alfa-Ômega, 1976. 
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alguns amigos, aquela que seria a célula-mãe de suas empresas: a Companhia Construtora de Santos.54  

Esta Companhia construiu diversas residências, vilas operárias, armazéns, teatro, matadouro, frigoríficos, 

igrejas, campos esportivos, bancos, bem como obras de calçamento de ruas. Numa tentativa de “criar mercado” 

para as realizações da Companhia, foram organizados outros empreendimentos, sempre com participação da 

empresa principal: apareceram, então, a Companhia Santista de Habitações Econômicas, a Companhia 

Parque Balneário, a Companhia Brasileira de Calçamentos e a Companhia Frigorífica de Santos. Obras 

marcantes dessas empresas são, no município de Santos, o monumento aos Andradas, o edifício da Bolsa do 

Café e o bairro operário de Vila Belmiro. No Relatório da Companhia, de 1918, publicado em À margem da 

profissão (1932), o autor procurou se defender de ataques dirigidos à Construtora, por parte de “certa imprensa 

de Santos”. Sua prestação de contas referia-se às empresas mencionadas acima, de cuja administração 

Simonsen participou, à parte do cargo de diretor da Companhia Construtora de Santos. 

A “Companhia Santista de Habitações Economicas” merece alguma atenção, por ter sido idealizada para a 

construção, em Santos, de uma vila operária modelo, em período considerado chave na história da construção 

de vilas operárias no Brasil. Segundo Palmira Petratti Teixeira55, datam da década de 1890 os primeiros 

documentos em que se aventava a construção de vilas operárias, no entorno da cidade de São Paulo, como 

forma de melhorar – ou “higienizar” – as precárias condições prevalecentes nos cortiços. Nas duas primeiras 

décadas do século XX, a construção de vilas operárias tornou-se negócio lucrativo: houve um movimento, do 

qual a empresa de Simonsen parece beneficiar-se, de incentivo estatal à iniciativa privada, para que se 

construíssem moradias operárias. O poder público limitou os juros para o capital investido em tais 

empreendimentos, tornando-os mais rentáveis.  

A construção dessas vilas também está inserida num projeto racional de moldagem de um novo 

trabalhador56: se até os anos 1910, as medidas preconizadas pelos empresários ao lidar com os trabalhadores 

eram de caráter punitivo, o novo trabalhador que começa a surgir neste momento atua numa fábrica higiênica, 

que funciona de acordo com os princípios racionais defendidos por Simonsen e por outros empresários, como 

Jorge Street. Esses operários tinham diante de si não mais patrões arbitrários, mas, sim, benfeitores e 

preocupados com seu bem-estar. No limite, a construção de vilas operárias era parte do projeto mais geral de 

modernização pelo alto, que estava associado à construção de uma hegemonia ideológica burguesa, na medida 

em que permitia que vigorassem, não só no interior da fábrica, valores ligados à racionalização e ordem.  

Com apoio da Câmara Municipal de Santos e de Belmiro Ribeiro57 para obtenção do capital inicial e 

escolha do terreno, Simonsen criou a referida Companhia de Habitações, construtora de casas operárias, com 

                                                

54 Anuario da Escola Polytechnica de São Paulo – 1909. Arquivo Histórico da Escola Politécnica. Ver, também, SANTOS, Maria 
Cecília Loschiavo dos. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (1894-1984).  São Paulo: Reitoria da USP/EPUSP, 1985. pp. 
46-48; e AIDAR et al, 1993. 

55 TEIXEIRA, Palmira Petratti. A fábrica do sonho: trajetória do industrial Jorge Street. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. pp. 69-101. 
56 TEIXEIRA, 1990, p. 74. 
57 Belmiro Ribeiro de Morais e Silva foi um político influente na cidade de Santos, na Primeira República. 
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capital inicial de 500 contos. A principal realização da empresa foi a construção do Bairro Modelo, ou Vila 

Belmiro, cujo arruamento, nas palavras de Simonsen, “obedece aos mais modernos preceitos da ‘Town-

planning’”.58 Tratava-se de transpor, para as habitações operárias, aquilo que Simonsen defendia como 

princípio norteador da produção: a organização racional. Em seu relatório, Simonsen nota, no entanto, que as 

casas construídas por sua Companhia não eram habitadas por operários propriamente ditos: “nunca foram ellas 

[as casas] habitadas por operarios, propriamente, mas sim por elementos da classe média, os ‘operários de 

casaca’”.59 De fato, o preço mencionado por Simonsen, 60$000 pelo aluguel de uma casa em Vila Belmiro, 

parece incompatível com a renda que um trabalhador braçal da época despenderia com habitação, ao se tomar a 

cifra apresentada por Palmira Petratti para a renda média desse tipo de trabalhador, em São Paulo: entre 60$000 

e 75$000. 

O estudo de Ana Lanna corrobora o relatório de Simonsen, ao salientar que o projeto de construção de 

habitações operárias em Santos, encampado pela Companhia Construtora, falhou devido à concorrência 

imposta pela construção clandestina de casas de madeira. O foco da empresa teria passado, a partir de então, à 

construção de palacetes sofisticados na região das praias. A autora insere essa tentativa de construção de 

moradias operárias no cenário de “guerra aos cortiços”, parte do processo de transformação urbana, vivido pela 

cidade de Santos sob a égide do grande capital ligado ao café. Era necessário criar uma cidade para o comércio 

e para o consumo das elites, de acordo com padrões europeus: traços do cotidiano das populações trabalhadoras 

– jogos, festejos e mesmo as formas de morar – foram colocados no território do indesejável. Os cortiços, bem 

como seus habitantes, eram encarados como promíscuos, devendo ser alijados da nova vida urbana 

incorporada pela elite.60  

Fora de Santos, as obras mais destacadas do grupo empresarial de Simonsen foram os quartéis construídos 

para o Exército, entre 1922 e 1923. As obras para o Exército foram de porte considerável, chegando a 

empregar, em alguns meses, mais de 15.000 operários espalhados pelo território nacional. Foram construídos 

quartéis no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. Este episódio da construção dos quartéis pela Companhia Construtora de Santos 

foi relatado por Simonsen em livro de 1931, cujo objetivo era a defesa contra críticas, circulantes à época, de 

que haveria favorecimento nos contratos firmados entre a Companhia e o governo federal. As obras foram 

contratadas por Pandiá Calógeras, ministro do governo de Epitácio Pessoa. Tiveram início em 1921 e foram 

suspensas em 23 dezembro de 1924 por decreto presidencial. Os motivos para a suspensão, alegados por 

Simonsen, para a paralisação das obras eram a instabilidade reinante no Rio Grande do Sul, onde se 

concentravam as obras ainda em andamento, e as dificuldades financeiras do Tesouro Nacional. Das 53 obras 

                                                

58 SIMONSEN, Roberto. “Problemas de Administração – Excerptos dos Relatorios apresentados á Directoria e assembléa de accionistas 
da Companhia Construtora de Santos em 1918 e 1919”. [1918/1919]. IN: MP, pp. 37-53. 

59 SIMONSEN, 1918/1919, p. 41. 
60 LANNA, Ana Lúcia Duarte. “A transformação urbana: Santos 1870-1920”. IN: Revista USP. n. 41, março-maio. São Paulo: USP, 

1999. 



21 
 

contratadas, Simonsen registra que 38 haviam sido entregues até meados de 1924.61 

A inserção de Simonsen na lógica da modernização também aparece no caso da obra para a Bolsa do 

Café. O Palácio da Bolsa do Café, construído pela Companhia, é um edifício emblemático da força 

hegemônica do grande capital mercantil, ligado à economia cafeeira. Principal porto de escoamento do café, 

Santos viveu intensas transformações no começo do século XX, dentro do processo de modernização pela via 

da incorporação de novos padrões de vida imitados do exterior, por parte das elites. A Bolsa do Café teria sido 

um marco urbano dessa modernização: de acordo com Ana Lanna, o Palácio da Bolsa refletia o projeto da elite 

cafeeira, que vinculava a produção de riqueza ao campo, sendo a cidade o lugar do comércio e do dispêndio 

determinado por padrões imitados do estrangeiro. 

 
 

A proposta elaborada por essa elite [cafeeira] compreendia um campo produtor onde 
residiria a maioria dos trabalhadores, inclusive imigrantes. Contraposta e vinculada a esse 
universo rural, a cidade aparecia formulada utopicamente como lugar de comércio e 
consumo, europeizada, lugar privilegiado das elites e de uma população trabalhadora 
necessária mas colocada sob severos controles e restrições. Não por acaso as esculturas que 
adornavam a fachada do edifício [da Bolsa] simbolizavam a agricultura e o comércio. A 
cidade aparecia no Palácio apenas através dos painéis internos executados por Benedito 
Calixto.62 
 
 

Simonsen era, nesses anos iniciais do século XX, um empresário preocupado com questões de eficiência e 

organização produtiva, no âmbito de suas empresas, mas não havia um questionamento da lógica da economia 

agroexportadora, nem uma ideia de atraso a ser superado pela via da industrialização. Sua atuação como 

empresário se dava no sentido de participar do processo de modernização em curso, sem que esse processo em 

si fosse questionado de forma contundente, como fará em momentos posteriores. 

Um exemplo do tipo de questão que interessava a Simonsen nesse momento é a controvérsia sobre o 

asfaltamento em São Paulo, entre o próprio Simonsen e Victor da Silva Freire, que se deu na imprensa 

paulistana e resultou na publicação de um pequeno volume, em 1923, contendo os pareceres trocados entre os 

dois engenheiros.63 A discussão se dava em torno do tipo de calçamento que deveria ser utilizado na cidade de 

São Paulo, no início da década de 1920. A participação de Roberto Simonsen no episódio se deu por meio de 

uma controvérsia com Silva Freire, engenheiro e professor da Escola Politécnica, em torno de uma questão 

puramente técnica, travada nos termos da época e utilizando referências estrangeiras, sobretudo americanas e 

francesas. O objeto da polêmica é a atribuição dos problemas existentes no calçamento de São Paulo ao tipo de 

betume utilizado na composição da massa asfáltica. Sem entrar nos pormenores da discussão, de resto técnica e 

datada, convém ressaltar que a controvérsia resvala para uma oposição entre uma postura mais empírica, 

                                                

61 SIMONSEN, Roberto. A construção de quartéis para o Exército. São Paulo: sem editora, 1931. pp. 111-114. 
62 LANNA, 1999, pp. 104-105. 
63 SIMONSEN, Roberto e QUEIROZ, Luiz Augusto Pereira. O calçamento de asphalto em São Paulo. São Paulo: Typographia Brazil 

de Rothschild, 1923. O livro contém os seguintes artigos: 1. “O asphaltamento de São Paulo”, originalmente publicado no “Estado de 
São Paulo”, de 23 e março de 1923. 2. “A questão do asphalto”, originalmente publicado no “Estado de São Paulo”, de 25 de março de 
1923. 3. “O asphaltamento de São Paulo”, publicado no “Estado de São Paulo”, em 17 de abril de 1923.  
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defendida por Silva Freire, e uma posição mais “científica”, mais valorizadora dos “testes realizados em 

laboratório”, que era a de Roberto Simonsen. 

Para além do conteúdo em si, de caráter técnico e aplicado, vale observar que Victor da Silva Freire era, à 

altura, o Diretor de Obras Públicas da Municipalidade de São Paulo, responsável por implantar importantes 

medidas urbanísticas na capital paulista, no início do século XX. Essas medidas estariam vinculadas a um 

projeto de higienização urbana, por meio da implantação de um projeto de cidade salubre. Teria sido Freire o 

responsável pela introdução, na legislação municipal paulistana, dos conceitos de “isolação” e “aeração”, que 

operaram modificações importantes na paisagem urbana, como alterações no formato das janelas, que visavam 

a uma melhor ventilação, dentro da ideia de casa salubre. Também se credita a Victor da Silva Freire o plano 

do Vale do Anhangabaú, que deveria ser uma espécie de pulmão, higienizando o triângulo central paulistano e 

tornando a área um local de recreio e usufruto estético.64 O triângulo formado pelas ruas XV de Novembro, 

São Bento e Direita era o local onde se “ostentavam todas as manifestações do progresso” da elite urbana 

cafeeira, concentrando os melhoramentos urbanos, o setor financeiro e o comércio mais luxuoso da capital, 

com as edificações mais imponentes da cidade de início do século XX.65 

A discussão com Victor da Silva Freire, travada em público, no “Jornal do Commercio” e no “Estado de 

São Paulo”, entre março e abril de 1923 se dá sobre um tema diretamente ligado ao processo de modernização 

vivido pelo Brasil neste momento: a preocupação, tanto de Simonsen quanto de Silva Freire, era bem aplicar os 

princípios consignados nos manuais americanos e franceses ao calçamento paulistano. O próprio projeto de 

higienização urbana levado a cabo por Victor da Silva Freire em São Paulo, semelhante ao que também se 

implementava no Rio de Janeiro, no âmbito das reformas de Pereira Passos, é exemplar desse período de 

modernização que passa pelos serviços urbanos e pela imitação de padrões de vida estrangeiros.66 Simonsen, 

como se observou, entra no debate como opositor a Silva Freire, mas está inserido e preocupado com os planos 

de urbanização da cidade de São Paulo.  

No último parecer sobre asfaltamento, publicado em 1923, Simonsen assumiu uma postura menos técnica 

e mais nacionalista ao rebater declaração do vereador Orlando de Almeida Prado, em apoio à lei que nomeava 

Victor da Silva Freire representante brasileiro no Congresso Internacional de Estradas, a realizar-se em Sevilha, 

Espanha. O argumento favorável à lei era que o Diretor de Obras Públicas encontraria, no evento, subsídios 

adequados para a abertura de uma concorrência pública de asfaltamento “em virtude da falta patente, 

indiscutível, de individualidades nacionaes, familiarisadas com assumpto de tal modo especial”.67 Simonsen 

                                                

64 Ver SIMÕES JUNIOR, José Geraldo. “A pesquisa e o debate urbanístico em São Paulo (1900-1920): as proposições em torno do 
tema da ‘casa e cidade salubres’”. IN: Arq.urb. n. 01. São Paulo: USJT, 2008.  

65 DEAECTO, Marisa Midore. Comércio e Vida urbana na cidade de São Paulo. São Paulo: Senac-SP, 2001. p.18. Para um relato contemporâneo 
sobre as transformações de São Paulo, cf.: AMERICANO, Jorge. São Paulo naqueles tempos: 1895-1915. São Paulo: Carrenho Editorial/Narrativa 
Um, 2004.  
66 Para as reformas empreendidas por Pereira Passos no Rio de Janeiro, cf.: BENCHIMOL, Jaime Larry. Pereira Passos: um Haussmann tropical. 
Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, 1992. 
67 SIMONSEN, 1923, p. 124. 
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respondeu que essa postura, reflexo do pensamento do Diretor Silva Freire, só fazia amesquinhar o papel da 

engenharia brasileira e as instituições técnicas do país. “Para se poder julgar de uma sciencia e tambem do valor 

da sua applicação, não são indispensaveis congressos internacionaes em que se tratam os assumptos sob um 

caracter muito geral e vago, e aos quaes as adhesões de interessados são voluntarias e facultativas”.68 Esses 

pareceres são representativos das preocupações de Simonsen nesse momento: há alguns traços de 

nacionalismo, mas ainda inseridos na lógica da modernização do início do século XX, desvinculada de um 

projeto orientado pelo nacionalismo industrialista que embasaria a História econômica do Brasil (1937) e a 

participação do Simonsen no debate do planejamento, com Eugênio Gudin. 

Ainda no período da Primeira República, a situação começou a alterar-se, no sentido de uma preocupação 

maior, por parte de Simonsen, com problemas nacionais e da incorporação de questões relativas à 

industrialização em meados da década de 1920, num processo correlato à diversificação industrial que ocorreu 

no Brasil nesses anos. Segundo Wilson Suzigan, o período 1919-1929 foi um momento em que o investimento 

industrial se elevou em praticamente todos os setores. Ramos tradicionais, como têxteis, calçados e alimentação 

tiveram sua capacidade ampliada e/ou modernizada. No ramo têxtil, além da ampliação da tecelagem de 

algodão, introduziu-se a fabricação de seda artificial (raiom). Os setores de moagem de trigo, açúcar e cerveja 

realizaram grandes investimentos. Para além da ampliação do parque já existente, houve um processo de 

diversificação significativo. A primeira fábrica de cimento bem-sucedida foi construída em 1924-1926 e foram 

construídas cinco usinas siderúrgicas, das quais três foram exitosas. No ramo metal-mecânico, o investimento 

ampliou-se, com o início da produção de máquinas agrícolas pesadas e equipamento industrial leve. Indústrias 

que se instalaram no parque brasileiro nos anos 1920 incluem borracha, química, farmacêutica e perfumaria.69  

A participação de Simonsen nesse momento de diversificação é atestada pelos cargos que assumiu no 

período. Em 1923, assumiu a presidência do Sindicato Nacional dos Combustíveis Líquidos e, no ano seguinte, 

passou a dirigir a Cerâmica São Caetano. Em 1926, organizou a Companhia Nacional da Borracha e a 

Companhia Nacional de Artefatos de Cobre. Simonsen também ingressou no comércio de café, tendo fundado, 

em sociedade com o cunhado, Edwin Murray, a Casa Comissária Murray, Simonsen e Cia. Ltda. que 

representou os Lazard Brothers, banqueiros ingleses financiadores do Instituto Paulista de Defesa do Café, 

durante o governo Washington Luís.   

 Durante esse período dos anos 1920, Simonsen se afirmou como industrial importante, mas seu projeto 

intelectual e de país, ainda era mais ligado à ideia de modernização e de aprofundamento do processo em curso 

de crescimento de certos setores da economia, do que à noção de superação de uma estrutura atrasada por meio 

do processo de industrialização. A hegemonia econômica e política do grande capital mercantil, diretamente 

dependente da produção agroexportadora, não dava possibilidade a uma atuação política e intelectual mais 

marcadamente voltada para a indústria e para pensar seu papel na superação do atraso brasileiro. 

                                                

68 SIMONSEN, 1923, p. 124. 
69 SUZIGAN, Wilson. Indústria brasileira: origem e desenvolvimento. São Paulo: Hucitec/Unicamp, 2000, pp. 90-92. 
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Considerações finais 

Formado em 1909 pela Escola Politécnica de São Paulo, Roberto Simonsen teve contato com um 

conhecimento econômico pouco teórico, as questões tratadas eram aplicadas à administração científica, do 

ponto de vista do capitalista privado. Iniciou sua carreira profissional no setor de construção civil, dirigindo 

uma empresa que contribuiu para a modernização da cidade de Santos e que executou obras públicas em vários 

pontos do território nacional. Como membro da Missão à Inglaterra, Simonsen defendeu o estreitamento dos 

vínculos comerciais já existentes do Brasil com a potência britânica, num reforço da posição brasileira de 

exportador de gêneros primários, como madeira, carne congelada e algodão. Em São Paulo, tomou parte numa 

discussão de caráter técnico, sobre o tipo de asfaltamento a ser aplicado na cidade, envolvendo-se em debate 

com Victor da Silva Freire, que foi um agente importante das reformas urbanas que modernizaram a cidade, no 

início do século XX. 

Esse quadro ressalta uma faceta do pensamento Roberto Simonsen que não costuma aparecer na 

historiografia. Embora se tenha comprometido, a partir do final dos anos 1920 e ao longo das décadas de 1930 

e 1940, com a defesa do desenvolvimento industrial e com a produção e veiculação de um conhecimento 

econômico e histórico ligado ao nacionalismo industrialista, Simonsen se apresenta, nessa fase inicial de sua 

carreira, como um profissional inserido na lógica da modernização. Seus projetos e sua atuação profissional 

ainda eram marcados profundamente por esse sentido de promover uma rápida incorporação de padrões de 

consumo alienígenas, acelerando a introdução de benfeitorias, seja na perspectiva de organização da produção, 

como também nos debates sobre a construção do mundo urbano que surgia no Brasil no início do século XX. 

Evidentemente que sua formação na Escola Politécnica de São Paulo e o contexto internacional favorável para 

importação de técnicas e bens importados antes do início da Primeira Guerra Mundial, como depois na década 

de 1920, induziam que tais perspectivas, de se pensar os caminhos para a modernização econômica e de 

elaboração de projetos para os centros urbanos em expansão, fossem dominantes no ideário político e 

intelectual da época. A trajetória de Simonsen era ainda muito mais resultado direto das influências 

contemporâneas: era um autor mais próximo de ser um objeto histórico do que um sujeito da história, como 

será sua atuação mais ativa no que diz respeito à construção de um pensamento econômico nacional pós-1930. 

O estudo desses textos iniciais de Simonsen proporciona um ângulo privilegiado de observação do 

processo de modernização em curso no Brasil da Primeira República, ao trazer à tona as questões tratadas por 

um empresário que teve participação ativa nesse processo. Por outro lado, a análise ilumina aspectos do 

pensamento econômico do autor: questões relativas à organização produtiva, por exemplo, estiveram presentes 

em seus textos até a década de 1940. Ademais, ao contrastar essa produção do início do século com obras 

como História econômica do Brasil (1937) e os pareceres da controvérsia do planejamento (1944-45), 

percebem-se mudanças importantes, de enfoque e de posicionamento, no pensamento de Simonsen. 

Certamente, essas mudanças estão associadas ao tipo de questão urgente em cada momento histórico: no início 

do século, a produtividade da empresa privada, as reformas na cidade de São Paulo, o comércio de bens 
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primários com a Inglaterra; nos anos 1930 e 1940, a busca pelas razões históricas do atraso industrial e a 

proposição enfática de estratégias para a superação desse atraso, como a proteção alfandegária e o 

planejamento. Nesse sentido, o artigo reforça a importância de se tratar o pensamento econômico de um autor 

não somente em suas articulações internas, mas como algo a ser historicamente reconstruído. 
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RÔMULO ALMEIDA E O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 
 

Francisco Monticeli Valias Neto 
Daniel do Val Cosentino 

 
Resumo 
Rômulo Almeida é um personagem importantíssimo da história econômica e política brasileira por 
sua atuação e participação nos mais importantes projetos políticos e econômicos brasileiros durante, 
principalmente, a década de 1950, período marcado, sobretudo, pela atuação explícita do Estado 
brasileiro no processo de industrialização do país. Coube ao personagem em questão um papel 
decisivo ao idealizar diversos projetos, sobretudo o projeto de criação do Banco do Nordeste do 
Brasil. Este artigo procura recuperar parte da atuação política e do pensamento econômico regional 
de Rômulo Almeida evidenciando sua contribuição ao idealizar, conceber e participar da 
implementação do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), desta forma, estaria à mostra sua 
importância e originalidade nas reflexões precursoras a respeito do planejamento regional. 
Palavras-chave: Rômulo Almeida; Banco do Nordeste do Brasil; planejamento econômico; 
desenvolvimento regional; pensamento econômico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rômulo Almeida é daqueles personagens até certo ponto injustiçados quando o assunto é o 

pensamento econômico brasileiro. São poucos os trabalhos a respeito de suas ideias econômicas se 

comparado à importância de sua atuação em momentos importantes da vida política e econômica 

brasileira. Sua contribuição para as reflexões em torno da realidade brasileira são essenciais. Seu 

trabalho como homem público, participando ativamente dos projetos industrializantes, de atuação 

do Estado para a transformação da economia nacional, bem como seu esforço para promover o 

desenvolvimento regional do Nordeste são merecedores de maior destaque e esforço interpretativo. 

Suas reflexões a respeito do planejamento regional, seja como homem público ao idealizar, 

conceber e participar da implementação do Banco do Nordeste e da Comissão de Planejamento 

Econômico na Bahia, e seja como consultor privado em projetos como o Pólo Petroquímico de 

Camaçari mostram quão importante, inovadoras e atuais são as suas ideias.  

Neste sentido dois dos trabalhos mais importantes a respeito do pensamento econômico 

brasileiro praticamente não retratam ou abordam suas contribuições. Em "Pensamento Econômico 

Brasileiro", Ricardo Bielchowsky se limita a caracterizar Rômulo Almeida como um 

desenvolvimentista nacionalista do setor público sem discutir ou se estender sobre suas ideias e 

contribuições. Sua figura aprece com pouquíssimo destaque na obra, sendo geralmente mencionado 

apenas como membro da corrente acima citada e chefe da Assessoria Econômica de Vargas, além da 

referência de sua saída do governo com o suicídio de Vargas e a posse de Café Filho. Já Guido 

Mantega, em "A Economia Política Brasileira", nem ao menos o menciona ou o inclui em sua 

análise, o que pode se dever ao fato de tomar como ponto de partida para a economia política 

brasileira "Formação Econômica do Brasil" de Celso Furtado, publicado em 1959 ou mesmo a sua 

abordagem focada na proposição de modelos interpretativos da realidade brasileira. 

O próprio Rômulo confessa em entrevistas que sua preocupação mais prática, com as ações 

mais técnicas, do que propriamente com questões de ordem teórica pode ter contribuído para o seu 

"esquecimento”. Em suas palavras: 

 

 

 Acontece que até há pouco tempo não olhava para o passado de forma sistemática. O 
passado não me ocorria. Sou um homem muito solicitado pelo futuro, pelo presente, pelas 
coisas atuais. Nunca tive tempo de escrever em termos acadêmicos. Estou sempre 
provocado por coisas novas, práticas. Provocações de futuro, em nível mais de formulação 
de políticas, de programas e projetos. (SOUZA e ASSIS, 2006, p. 23) 

 

 

Em recorrência: 

 



 

 

Essa experiência é o melhor, senão o único material de que disponho, porque a própria 
atração pelos estudos acadêmicos foi sempre traída pela ansiedade de viver os problemas e 
procurar, na própria leitura, solução para as questões formuladas pela vida. (ALMEIDA, 
1956, p.89) 

 
 

O fato é que Rômulo Almeida é um personagem importantíssimo por sua atuação e 

participação nos mais importantes projetos políticos e econômicos brasileiros durante, 

principalmente a década de 1950, período marcado, sobretudo, pela atuação explícita do Estado 

brasileiro no processo de industrialização do país. Coube ao personagem em questão um papel 

decisivo ao idealizar diversos projetos e transformações da estrutura econômica brasileira e 

participar ativamente da formação das organizações e instituições do Brasil contemporâneo. Sua 

atuação no âmbito do Estado foi marca fundamental na organização e criação de uma tecnocracia 

estatal, que passaria a fornecer o conhecimento e apoio técnico à industrialização da economia 

brasileira. Como aponta André Tosi Furtado: 

 

 

mais do que um membro da tecnocracia que estava emergindo no aparelho do Estado no 
período do pós-Guerra, tratava-se de um técnico de grande competência, fortemente 
motivado em torno do interesse nacional e contratado por concurso público. Coube-lhe 
assim a oportunidade de estar involucrado num intenso processo de transformação da 
administração pública e da economia brasileira. (FURTADO, 2007, p.336) 

 
 

Há uma dificuldade inicial para todos aqueles que pretendem estudar o pensamento de 

Rômulo Almeida - poucos são os seus textos plenamente conhecidos, o que certamente dificulta o 

estudo de suas ideias. Além de alguns artigos e relatórios técnicos espalhados em diversas 

publicações1, há um livro reunindo alguns de seus mais importantes escritos, bem como quatro 

publicações que reúnem depoimentos do mesmo sobre sua vida, obra e atuação política.2 É certo 

que grande parte do pensamento econômico brasileiro de meados do século XX não se encontra 

disponível em publicações editadas e amplamente difundidas como gostariam a maioria dos 

pesquisadores. Casos como o de Celso Furtado são poucos. É Ricardo Bielschowsky, em seu livro 

                                                
1 Ver por exemplo: ALMEIDA, Rômulo. “Bancos de inversões”, In: Observador Econômico e Financeiro, Rio de 
Janeiro, dez. 1943; ALMEIDA, Rômulo. “Planejamento Regional”, In: RDE - Revista de Desenvolvimento Econômico, 
Ano III, Nº 4, Salvador, Julho de 2001; ALMEIDA, Rômulo. “Traços da História Econômica da Bahia no ultimo século 
e meio” In: RDE - Revista de Desenvolvimento Econômico, Ano XI, Nº 19, Salvador, Janeiro de 2009; ALMEIDA, 
Rômulo. “Industrialização e base agrária”, In: Introdução aos Problemas do Brasil, Rio de Janeiro: ISEB, 1956. 
2 ALMEIDA, Rômulo. “Nordeste desenvolvimento social e industrialização”, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985; 
ALMEIDA, Rômulo. “Rômulo: voltado para o futuro”, Fortaleza: BNB, 1986; ALMEIDA, Rômulo. “O Nordeste no 
Segundo Governo Vargas”, Fortaleza: BNB, 1985; ALMEIDA, Rômulo. "Rômulo Almeida (depoimento; 1988)", Rio 
de Janeiro, CPDOC/FGV - SERCOM/Petrobrás, 1988; ALMEIDA, Rômulo. “Rômulo Barreto de Almeida 
(depoimento; 1982)”, Rio de Janeiro, GDOC/Projeto memória – BNDES, 1982. 



 

clássico citado anteriormente, que reconhece que tal pensamento é mais prático e voltado para a 

ação do que acadêmico e teórico. O que decorre primeiro da própria necessidade de transformação 

da economia nacional naquela época bem como a incipiência de um comportamento academicista 

no Brasil naquele momento3. Assim, estudos como o que propomos aqui representam também o 

desafio da pesquisa em fontes desconhecidas, da descoberta de materiais e da análise de discursos e 

acontecimentos que indicam caminhos4. 

 

Antecedentes 

Nascido em Salvador, Rômulo Almeida se tornaria Bacharel em Direito em 1933 pela 

Faculdade de Direito da Bahia. Com apenas 19 anos o jovem Rômulo já mostrava seu gosto pelos 

assuntos econômicos: 

 

 

No início queria ser engenheiro, pois parecia uma carreira mais segura. Mas tinha uma 
preocupação com as questões de ordem geral e política, o que me conduziu a uma formação 
muito generalista. Vivia na Biblioteca Pública, muito menos para ler as matérias das aulas, 
do que para ler literatura, história e política. No sexto ano do ginásio tive um professor que 
considerava excepcional, Hebert Fortes, que lecionava Sociologia de forma muito numérica 
e muito mesclada com estatística e com dados econômicos. Então ele me sugeriu fazer 
trabalhos com estatística, o que me levou a colher dados no Departamento de Estatística e 
Bem-Estar Público. Assim começou meu namoro com a economia. (SOUZA & ASSIS, 
2006, p. 41)   

 
 

No começo da década de 1940, convidado por seu amigo Mário Augusto Teixeira secretário-

geral do IBGE, foi trabalhar no Acre. Assumiu a diretoria da Seccional de Planejamento do 

Recenseamento em Rio Branco, chegou até ser diretor do Departamento de Estatística nos últimos 

meses em que permaneceu no Acre. Tal experiência permitiu que Rômulo publicasse alguns artigos 

no jornal Observador Econômico e Financeiro. No artigo “O Acre na economia amazônica” 5, 

Rômulo descreve a importância da extração da borracha para a economia do Acre e sua 

contribuição para toda economia amazônica. Entretanto, argumenta o autor, que o desenvolvimento 

dessa região torna-se dependente da valorização dos mercados externos para a borracha. Na 

caracterização de Rômulo: “Com a crise, a experiência e o tempo, a economia extrativa foi se 

                                                
3 Sobre o início da vida acadêmica no Brasil, sobretudo no campo da economia, ver: MICELI, Sergio (org). História 
das Ciências Sociais no Brasil. São Paulo: Sumaré, 1995. LOUREIRO, Maria Rita. Economistas no Governo. Rio de 
Janeiro: FGV, 1997. 
4A última parte do livro (ALMEIDA, 1995) traz uma sistematização dos Congressos, conferências e reuniões no Brasil 
e exterior bem como uma extensa lista de trabalhos, seminário e palestras realizadas por Rômulo durante toda sua 
trajetória. Pouquíssimas dessas valiosas fontes evidenciadas foram publicadas. 
5 ALMEIDA, Rômulo. O Acre na economia amazônica. In: Observador Econômico e Financeiro. Nº 69 – Outubro, Rio 
de janeiro, 1941. 



 

completando com uma pequena economia de fixação, agro-pecuária, que vem se sujeitando a azares 

e nem dá para o abastecimento local.” (ALMEIDA, 1941, p. 72) Ou seja, ainda nas palavras de 

Rômulo, a extração da borracha: “É portanto ouro. Não deu trabalho para cultivar. Mas ouro 

amaldiçoado, de extração penosa e que ele sente só lhe trazer decepções.” (ALMEIDA, 1941, p. 73)  

O estudo ainda indica possibilidades de diversificação nas atividades extrativas no Acre, 

dado as potencialidades produtivas da agricultura, sobretudo na produção de castanha e madeira, 

mas a falta de assistência técnica e crédito para os produtores, aliado aos altos custos de 

armazenamento e despesas com intermediários inibem o desenvolvimento destas atividades. Por 

fim, de forma esperançosa Rômulo indica: 

 

 

Se há regiões do oeste, cujo domínio político sobrecarrega o denominador econômico da 
Nação, esse não é o caso do Acre. O Acre, ao contrário, é a mais surpreendente vitalidade 
do interior brasileiro. Não é deficitário para a nação. Uma vanguarda audaciosa constitui, 
naquele extremo da Pátria, uma colônia lucrativa. Seus recursos naturais poderão produzir 
muito mais. Basta auxiliá-los e dirigi-los. (ALMEIDA, 1941, p. 82) 

 
 

A partir deste estudo precursor sobre a economia do Acre, o Observador Econômico e 

Financeiro publicaria dois anos mais tarde três estudos de Rômulo sobre a economia da região 

amazônica: “A Amazônia e os acordos”, “A Borracha e a Amazônia” e o “Sudoeste Amazônico”. 6 

Ambos os estudos buscam caracterizar a dinâmica econômica da extração da borracha e os reflexos 

para a economia da Amazônia. Contudo, para além desse esforço de caracterização, sobressai neste 

último estudo um esboço de um Programa Econômico para o Sudoeste Amazônico. Em resumo o 

Programa Econômico englobaria os principais pontos: 

 

 

a)Racionalização da indústria extrativa, com a cultura e o beneficiamento dos produtos no 
próprio centro de produção, que lhes assegure valor muito maior de exportação e notável 
economia no transporte; b)Produção para abastecimento dos fundamentais bens de 
produção (principalmente materiais de construção e embarcações) e de consumo 
(alimentação e tecidos); c)Criação de crédito, moldado nas condições regionais, operando o 
Banco de Crédito da Borracha através de  agências e órgãos locais, cooperativas; 
d)Redução dos intermediários, pois a economia amazônica precisa deixar de ser 
definitivamente a economia de atravessamentos e especulações, que sugam ou desanimam 
os produtores; e)Desafogados os transportes com o beneficiamento prévio, limpeza dos 
rios, coordenação dos transportes dos altos rios com as linhas da SNAPP, construir 
embarcações adequadas e resolver com gasogênio de óleos de produção regional o 
problema do combustível para pequenas embarcações; f)Abrir estradas de penetração a 
partir de portos, para se articularem no traçado previsto de estradas tronco e 

                                                
6 ALMEIDA, Rômulo. A Amazônia e os acordos. In: Observador econômico e Financeiro. Nº86 – Março. Rio de 
Janeiro, 1943; ALMEIDA, Rômulo. A borracha e a Amazônia. Nº87 – Abril. Rio de janeiro, 1943b; ALMEIDA, 
Rômulo. O Sudoeste amazônico. Nº89 – Junho. Rio de Janeiro, 1943c. 



 

g)Estabelecimento de núcleos coloniais dirigidos, agro-industriais, em combinação com as 
linhas de comunicação. (ALMEIDA, 1943c, p. 116) 

 
 

Este seria o primeiro esforço de programação da atuação do Estado nos problemas que 

impedem o desenvolvimento da Amazônia. Embora, essa programação de atuação do Estado seja 

mencionada sem maiores detalhamentos no texto, podemos retirar elementos que nos indicam a 

gênese do planejamento econômico que tempos mais tarde seria proposto por Rômulo na sua visão 

de desenvolvimento regional, principalmente ao comandar o Banco do Nordeste do Brasil, a 

Comissão de Planejamento Econômico e Pólo Petroquímico de Camaçari. 

Após um ano e meio no Acre, Rômulo teve experiência de consultoria no escritório de 

Santiago Dantas no Rio e como professor substituto de economia na Faculdade de Ciências 

Econômicas e Administrativas do Rio de Janeiro. Atuou ainda como assessor econômico no 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Em 1945 fez concurso para o DASP (Departamento 

Administrativo do Serviço Público), tendo sido um dos primeiros funcionários públicos alçados à 

posição por mérito próprio. Trabalhou também como chefe do departamento de econômico da CNI, 

a convite de Roberto Simonsen. 

No início dos anos de 1950, convidado por Vargas, foi designado oficial-de-gabinete do 

Gabinete Civil da Presidência da República. Ao mesmo tempo foi incumbido pelo presidente de 

organizar a Assessoria Econômica da Presidência da República. A Assessoria foi concebida também 

como órgão técnico planejador complementar à Missão Abbink. Seria ela responsável pela 

formulação da política de desenvolvimento do país7. Havia, portanto, uma relação de confiança de 

Vargas em Rômulo Almeida8, que seria um dos responsáveis pela elaboração do projeto nacionalista 

que passava pela montagem de um arcabouço institucional. Podemos dizer que este momento foi o 

auge da carreira de Rômulo como tecnocrata9. 

Na Assessoria Econômica do segundo governo Vargas, Rômulo Almeida trabalhou com 

figuras tais como Otolmy Strauch, Ignácio Rangel e Jesus Soares Pereira. O órgão criado por Vargas 

pretendia reunir os melhores técnicos no campo do planejamento econômico com o objetivo de 

organizar e estruturar as ações do Estado em um sentido mais amplo, para além dos projetos 

específicos idealizados pela Comissão Mista Brasil-EUA (CMBEU). Neste panorama a Assessoria 

Econômica ganhava um aspecto mais político exemplificado na responsabilidade de redigir os 

                                                
7 Ver ALMEIDA, Rômulo. "Política econômica do segundo governos Vargas" In: Szmrecsányi, T. & Granziera, R. 
"Getúlio Vargas e a Economia Contemporânea", Campinas: Unicamp, 1986b. 
8 Depoimentos do próprio Rômulo dão conta de que Vargas poderia ter pra ele um projeto de ascensão política na Bahia 
que, não fosse o seu suicídio bem como a estrutura política local, poderia ter o alçado como governador da Bahia. 
9 Mais sobre o segundo governo Vargas, bem como o papel e a importância da Assessoria Econômica da Presidência da 
República, ver o importante livro de Maria Celina D'Araujo prefaciado por Rômulo Almeida. D'Araujo, Maria Celina. 
"O segundo governo Vargas 1951-1954: democracia, partidos e crise política", 2. ed. São Paulo: Ática, 1992. 



 

discursos de Vargas que eram excelentes documentos sobre as estratégias e ações do governo 

naquela época10.  

Portanto, cabia à assessoria organizar e estruturar todo o discurso desenvolvimentista de 

Vargas, bem como acompanhar a tramitação e os projetos essenciais de infraestrutura necessária 

para a intensificação do processo de industrialização. No campo energético e elétrico, a assessoria 

participou ativamente na idealização dos projetos e criação: da Petrobrás, do Plano Nacional do 

Carvão e da Eletrobrás (que viria a ser criada de fato nos anos de 1960). Não podemos esquecer 

também de sua contribuição no campo da educação, com a criação da CAPES11. Em resumo, fica 

claro que a assessoria econômica buscou garantir as bases estruturais para a expansão econômica do 

país. Não é por outra razão que muitos autores atribuem a Rômulo Almeida uma certa liderança do 

discurso desenvolvimentista durante a década de 1950, tendo passado a liderança, posteriormente, a 

Celso Furtado.  

Renata Santos aponta para certo esquecimento da Assessoria na literatura apesar da mesma 

ser muito citada, sem contudo ter analisado o seu funcionamento, membros e atividades. A autora 

mostra detalhadamente o papel de liderança e organização exercido por Rômulo Almeida na 

Assessoria, como já citamos anteriormente, apontando-o como uma das principais figuras do órgão 

e ressaltando o seu traquejo e transito político além da capacidade técnica.12 

 O eixo norteador da Assessoria Econômica seria o nacionalismo. É o que sempre destaca 

em entrevistas o próprio Rômulo Almeida. Assim, para Renata Santos o órgão foi capaz de traduzir 

um projeto político e econômico, nacionalista industrializante, que reflete um período histórico 

importante no Brasil. Além disso destaca que: 

 

 

A Assessoria Econômica, para além da sua importância na compreensão geral do período, 
também foi sem dúvida representativa de uma nova modalidade de técnicos que tiveram 
importância destacada no aparelho de Estado. Diante das perspectivas e ações 
industrializantes o Estado foi chamado a cumprir novas funções e a ampliar e melhorar o 
desempenho de funções já exercidas. (...) 

                                                
10 Rômulo em depoimento assume autoria da mensagem programática de Vargas em 1951: “(...) a mensagem do ano de 
51, dirigida em 15.03, ao Congresso, foi uma mensagem programática que nos coube [a assessoria econômica] 
estruturar. Foi um trabalho feito numa espécie de improviso. Eu entrei no gabinete no dia 11.02 e no dia 15.03 a 
mensagem estava pronta, entregue ao Congresso (...) Esse foi um dos trabalhos mais desafiantes e gratificantes pra 
mim.”(ALMEIDA, 1986a, p. 55) 
11 A questão educacional e sua relação com o processo de desenvolvimento sempre foi um tema muito claro ao autor, 
que tem um texto muito interessante sobre o assunto. Ver Almeida, Rômulo. “Programação Educacional Num Pais em 
Processo Inicial de Desenvolvimento” In: Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos - Nº 105 - Jan/mar 1967. 
12 Santos, Renata Belzunces dos. "A assessoria econômica da Presidência da República: contribuição para a 
interpretação do segundo governo Getúlio Vargas (1951-1954)", Dissertação de Mestrado, IE/Unicamp, Campinas, 
2006. 



 

A 
Assessoria Econômica inovou também ao encarregar-se, ainda que informalmente, das 
tarefas de planejamento geral do Segundo Governo Vargas. (SANTOS, 2006, p, 113) 

 
 

O papel e a importância da Assessoria Econômica do segundo governo Vargas têm sido 

assuntos de diversos textos e trabalhos. Não é intuito deste trabalho aprofundar a questão. 

Essencialmente muito se discute a respeito do papel da assessoria na interpretação do segundo 

governo Vargas e a existência de um projeto industrializante e nacionalista durante o mesmo. Parece 

claro que a Assessoria era o braço nacionalista e desenvolvimentista do governo, responsável pela 

concepção do planejamento econômico e do discurso de emancipação nacional e progresso social. 

Contudo, praticamente todos esses trabalhos estão interessados em discutir ou o próprio Vargas ou 

interpretar o seu segundo governo a luz da formação econômica brasileira ou mesmo do processo de 

industrialização. Portanto, são trabalhos que destacam a importância e as ideias de Rômulo 

Almeida, atribuindo-lhe um papel central e importante, mas não se preocupando especificamente 

em entender, descrever e explicar sua visão, suas ideias e seu pensamento econômico.13  

Importante perceber que Rômulo Almeida foi a figura principal desta assessoria, 

principalmente, quando a mesma passou a tratar a problemática regional, em suma, o problema do 

Nordeste. Neste sentido, Rômulo participa ativamente na criação do projeto do Banco do Nordeste 

do Brasil onde seria seu primeiro Presidente14 em 1954. Aliás, o estudo da vida e da obra do autor 

deixa claro como o mesmo vai direcionando suas preocupações para a questão regional e do 

Nordeste ao longo de sua vida pública. Sobre isso, em depoimento de 1988 ao CPDOC da 

Fundação Getúlio Vargas, Rômulo Almeida ilustra bem a sua personalidade e atitude em relação ao 

desenvolvimento regional e especificamente ao desenvolvimento do Nordeste. Questionado sobre o 

fato de nunca ter deixado de ser um homem do Nordeste apesar de sua atuação nacional, sua 

resposta é esclarecedora: “Não, eu me transformei. Eu fui federal, depois passei a ser regional pela 

consciência de que era preciso enfrentar esse problema.” (ALMEIDA, 1988, p. 166) 

Este é um ponto de inflexão onde a preocupação regional passa a ser a mais importante em 

suas contribuições. Neste sentido, defendemos a tese de que dada tamanha influência de Rômulo na 

concepção dos órgãos que guiariam as políticas de desenvolvimento regional, tal como o BNB. 

                                                
13 Ver por exemplo SANTOS, Renata Belzunces dos. "A assessoria econômica da Presidência da República: 
contribuição para a interpretação do segundo governo Getúlio Vargas (1951-1954)", Dissertação de Mestrado, 
IE/Unicamp, Campinas, 2006; FONSECA, Pedro Dutra da."Nem ortodoxia nem populismo: o Segundo Governo 
Vargas e a economia brasileira", In: Tempo. Rio de Janeiro, UFF, 2009; FONSECA, Pedro Dutra da. "O mito do 
populismo econômico de Vargas" In: Revista de Economia Política 31 (1), 2011; BASTOS, Pedro Paulo Z. "  
 Qual era o Projeto Econômico Varguista?" In: Estudos Econômico, V.41, N.2, 2011; DRAIBE, Sonia "Rumos e 
metamorfoses". Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. 
14 Rômulo atribui sua ascensão à presidência do BNB pelo fato de Vargas pretender lançá-lo politicamente no Nordeste, 
bem como manter um técnico de confiança na direção do banco, deixando afastada assim as oligarquias políticas do 
Nordeste. 



 

Estudar e entender como o mesmo atribuía os problemas/soluções do Nordeste se faz necessário 

para justificar o modus operandi dessa instituição de fomento de políticas regionais. Pretendemos a 

partir de agora explorar um pouco melhor essa experiência para ilustrar as suas ideias a respeito do 

desenvolvimento regional. 

 

A problemática regional 

Historicamente, encontramos os primórdios da preocupação regional no Plano de 

Eletrificação Nacional, elaborado pela União Soviética em 1925. Este plano tinha o objetivo de 

construir várias usinas hidrelétricas, prevendo seu aproveitamento como base para o 

desenvolvimento regional e sua integração futura. Posteriormente, em 1928, a Comissão Nacional 

de Planejamento ratificaria a preocupação regional da União Soviética, ao considerar a dimensão 

regional e a preocupação geopolítica da Sibéria (DINIZ, 1999). 

 Pouco tempo depois, a preocupação regional ganharia respaldo no mundo com a grande 

crise de 1929, pois esta expôs claramente os problemas regionais da maioria dos países capitalistas 

e industrializados. Neste momento, os pressupostos de harmonia econômica do sistema capitalista 

seriam colocados em xeque, mais do que isto, a concepção sobre a participação mínima do Estado 

na economia cairia ao chão. 

Como se sabe, depois da crise veio o Estado. Roosevelt, eleito presidente em 1932, 

implementou o New Deal, um programa de recuperação econômica, que previa a expansão do gasto 

público para reduzir a capacidade ociosa das empresas e, com isso, aumentar a renda agregada e o 

emprego nos Estados Unidos. Esse tipo de intervenção do Estado não era óbvio na época e 

representava um desafio à concepção dominante, mas em declínio. Prevaleciam ainda as ideias 

liberais e Keynes ainda não era Keynes. No contexto da agudização das desigualdades regionais no 

país, o sul era muito menos desenvolvido que o norte, e daquele programa de recuperação 

econômica, em 1933, foi criado o Tennessee Valley Authority (TVA), uma agência governamental 

cujo objetivo era promover o desenvolvimento econômico na região do vale do Tennessee, 

especialmente afetada pela grande depressão.15 Reflexo indireto da teoria keynesiana que se 

firmava, esta foi a primeira experiência de planejamento regional concretizada num país de 

economia capitalista. 

A teoria econômica agora seria guiada pelos conceitos advindos da revolução Keynesiana, 

que promoveria a criação de políticas de redução das desigualdades regionais e do reordenamento 

territorial de vários países, através do avanço das técnicas e práticas de planejamento econômico. 

                                                
15 O fotógrafo Walker Evans captou em imagens os efeitos da grande depressão no interior dos Estados Unidos. 



 

Também nasceriam instituições específicas para o fomento das políticas regionais, tais como o 

TVA. No fundo, estava se construindo uma teoria que daria conta de resolver os problemas da 

realidade, e o problema regional era uma parte significativa desta. 

 No Brasil, o longo período de economia primário-exportadora fez com que nosso território 

se transformasse naquilo que Francisco de Oliveira chamou de “arquipélago de regiões” 

(OLIVEIRA, 1990). O termo enfático traduz a experiência de um pais que viveu por mais de quatro 

séculos sob a dependência do mercado externo, nos diferentes ciclos (que vão desde o cultivo de 

cana-de-açúcar, passando pela mineração até chegar no café) sempre prevaleceu o nexo externo. O 

desenho regional do Brasil não poderia ser diferente: uma região de dinâmica externa, apoiada no 

cultivo da monocultura desvinculado com o resto da economia que se preocuparia com o 

abastecimento externo. Assim “as economias regionais se articulavam muito mais para fora do que 

para dentro do espaço nacional” (BACELAR, 2000). 

O problema regional, por conseguinte, dependia quase exclusivamente do desempenho 

externo, ou seja, o que garantia o desempenho de certa região era, em primeiro lugar, sua 

articulação com o estrangeiro, e, em segundo lugar, um cenário favorável de comércio 

internacional, ou seja, se o açúcar (cultivado no século XVII) estava valorizado internacionalmente, 

a região Nordeste iria bem. Neste prisma, enquanto o nexo da economia brasileira estivesse voltado 

para o exterior, os problemas que depois viriam a ser encarados como inerentes de cada região não 

fariam sentido se levassem em conta a dinâmica econômica nacional. Assim, paradoxalmente, a 

discussão específica da questão econômica regional surge com maior clareza quando a discussão 

econômica do país se volta para o plano nacional. 

 Por isso, a questão regional nasce no Brasil a partir do momento em que o país passa de uma 

economia primário-exportadora para uma economia de base industrial16. Essa mudança tão 

profunda vivida na economia brasileira no século XX, garantiria uma nova dinâmica econômica: 

neste momento, ao internalizar o comando da acumulação, o mercado interno atua como 

determinante na lógica econômica, pois passa a configurar a articulação da economia nacional. No 

fundo, o processo de industrialização rompe com a lógica externa e a complexidade da economia 

passa a ser representada pela articulação das diversas regiões entre si. Nas palavras de Tânia 

Bacelar: 

 

 

Neste momento, as diversas ilhas do Brasil começavam a articular entre si, a estabelecer 
relações cada vez mais intensas entre elas mesmas, e é quando começa a surgir a chamada 

                                                
16 Furtado, Celso. “Formação Econômica do Brasil”, São Paulo: Cia das Letras, 2009a. 



 

questão regional brasileira. No momento em que estas articulações se montam é que a 
sociedade brasileira vai perceber que estava diante deste processo de construção, que é um 
processo de construção nacional, mas que há diferenciações regionais muito importantes, e 
evidencia-se que determinadas regiões tem uma dinâmica diferente de outras. (BACELAR, 
2000, p.73) 

  
 

A preocupação regional com o Nordeste nasceu com o diagnóstico de que todos os 

problemas sociais e econômicos da região advinham dos problemas causados pela intermitente seca 

que a assolava. A primeira medida com o propósito de combater a seca foi a criação da Comissão 

Imperial, em 1877, cujo objetivo era analisar e propor soluções para o problema. Aquela comissão 

sugeriu o desenvolvimento dos transportes, a construção de barragens e a transposição do rio São 

Francisco, ou seja, grandes obras de engenharia. Porém essas ações foram limitadas e lentas, 

enquanto se agravava o problema social da região (DINIZ, 1999). 

Desde então, diversos órgãos e departamentos seriam criados sempre com diagnóstico 

semelhante: IOCS (Inspetoria de Obras Contra a Seca) transformada em Inspetoria Federal de 

Obras Contra as Secas (IFOCS) em 1906, e em Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS), em 1945. Paralelamente, havia sido criada a Caixa Especial de Obras de Irrigação de 

Terras Cultiváveis no Nordeste do Brasil com 2% do orçamento da União. Em 1923, a Constituição 

Federal fixou em 4% do orçamento Federal para o controle das secas, e em consonância, o 

congresso em 1949 aprova a Lei Sarasate17. Esta lei previa a intervenção do governo para financiar 

os proprietários e até mesmo agências públicas da região em pequenas obras de combate à seca 

(aguadas, poços e forragens resistentes à seca).18 Destarte, esse posicionamento do Estado deixava 

muito claro que todos os problemas do Nordeste eram derivados de uma geografia desfavorável, 

que esporadicamente castigava a região com fortes secas, e, portanto, a partir desse diagnóstico, 

quaisquer soluções plausíveis encontravam-se no campo da engenharia contra a seca. 

 

O Banco do Nordeste do Brasil 

Neste contexto, Rômulo Almeida liderando a Assessoria da Presidência da República 

durante o segundo governo Vargas, organizaria os estudos realizados desde 1951 e publicaria dois 

anos mais tarde o documento intitulado “Planejamento do Combate às secas” (BNB, 1985). A 

primeira parte desse estudo desmistificaria toda essa concepção política e econômica de que o 

atraso nordestino era consequência das secas que castigavam a região, fornecendo explicações para 

as causas do “problema econômico fundamental” da região Nordeste. Na concepção de Rômulo, o 

                                                
17 Lei n.1.004/49 promulgada pelo então Deputado Federal Paulo Sarasate UDN/CE. 
18 Sobre o tema ver: TAVARES, H. Magalhães. “Uma Experiência de Planejamento Regional: o nordeste brasileiro.” 
Tese de Doutorado, IE/Unicamp, Campinas: 1989. 



 

processo de industrialização por substituição de importações fez com que a atividade econômica se 

concentrasse no Centro-Sul do país, ao passo em que se aumentavam os desequilíbrios regionais. O 

Nordeste que exportava produtos para o exterior sofria com a política cambial (de valorização 

artificial do Cruzeiro) em benefício da indústria nascente na região Centro-Sul. Em suas palavras: 

 

 

O fato mais sensível é que os estados do Nordeste (inclusive Bahia) contribuem altamente 
para as exportações brasileiras e pouco participam das importações. A estrutura do 
comércio regional é caracterizada por grande saldo no comércio com o exterior e pesado 
déficit no comércio interno. (...) o efeito econômico é um desequilíbrio nos termos de troca 
e uma descapitalização pelo fato de venderem a preços de competição internacional, e de 
comparem (mesmo no caso de não haver defasagem entre o cambio oficial e o cambio 
livre) a preços que são os preços de escassez ou os preços de inevitável proteção do 
mercado interno. (BNB, 1985, p.228)  

 
 

Ou ainda mais enfático: 

 

 

O Nordeste pagava por isso, porque recebia pelo Dólar uma quantia muito pequena e não 
podia importar os produtos do exterior, tinha que importar de São Paulo, então importava 
muito mais caro, quer dizer, vendia por muito menos e comprava por muito mais. Isso 
provocou um desequilíbrio. (ALMEIDA, 1986a, p.78) 

  
 

O relatório estava evidenciando que o Nordeste era uma região que exportava produtos 

primários e gerava divisas, ao passo que tinha que importar produtos manufaturados da região 

Centro-Sul, a custos superiores aos dos produtos importados, agravados principalmente pelos altos 

custos com transporte. Concluindo-se assim, que a região Nordeste estava de certa forma, 

financiando a industrialização do Centro-Sul. Esta ideia foi posteriormente retomada pelo relatório 

do GTDN (Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste) em 1959, bem como inúmeros 

textos de Celso Furtado. Esses argumentos formaram as bases pra a concepção da SUDENE tempos 

depois. Em discurso pronunciado na inauguração do Centro Administrativo Getúlio Vargas, em 

1984, Rômulo retomou esta questão: 

 

 

É oportuno frisar que o BNB não foi uma ‘iniciativa pontual’, como certas análises 
históricas mal informadas costumam julgar, ao atribuir à SUDENE o início de um trato 
sistemático dos problemas da região. Ele estava em um contexto maior de visão estratégica 
e da disposição de enfrentar a problemática nordestina global, superando tanto a visão de 
engenharia das obras contra as secas, quanto a ótica assistencialista. (...) a SUDENE não foi 
algo que surgiu do nada. (BNB, 1985, p. 172) 

 
 



 

Por outro lado, contribuindo ainda mais com a concentração econômica na região Centro-

Sul, o documento enfatizava também a existência de potenciais investimentos no Nordeste, mas o 

“marasmo” vigente na região conduzia tal capital para a região Centro-Sul, onde se encontravam as 

melhores condições de valorização. Este conceito espelha a influência teórica de Alfred Marshall, 

cuja obra fora traduzida no Brasil pelo próprio Rômulo de Almeida19. Essa influência consiste no 

conceito de “economias externas”, que explica esse deslocamento de capitais, através da maior 

lucratividade provocada pelo efeito de complementaridade e densidade de mercado característico da 

zona de concentração. Fazendo referência: 

 

 

A maior eficiência marginal do capital nessas áreas [que possuem economias externas] 
tende não apenas a evitar que seu capital se transporte para fecundar as regiões mais 
distantes e desequilibradas, como também a atrair o capital que nestas se gera, 
frequentemente num ritmo espasmódico, nas quadras de safras e preços excepcionais. 
(BNB, 1985, p.230) 

 
 

Por fim, o documento aponta para as deficiências dos órgãos públicos no tratamento dos 

problemas do Nordeste. A crítica pauta-se na falta de planejamento das ações do DNOCS, principal 

órgão de fomento de políticas regionais para o Nordeste. Para Rômulo, o DNOCS carecia de 

estudos científicos sobre a situação meteorológica, ecológica e agrícola, muito explicado pela 

própria falta de técnicos especializados no quadro de seus funcionários. Outro aspecto seria a 

fragilidade política do DNOCS. Constantemente, suas ações eram desviadas pela influência de 

certos grupos de interesse, evidenciando a falta de autonomia e escala de prioridades das ações 

deste órgão. Em síntese, todas as críticas feitas por Rômulo tinham como traço comum a 

necessidade de planejamento econômico efetivo na concepção das ações.  

Evidenciados os problemas do Nordeste, a segunda parte do documento consiste em orientar 

o planejamento de uma alternativa de ação para o Nordeste. Neste sentido, o planejamento regional 

deveria compor-se de “planos permanentes”, com o objetivo de fomentar/aperfeiçoar mecanismos 

de: reserva e aproveitamento das águas, conservação do solo e do revestimento florístico, reserva e 

armazenagem de sementes e fomento agropecuário. Ao lado desses “planos permanentes” estariam 

os “programas de emergência”, que destinariam basicamente a manter o emprego, regular o 

abastecimento alimentar e de água, e promover a assistência aos emigrantes deslocados em tempos 

de calamidade. (BNB, 1985) 

                                                
19 Ver Marshall, Alfred. "Princípios de Economia: tratado introdutório", 2 Volumes, tradução revista de Rômulo de 
Almeida e OttolmyStrauch, São Paulo: Abril Cultural, 1982. 



 

Em síntese, fica evidente que o Nordeste deixado a mercê das leis de mercado, cada vez 

mais se distanciaria, do ponto de vista econômico e social, do centro dinâmico da economia. Logo, 

justifica-se então, a intervenção do Estado para amenizar esses desequilíbrios regionais. Rômulo 

conclui no documento: 

 

 

Por essa razão se impõe o programa de inversões federais básicas em obras e serviços 
públicos, ao lado de inversões complementares, em crédito a empreendimentos particulares 
ou públicos locais, que reduzam as desvantagens em relação ao Sul e apressem o processo 
de fixação e a atração de capitais no Nordeste. (BNB, 1985, p.231) 

 
 

Toda essa concepção de planejamento regional que o documento trazia serviu como base 

estruturante para a ação do BNB que Rômulo idealizou. O Banco do Nordeste surgiu, a princípio, 

para aplicar a grande quantidade de recursos – garantidos pela Constituição Federal e pela Lei 

Sarasate principalmente – destinados ao combate às secas, pois as obras até então do DNOCS, não 

haviam solucionado os problemas da região. Em suas palavras: 

 

 

(...) nós examinávamos a experiência de combate aos efeitos da seca, e mostrávamos que a 
solução de engenharia era uma solução insuficiente, que era preciso pensar em termos 
econômicos, sociais e agronômicos e que não se devia cuidar somente da seca e do 
polígono das secas, mas da região que era afetada por ele, ou seja, de todo o Nordeste. Era 
preciso pensar em termos econômicos. (ALMEIDA, 1986a, p.77) 

 
 

Contudo, para abranger todos objetivos propostos pelo planejamento regional era necessário 

habilitar “um organismo de características originais na estrutura bancária brasileira, oferecendo 

singulares oportunidades para ação construtiva.” (BNB, 1985, p.197) 20 Rômulo apresentaria ao 

Congresso Nacional o projeto de criação do BNB21. As características originais advinham das 

funções híbridas que o BNB acumularia, ou seja, as funções de um banco comercial, de um banco 

de investimentos e de um banco assistencial. A ideia era dar flexibilidade no planejamento das 

ações, e neste sentido, o BNB atuaria na concessão de crédito a curto prazo para construção de 

                                                
20Em depoimento sobre a criação do BNB, Rômulo mostra que a principio houve uma rejeição por parte do Banco do 
Brasil, que até então administrava os fundos destinados à política de crédito, sobretudo os recursos da Lei Sarasate. 
Negando a ideia de duplicação de funções e argumentando a favor da criação de um banco especializado: “Não se trata, 
simplesmente de substituir o Banco do Brasil nas operações previstas na Lei n. 1.004 [Lei Sarasate], mas como foi dito, 
da criação de um instrumento financeiro especializado, em complemento do atual DNOCS, para a luta contra as secas e 
para impulsionar o progresso econômico no Nordeste, experimentando técnicas de assistência financeira ainda 
incipientes em nosso sistema bancário”(BNB, 1985, p.199). 
21 Mensagem N° 363 elaborada pela Assessoria Técnica da Presidência da República e publicada no Diário do 
Congresso Nacional, Rio de Janeiro, n. 208, de 1 de Novembro de 1951, p. 10.433-5. 



 

pequenos açudes, perfuração e instalação de poços, obras de irrigação e aquisição ou construção de 

silos e armazéns nas fazendas. Atuaria também no financiamento direto de investimentos produtivos 

a mais longo prazo, como o financiamento de safras agrícolas, construção e instalação de armazéns 

nos centros de coleta e distribuição, e desenvolvimento de indústrias artesanais e domésticas que 

aproveitem matérias-primas locais. Por fim, no campo assistencial, atuaria tanto no auxílio de 

iniciativas econômico-sociais de mais baixa produtividade, como em subvenções diretas. Com essas 

características, Rômulo pretendia fazer do BNB uma agência de fomento de política regional. Na 

concepção de Rômulo: 

 

 

(...) o banco foi criado para dar uma certa autonomia à condução da política regional , ou 
seja, para dar uma certa capacidade de inovação, uma certa independência do ponto de vista 
financeiro na formulação e na execução da política regional. (BNB, 1985, p.89) 

 
 

Destarte, pretendia-se conciliar uma política que combatesse os problemas imediatos que a 

seca proporcionava, com projetos que visavam a modernização/aperfeiçoamento das atividades já 

existentes. Neste sentido, havia projetos específicos para alcançar estes objetivos, tais como: A) um 

programa de aproveitamento racional dos rios perenes da região, principalmente o São Francisco, o 

Parnaíba, o Paraguaçu, o rio do Contas, o Itapicuru e o Vaza-Barris; B) no levantamento e na 

programação das obras de açudagem, para tornar perenes ou regularizar rios temporários e 

torrenciais e acumular água em grandes barragens, especialmente com fins de irrigação e C) num 

programa ampliado de cooperação para projeto e construção de pequenos açudes (BNB, 1985,  

p.241). No fundo, todos esses projetos visam maximizar o aproveitamento/armazenagem da água 

para corrigir as possíveis irregularidades das precipitações, e com isso amenizar os problemas 

decorrentes da seca. 

No que tange a modernização/aperfeiçoamento da agricultura, os projetos convergiam para o 

constante estudo técnico da geografia da região, de forma a desenvolver as potencialidades e 

corrigir as deficiências das atividades agrícolas no semi-árido, visava-se aumentar a produtividade 

da chamada “agricultura seca”. Concomitantemente, o BNB atuava na concessão de credito rural e 

projetos de redescontos rurais, consolidando a base econômica de financiamentos para o 

desenvolvimento da agricultura22. Com este panorama, o BNB incentivaria o desenvolvimento dos 

                                                
22 Sobre a debilidade de mecanismos de financiamentos, Rômulo toma como exemplo o caso do plantio do “algodão 
mocó”. Sendo uma planta de cultivo perene e que só começa a produzir bem após três anos do plantio, o “algodão 
mocó” necessita de financiamentos regulares para sua produção. Dado a debilidade creditícia existente, surge o plantio 
intercalado de outras variedades algodoeiras resultando em uma hibridização e deterioração da qualidade de suas fibras, 



 

seguintes setores: A) de produtos minerais, florestais e agropecuários da região; B) as indústrias de 

alimentação, que industrializem produtos regionais e contribuam para melhorar o padrão alimentar 

do Nordeste; e C) a pequena indústria artesanal e doméstica, incluindo oficinas mecânicas. Levar-

se-á em conta o fator humano: os pendores do nordestino, criador de variada atividade artesanal. 

(BNB, 1985, p.247)  

De maneira a institucionalizar e fornecer elementos técnicos necessários para a continuidade 

do planejamento regional, Rômulo propôs, concomitantemente com a constituição do BNB, a 

criação do Escritório Técnico de Estudos Econômicos (ETENE). Ficaria esse órgão responsável a 

realizar estudos para o desenvolvimento da região, desenvolver pesquisas sobre suas 

potencialidades e treinar os futuros técnicos especializados que comporiam o quadro de 

funcionários do BNB. Defendendo a importância do ETENE, Rômulo argumenta: 

 

 

Acresce que, para fomentar os empreendimentos rentáveis e orientar todo o seu programa 
de financiamento, o Banco do Nordeste do Brasil deverá manter um escritório técnico de 
estudos econômicos, voltado especialmente para as condições do mercado para produtos da 
região, as possibilidades de novas culturas e o aproveitamento de matérias-primas locais. 
Para isso deverá empreender estudos de base sobre a estrutura e a evolução conjuntural da 
economia nordestina, tornando-se assim um auxiliar do órgão encarregado do planejamento 
e da execução, direta ou não, da política federal do polígono das secas. (BNB, 1985, p.199) 

 
 

Através dessa caracterização, estaria o BNB habilitado para enfrentar os problemas 

estruturais do Nordeste, promovendo o efetivo desenvolvimento desta região. Analisando esses 

elementos constitutivos do BNB, percebemos que estariam lançadas ao plano da efetivação as 

concepções teóricas do planejamento econômico que Rômulo desenvolveu em um texto clássico de 

1950. Em suas palavras: 

 

 

Feito isso, a pesquisa e o planejamento deverão quiçá ordenar-se em duas fases: uma, mais 
pronta, e preparatória, consistente na pesquisa da experiência e na determinação dos 
gargalos, ou insuficiências mais sensíveis, bem como das condições prévias necessárias 
para uma ulterior política mais larga de desenvolvimento (...) Assim, enquanto essas 
medidas seriam experimentadas, sob a observação dos órgãos de planejamento, estes 
poderiam e deveriam realizar os estudos de profundidade e a projeção minuciosa das 
alternativas, correspondentes à segunda fase, a de uma política econômica ou planejamento 
de mais largo alcance. 
(...) Estaria assim lançado o plano à execução. Aos órgãos propriamente de planejamento 
restaria apenas a tarefa de controlar os resultados da execução, de continuar as pesquisas e a 
revisão permanente dos alvos e mesmo dos objetivos. (ALMEIDA, 1950, p.47-48) 

                                                                                                                                                            
demandadas pela indústria têxtil. A situação pode chegar ao extremo de a produtividade das fibras híbridas diminuírem 
tanto ao ponto de ter que se importar algodão no exterior. Estava posto mais um argumento que legitimava a atuação do 
BNB. 



 

 
 

Estava explícito, nestes termos, que o documento “Planejamento do Combate às secas” 

constituía a primeira e o ETENE a segunda fase do planejamento regional que legitimou a ação do 

BNB, concebido por Rômulo.  

 Para além dessa relação entre a concepção teórica acerca do planejamento econômico e a 

ação prática, percebemos que o campo de atuação do BNB revela elementos importantes do 

pensamento econômico de Rômulo Almeida. A ênfase de suas operações de crédito e financiamento 

era dada em projetos que visavam o melhor aproveitamento dos recursos hídricos, conservação do 

solo e, principalmente, na melhoria da infra-estrutura usada pela agricultura. A indústria aparecia 

marginalmente nesses projetos, e mesmo assim, estas apareciam como indústrias artesanais e 

domésticas. 

 Coube ao estudo “Pequenas indústrias artesanais e domésticas”, realizado em 1954, dar 

maiores detalhes sobre o potencial dessas indústrias para a economia nordestina (BNB, 1985). 

Rômulo argumentava neste estudo que as dificuldades com os transportes para o escoamento da 

produção, juntamente com o baixo poder aquisitivo da massa de desempregados garantiam ao 

Nordeste as características para o desenvolvimento deste tipo de indústria. Portanto, justifica-se a 

atuação do Estado no fomento desta atividade, principalmente porque: 

 

 

a) Possuem condições econômicas comprovadas e parece lógico que reduzindo-lhes o 
custo, melhorando-lhes os tipos e qualidades e assegurando-lhes  maior rendimento, as 
possibilidades econômicas do artesanato e da indústria doméstica se reforçarão; b) a 
economia agrícola em toda parte, especialmente numa região tão sujeita à instabilidade 
climática, requer o complemento de ocupações domésticas, como ocupação subsidiária da 
agricultura; c) o desemprego e subemprego no campo exige a criação de atividades que 
encontrem condições propícias na região, com o objetivo de dar ocupação e melhorar a 
condição de vida, mesmo na base de uma economia relativamente fechada; d) indústrias 
artesanais e domésticas, em regra, requerem pouco capital por unidade de emprego ou de 
produto, o que atende às condições do país, especialmente da região; e) mesmo nos casos 
em que a indústria artesanal e doméstica constitua uma mera fase evolutiva na presente 
estrutura nordestina, ela deve ser reputada como a melhor preparação que o nosso povo 
pode fazer para o advento da média e da grande indústria; e f) a pequena indústria artesanal 
e doméstica é, ainda, um campo para a afirmação e fixação da personalidade regional, 
através da qual o caráter local manifesto pelos hábitos e pelos motivos , pode ser defendido 
ou mesmo cultivado, naquilo que tem de válido. (BNB, 1985, p. 310-311) 

 
 

Estava clara a influência teórica de economistas do desenvolvimento equilibrado na 

concepção do planejamento regional feita por Rômulo, esta influência por sua vez se concretiza 

quando se analisa a proposta de ação definida pelo BNB. Assim como mostra André Tosi Furtado, 

em resumo:  



 

 

 

O projeto de desenvolvimento da região era ainda basicamente autocentrado, já que as 
atividades a serem apoiadas a orientavam-se fundamentalmente aos mercados locais ou 
regionais, ou se apoiavam ainda nas atividades tradicionais da região. Tratava de uma 
estratégia de desenvolvimento equilibrado, à La Nurkse, em que haveria um crescimento 
harmonioso de todas atividades produtivas, inclusive daquela de mais baixa produtividade, 
que iriam ser modernizadas gradualmente por meio da intervenção do Estado. (FURTADO. 
2007, p. 344) 

 
 

 Dentro desse campo de atuação proposto pelo BNB, fica evidenciado que não se pensava 

o Nordeste como uma proposta de inserção desta região no mercado interno através de atividades 

dinâmicas, não se pretendia romper com a lógica histórica de dependência com o Sul, pelo 

contrario, pensava-se em desenvolver atividades em harmonia com este esquema. Logo em seu 

discurso de posse no cargo de Presidente do BNB, Rômulo deixava explícita esta ideia:  

 

 

Deverá ser o BNB um instrumento de política financeira do governo, pois que não se pode 
conceber o desenvolvimento da economia nordestina em dissonância com as diretrizes 
gerais firmadas para o conjunto da economia nacional. O BNB se integra no sistema das 
instituições financeiras da União (BNB, 1985, p. 168) 

 
  

 Este aspecto entra em consonância com a visão de desenvolvimento regional no 

pensamento econômico de Rômulo Almeida, pois considerava que o Nordeste constitui-se como 

uma região integrada a dinâmica nacional de crescimento econômico, com funções específicas 

dentro desta lógica. Neste sentido, não se pretendia desenvolver no Nordeste indústrias em 

competição com as da região Sul, pois dessa forma poderia comprometer o crescimento ótimo 

nacional. Em suas palavras: 

 

 

Não devemos, por espírito de ingênuo equalitarismo ou distribuitivismo desavisado, 
retardar o progresso das zonas presentemente mais pujantes do país, simplesmente para 
ajudar as demais, pois que seria comprometer o crescimento da nação como um todo e 
assim o próprio futuro das regiões atrasadas. (BNB, 1985, p. 196) 

  
 

 Desta forma, Furtado (2007) caracteriza a vocação do BNB como “essencialmente 

ruralista”, pois “o projeto de desenvolvimento elaborado para região estaria voltado para o meio 

rural e para as populações mais carentes” (FURTADO, 2007, p. 344) Todavia, a atuação do BNB 

não pode ser caracterizada simplesmente como uma “vocação ruralista”, como referencia a análise 

de Furtado (2007). Esta atuação, nos termos deste trabalho, reflete a proposta de desenvolvimento 



 

econômico no pensamento econômico de Rômulo Almeida, principalmente quando analisamos o 

texto “Industrialização e base agrária” 23, neste texto Rômulo nega a visão de que existe “um velho 

conflito ou suposto conflito entre a agricultura e a indústria [porque esta visão] não passa de um 

fantasma desmoralizado” (ALMEIDA, 1956, p.93). O verdadeiro desenvolvimento econômico 

necessita de complementaridade tanto da frente agrícola como da industrial.   

 Neste sentido, o texto indica os efeitos que a industrialização provoca na agricultura: 

 

 

Mercados mais estáveis para as matérias-primas; estímulo à diversificação agrícola, tanto 
na produção de matérias-primas, como na de alimentos, o que significa maior estabilidade 
para a economia agrícola; maior segurança para os suprimentos dos bens de consumo; 
produção de equipamentos e materiais agrícola, importando em maior estabilidade e maior 
capacidade de investimento agrícola; consciência tecnológica. (ALMEIDA, 1956, p. 96) 

  
 

 Dialeticamente, a agricultura também causaria efeitos sobre a indústria. O 

desenvolvimento agrícola permite progresso qualitativo e quantitativo das matérias-primas 

empregadas na indústria; maior oferta de alimentos resultando em ganhos de salário real para os 

trabalhadores; e nos casos dos países subdesenvolvidos, as exportações dos produtos agrícolas 

garantem capital de importação que o desenvolvimento industrial necessita. (ALMEIDA, 1956) 

 Portanto, a atuação do BNB ressalta elementos interpretativos do pensamento econômico 

de Rômulo Almeida, sobretudo se analisarmos os aspectos teóricos constitutivos de sua visão sobre 

planejamento regional e a forma com que este fora incorporado na concepção e nas ações práticas 

do BNB, que no limite, representariam as políticas de desenvolvimento regional no Nordeste na 

década de 1950. Para concluir: 

 

 

Concluindo, desejo acentuar que as bases agrícolas do processo de industrialização 
assentam no próprio fato de que um programa de desenvolvimento econômico, que poderá 
ser denominado como industrialização, é essencialmente um programa integral e unitário. 
(ALMEIDA, 1956, p.105) 

 

 
 

 

 

 

                                                
23 ALMEIDA, Rômulo. Industrialização e base agrária. In: Introdução aos problemas do Brasil. ISEB. Rio de Janeiro, 
1956. 
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CRÉDITO HIPOTECÁRIO NA EXPANSÃO AUGE DA BORRACHA: características da 
praça de Belém do Pará (1870-1899)1 
 

Leonardo Milanez de Lima Leandro, Renato Leite Marcondes e Fábio Carlos da Silva 
 

 
Resumo 
O estudo analisa o crédito hipotecário em Belém do Pará. O objetivo foi identificar as 
características desse recurso financeiro dentro da economia da borracha, sendo um estudo pioneiro 
para a região. Os dados analisados correspondem aos registros de 2.174 documentos, que foram 
coletados no Cartório do 1º Serviço do Registral de Imóveis de Belém, especificamente do Livro de 
Registro de Hipotecas (Livros 2 – A, C e F), abrangendo o período de 1870-1899. Os resultados da 
pesquisa apontaram para uma dinâmica de crédito local, com pouca participação de agentes ou 
capitais de fora do país ou mesmo da região amazônica. Supõe-se, portanto, que tal recurso foi 
utilizado para estimular os investimentos não somente na produção de borracha, mas na própria 
economia paraense, dinamizando-a nessa fase da expansão e auge da atividade gomífera. 
Palavras-chaves: Hipoteca. Borracha. Crédito local. Comércio. Belém. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Este artigo resulta de um trabalho de cooperação entre os grupos de pesquisa em História Econômica e Planejamento 
Público na Amazônia, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA/UFPA), e História da Economia Cafeeira, da 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, (FEA-RP/USP), apoiado pelo CNPq através 
de uma bolsa SWP, processo 300119/2012-7. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O extrativismo é o fundamento da formação econômica da Amazônia (PRADO JR., 2008; 

FURTADO, 2007; SANTOS, 1980; COSTA, 2010, 2012). A borracha, em específico, foi o 

principal e hegemônico produto da economia regional no século XIX e décadas iniciais do século 

XX. Ampliando sua contribuição para a economia nacional num movimento crescente de sua 

participação relativa na cesta de produtos exportados pelo Brasil2, desde a década de 1860 já 

representava mais de 60% das exportações do Pará (PARÁ, 1870a). 

No âmbito nacional, desde o ano de 1869 a economia da borracha já havia superado, em 

participação relativa, a posição ocupada pela exportação de fumo e equiparava-se à exportação de 

couros e peles. Entre os produtos exportados pelo Brasil, estava atrás apenas do café, do açúcar e do 

algodão, os três principais produtos da agricultura brasileira, sobre os quais havia sido erguida boa 

parte de sua estrutura socioeconômica. Contudo, a economia algodoeira, assim como a açucareira, 

não demoraria muito a ceder espaço à economia da borracha. Ao final do período imperial, a 

produção para exportação de borracha havia se tornado a segunda atividade de maior importância 

para a acumulação de capital e arrecadação de tributos à Fazenda Pública do Brasil (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1. Participação relativa dos principais produtos para exportação do Brasil. 

                                                
2 Embora haja indícios de que sua participação, entre as mercadorias exportadas pelo Brasil, tenha sido iniciada já no 
século XVII, após carmelitas portugueses, em missões no alto Solimões, noticiarem seu uso entre os indígenas daquela 
região (PENNA, 1864), os dados oficiais disponíveis apontam a sua presença, na pauta de exportações do Brasil, apenas 
a partir do ano de 1827. 
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Ainda na primeira metade do século XIX as inovações introduzidas por Thomas Hancock, 

Charles MacIntosh e Charles Goodyear consolidaram as pesquisas iniciadas no século XVIII, com 

vistas ao aproveitamento e aplicação industrial da goma elástica amplamente utilizada pelos 

indígenas da Amazônia, e criaram uma demanda primitiva para aplicação industrial, 

definitivamente difundindo o uso da borracha como matéria prima. 

De acordo com Santos (1980), as manufaturas de borracha começaram a ser produzidas 

industrialmente por volta de 1803, quando a primeira fábrica foi aberta perto de Paris. Em Viena, a 

segunda fábrica foi aberta em 1811 e a terceira, em 1820, começou a operar na Inglaterra, onde as 

inovações e invenções de Hancock ampliaram a escala de produção da indústria de borracha na 

Europa. Persistia, contudo, o problema da estabilização da borracha, que pelos métodos de 

tratamento conhecidos ficava pegajosa ao calor e inflexível no frio. Tal problema foi parcialmente 

resolvido por Macintosh por volta de 1823, na Escócia, mais definitivamente transposto por 

Goodyear em 1839, quando descobriu o processo de vulcanização, nos Estados Unidos, onde a 

primeira fábrica havia surgido em 1833. 

Estavam postas as bases de um setor do departamento industrial que criou uma demanda 

crescente pela borracha amazônica, ligada às necessidades de bens de consumo (roupas e calçados 

impermeáveis, borrachas de apagar) e ao mesmo tempo as necessidades industriais (correias, 

mangueiras, blocos amortecedores, lâminas contra infiltração em embarcações etc.). As inovações e 

os processos de tratamento descobertos por Macintosh e Goodyear foram patenteados em 1844, na 

Inglaterra e Estados Unidos, respectivamente. Isso representou o ponto de partida de uma trajetória 

econômica da região amazônica, e outras zonas tropicais, tendo como principal força motriz a 

exploração florestal da goma elástica, cujo uso vinha sendo amplamente difundido. A partir daí, 
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intensificou-se a demanda pelo produto, implicando no impulso necessário à pujança observada na 

economia amazônica pelas 7 ou 8 décadas seguintes. 

A exportação das primeiras 31 toneladas, registradas em 1827, dez anos mais tarde já havia 

se multiplicado em 6 vezes, chegando a 1840 com a marca das 418 toneladas exportadas pelo valor 

de 257 contos de réis. Nos quatro anos seguintes, a produção exportada declinou a quase metade da 

produção de 1840 e tomou novo impulso com o aprimoramento da vulcanização, com seguidos 

incrementos na produção até registrar 879 toneladas exportadas em 1850 pelo valor de 375 contos 

de réis, e ultrapassou a barreira das mil toneladas já no ano seguinte, quando a exportação registrou 

1.395 toneladas, ao valor de 1.047 contos de réis. 

Na década de 1850, Mauá passou a explorar a navegação na região, promovendo a 

incorporação dos navios a vapor ao seu sistema de transportes, desse modo transpondo um dos 

limites da economia da borracha: o tempo de transporte das mercadorias, diminuindo os riscos das 

operações de abastecimento dos seringais e do escoamento da crescente produção de borracha. Já 

em 1854 a quantidade exportada superou a casa das 2 mil toneladas, mantendo-se nesse patamar 

médio até 1862, e alcançando a média de 3,3 mil toneladas até 1866. Com o movimento crescente 

das exportações, até mesmo o setor de transportes cresceu de modo que outras companhias fluviais 

passaram a navegar pelos rios da região, atendendo o comércio interior e a demanda pelo transporte 

da borracha. A essa altura, por meio do Decreto 3.749 de 7 de dezembro de 1866, lido em cerimônia 

em Belém aos 7 de setembro de 1867, o rio Amazonas, e outros, estavam abertos à navegação 

estrangeira3. 

A descoberta do processo de vulcanização havia deflagrado um novo estímulo externo, cujo 

vigor e duração deram novo impulso à economia amazônica. O privilégio de navegação dos rios 

oferecido ao Barão de Mauá, depois quebrado e instituído o direito de outras empresas de “nações 

amigas” a executarem os serviços de transporte à vapor pelos rios da região resolveu o problema 

técnico dos transportes para o abastecimento das zonas produtivas de gêneros extrativos e de 

escoamento da produção desses gêneros. Contudo, a demanda ainda era muito superior à oferta, 

criando possibilidades para que outras zonas tropicais, como a América Central, a África e a Índia, 

                                                
3 O referido Decreto foi lido pelo Sr. Joaquim Raimundo Lamarc, presidente e comandante das armas da província do 
Pará, a bordo da corveta a vapor “Paraense”, ao noroeste da ilha de Cotijuba. Participaram da cerimônia 3 vapores da 
Cia. de Navegação e Comércio do Amazonas, “Belém”, “Soure” e “Inca”, a corveta a hélice Metheroy, da frota 
imperial, o vapor “Odorico Mendes”, da Cia. de Navegação Costeira do Maranhão, e ao vapores do governo 
“Jurupense” e “Pará”, a serviço da província. Estiveram presentes na ocasião, além do que de mais representativo havia 
da alta sociedade paraense, representantes de “nações amigas”, tais como França, Portugal, Áustria, Alemanha e 
Dinamarca (Cf. Arquivo Público do Pará, Fundo da Secretaria da Presidência da Província, Códice 1408). 
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viessem a colocar suas produções no mercado mundial, mas sem ameaçar, ainda, a posição 

hegemônica e quase exclusiva da Amazônia (SANTOS, 1980; AJAYI, 2010; BOAHEN, 2010). 

Mas permanecia ainda o problema da escassez de mão de obra. Para ampliar a oferta, era 

necessário ampliar a força de trabalho empregada na extração, pois à técnica, simples e rudimentar, 

não havia sido oferecida solução para melhorar a produtividade4. Tal problema começou a ser 

resolvido com deslocamentos intrassetoriais de mão de obra, além dos deslocamentos 

intrarregionais de pessoas em direção à região (FURTADO, 2007; SANTOS, 1980). A expansão da 

atividade gomífera, motivada pelos lucros crescentes, absorveu a mão de obra de outras atividades, 

o que resultou no esvaziamento das lavouras e campos de criação, e de núcleos de povoação em 

formação (BELLO, 1986). 

A economia do aviamento, lastro dos negócios da borracha, atravessava uma fase de franca 

ampliação de seu volume, contando com a crescente incorporação de força de trabalho e zonas 

produtivas. Santos (1980) estima que a população ocupada nos negócios da borracha saltou de 5 mil 

para 31 mil indivíduos entre 1850 e 1870, atraídos de outras províncias ou desviados de outras 

atividades no setor primário, sobretudo das atividades agrícolas.  

Tendo como polo principal a praça comercial de Belém, a mais importante do Norte do 

Brasil, a expansão da economia da borracha mobilizou recursos materiais e humanos, para 

aproveitar a oportunidade de colocação, no mercado internacional, da matéria-prima cuja rápida 

expansão era resposta à demanda crescente das economias industrializadas, mesmo antes da 

indústria de pneumáticos, elo da cadeia automobilística, que revolucionou o mundo dos transportes 

ao final daquele século (FURTADO, 2007). Restava ainda uma estrutura de financiamento para o 

empreendimento extrativo, o que ocorreu sob o signo do aviamento, uma modalidade de crédito 

simultaneamente para produção e consumo. 

Apesar dos excelentes estudos no campo da história econômica e história de empresas 

(SANTOS, 1980, WEINSTEIN, 1994; BENCHIMOL, 1999; COSTA, 1993; 2012), o 

desenvolvimento e as características dessa economia gomífera ainda carecem de estudos 

historiográficos que apontem especificidades de seu funcionamento. Há que se notar o ensaio 

realizado pelo professor Roberto Santos (1968), que caracteriza o modus operandis da firma 

aviadora, discutindo as possibilidades de equilíbrio da firma, e os significados institucionais das 

relações que são estabelecidas na cadeia hierárquica do aviamento, indicando os vínculos que 

possibilitavam a articulação das “áreas mais interiorizadas com o mercado evoluído do exterior e  

                                                
4 Há que se notar que até os dias atuais, na Amazônia, a técnica de extração do látex se mantém a mesma, consistindo 
na realização de uma incisão na casca da árvores, por onde escorrerá o látex a ser aparado em vasilhame assentado ao 
final da incisão. 
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dos centros mais adiantados do país” (SANTOS, 1968, p. 24), com a ressalva de que a pouca 

monetização dessa economia limita tal articulação. 

Mesmo na excelente caracterização e análise da origem do capital e do sistema de crédito 

empreendida em História Econômica da Amazônia, Santos (1980), não esmiúça as facetas que 

assumiam a parcela do crédito da cadeia do aviamento. Por outro lado, os estudos apontam alguns 

dos instrumentos utilizados para dinamizar as atividades consideradas socialmente relevantes e 

economicamente rentáveis na Amazônia. Entre esses instrumentos, as hipotecas. 

Tal instrumento também é apontado por Barbara Weinstein (1994, p. 38), quando comenta 

sobre os agentes envolvidos da cadeia do aviamento, comparando, inclusive, as formas de dívida 

que implicavam num regime de servidão, tanto do seringueiro para com o patrão, quanto do patrão 

seringalista para com as casas aviadoras: “a síndrome do débito afligia o desprezado patrão tanto 

quanto os seringueiros, uma vez que ele próprio era um ‘escravo’ das casas comerciais das grandes 

cidades, que poderiam ameaçá-lo com a execução de sua hipoteca”5. 

De modo pioneiro e ainda preliminar, analisam-se, aqui, os registros de hipotecas. Com as 

transformações estruturais em curso na segunda metade do século XIX, quais as características e 

que importância tal instrumento veio a ter na indução da dinâmica das atividades produtivas no 

Pará, especialmente no aviamento? 

 

1.1 As hipotecas como fontes e outros dados 

 

Utilizou-se, como fonte de dados primários, o Livro de Registro de Hipotecas (Livro n.º 2 – 

A, C e F), localizado no Cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis de Belém (1SRI), de onde 

foram compulsados 2.174 registros de hipotecas, compreendendo os anos entre 1870 e 1899. Os 

registros informam datas das operações, local de moraria e profissão de credores e devedores, 

valores, prazos e taxas de juros das operações, localização, tipo e características do imóvel ou 

direito oferecido em garantia6. Oferecem, portanto, considerável riqueza de dados que permite fazer 

análises a respeito da conformação do mercado de crédito7. 

                                                
5 Santos (1968) e Weinstein (1994) apontam, entre outros documentos, as hipotecas como prováveis meios para 
financiar a produção de borracha, sem, entretanto, analisar, como aqui se fará, as características desse mercado. Note-se 
que apesar de levantar essa possibilidade, os objetivos de seus trabalhos não é realizar tal análise. Apontam a 
possibilidade de utilização do meio sem pretender analisar suas características. 
6 Além dos imóveis, carta de patente e partes que cabiam aos devedores em partilhas de bens deixados em herança 
foram oferecidos como garantias de algumas hipotecas. 
7 A nova legislação hipotecária (Lei 1.237, de 24 de Setembro de 1864 e o referido regulamento de 1865) possibilitou a 
ampliação dessa forma de crédito, por meio de maior publicidade, especificidade e garantia dos empréstimos. 
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Adicionalmente, foram consultados os Relatórios dos Presidentes da Província do Pará, na 

intenção de observar as análises a respeito dos efeitos da atividade gomífera bem como da situação 

econômica da Província, além do que oferecem dados sobre produção de gêneros diversos que 

permitem aproximações e inferências interpretativas. Outros dados foram obtidos no Banco de 

Dados do IPEA, e em documentos disponíveis nas bases da Biblioteca Virtual do IBGE e Biblioteca 

do Ministério da Fazenda (Memória Estatística do Brasil). 

A utilização dessas fontes para investigar questões específicas do funcionamento da 

economia brasileira, e mais especificamente da economia cafeeira, tem oferecido boas perspectivas 

para a compreensão de seus processos de financiamento. Veja-se, por exemplo, o papel que exerceu 

na economia e cafeicultura, fornecendo subsídios para a instalação e manutenção de lavouras em 

áreas do Vale do Paraíba (SWEIGART, 1980; MARCONDES, 2002). 

Investiga-se o crédito hipotecário a fim de identificar as características desse mercado de 

crédito na economia paraense no período de expansão e auge da economia gomífera, ou seja, a 

partir da década de 1870, quando a economia açucareira, em trajetória descendente, dando os sinais 

de seu esgotamento desde a década de 1830, vai ceder, à borracha, espaço relativo na cesta de 

produtos exportados pelo Brasil. De 1888 até 1917, a borracha foi o segundo produto de exportação 

mais importante da economia brasileira. No tocante ao crédito para o financiamento das atividades 

produtivas na Amazônia, essas fontes menos usuais têm significativa relevância para a compreensão 

da dinâmica de acumulação na região, mas ainda não haviam sido consultadas. 

Supõe-se, portanto, que as hipotecas foram utilizadas para estimular a economia paraense, 

alavancando-a nessa fase da expansão e dinamizando-a no período do auge da atividade gomífera. 

O texto está organizado em 5 sessões, a contar dessa introdução. Na seqüência, são 

pontuadas as transformações na população e economia do Pará, especialmente em Belém, um breve 

comentário a respeito do crédito na economia do aviamento, para então serem analisadas as 

características do crédito hipotecário na praça de Belém. As considerações finais encerram o estudo. 

 

2 O PARÁ AO FINAL DO SÉCULO XIX: população e economia 

 

O Pará era a principal zona da economia gomífera e Belém a capital da borracha e centro 

dinâmico da economia da Amazônia, que experimentou, ao final do século XIX, um expressivo 

crescimento demográfico, muito superior a Manaus. Mesmo que os habitantes de Manaus 

representassem algo pouco superior à metade da população do Amazonas, indicando uma 

concentração urbana maior que Belém, era esta cidade que se constituía na metrópole da borracha 
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(KLEIN, 2012). A exploração de seringais mais ao interior, no curso alto dos rios Purus e Acre, só 

viria a oferecer uma contribuição significativa no século XX. 

Em 1872, ano do primeiro e sistemático recenseamento realizado, a população de Belém era 

de 61.997 pessoas, representando mais de 1/5 da população paraense, que totalizava 275.254 

habitantes. Enquanto a população do Pará foi aumentada a uma taxa anual de 2,43%, alcançando 

445.356 habitantes no recenseamento realizado em 1890, a população de Belém sofreu uma baixa 

de 11.933 pessoas e totalizou 50.064 habitantes8. Ainda assim, contabilizava 11.344 pessoas a mais 

que em Manaus. Na realização da contagem de 1900, o Pará mantinha-se com uma população que 

representava quase o dobro da do Amazonas (445.356 contra 249.756) e Belém seguia na mesma 

esteira em relação a Manaus (96.560 contra 50.300). É a partir da análise desses números que Klein 

(2012) conclui ser Belém o principal polo da economia amazônica. 

Os incrementos observados derivaram, em grande parte, do fluxo migratório de populações 

localizadas no nordeste brasileiro, sobretudo na região semiárida, especialmente no Ceará, em 

direção à Amazônia. Segundo Muniz (1916), até 1889 haviam entrado no Pará 18.173 pessoas 

consideradas imigrantes, sendo que 17.166 foram cearenses, expulsos pelas secas ocorridas nos 

anos de 1877-78 e 1888-89. Note-se que os dados discutidos pelo autor estão referidos às anotações 

oficiais de contratos de colonização e dos serviços de colocação de imigrantes, ou seja, 

correspondem às anotações dos programas oficiais de colonização levados a termo pelo governo 

paraense. Desse modo, são dados subestimados para o conjunto do movimento migratório para a 

Amazônia. 

Foi ainda na década de 1870 que o governo provincial deu início a uma política sistemática 

de colonização de áreas consideradas próprias para a atividade agrícola. Tal política de colonização, 

privilegiando, por fatores ideológicos (EMMI. 2009), a população branca europeia, teve início no 

ano de 1872, quando da instalação da colônia de Benevides, a cerca de 29 quilômetros de Belém. 

Essa política de colonização se estendeu pelas décadas seguintes, todavia sem oferecer as 

contribuições que dela se esperava. 

Não são de contribuição significativa para o total da população as imigrações de estrangeiros 

no Pará, embora seja notável sua importância nos domínios econômico, técnico, profissional e 

cultural (EMMI, 2009). Vale lembrar que as imigrações estrangeiras no Pará foram patrocinadas 

pelo governo provincial, tendo como projeto âncora a Estrada de Ferro de Bragança (LEANDRO, 

SILVA, 2013). No período de construção da ferrovia, diversas colônias agrícolas foram fundadas na 

                                                
8 É provável que a contagem não tenha considerado os contingentes libertos pelos expedientes de 1871 (Lei do Ventre 
Livre), de 1885 (Lei dos Sexagenários) e 1888 (Lei da Abolição). Em Belém, o Censo de 1872 anotou 8.847 pessoas 
como escravos, entre os 61.997 habitantes. 
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Zona Bragantina do Pará, com vistas a diversificar a economia da província, fundamentada no 

extrativismo. Essas colônias foram localizadas nas margens da ferrovia e eram o fundamento 

econômico desta. Com a ferrovia, a produção nos núcleos agrícolas teria transporte rápido para a 

capital, assim abastecendo a cidade e mesmo seringais mais próximos. 

Contudo, boa parte dos imigrantes trazidos para essa região preferiu se dirigir para os 

centros urbanos, especialmente Belém9. Exerceram atividades de prestação de serviços, criaram 

estabelecimentos comerciais, pequenas fábricas de calçados, alfaiatarias, ourivesarias, e 

desempenharam funções consideradas subalternas, como as de engraxates, jornaleiros, verdureiros, 

carregadores, estivadores, ferreiros e outras profissões de menor prestígio social. Os italianos, 

especificamente, desempenharam atividades comerciais, principalmente nos ramos de gêneros 

alimentícios, materiais de construção, joias, confecções e calçados, por vezes produzidos nos 

próprios estabelecimentos (EMMI, 2009). 

Entre os portugueses, maioria absoluta na imigração de estrangeiros para o Pará, muitos 

desempenharam atividades no comércio, onde constituíram, pela experiência acumulada, parte do 

capital comercial responsável pelo comércio internacional através da importação de mercadorias 

para o aviamento e abastecimento das casas comerciais da praça de Belém, daí partindo para os 

seringais no interior. Baseada em sólida documentação, Edilza Fontes (2003) aponta o trabalho no 

comércio como a principal atividade exercida por esses imigrantes. Com o crescimento urbano de 

Belém, os postos de trabalho abertos pelos bancos, casas aviadoras e serviços urbanos foram 

ocupados, em parte, por esses imigrantes portugueses, constituindo-se num contigente de 

significativa importância para a formação do mercado de trabalho em Belém ao final do século XIX 

(FONTES, 2009). 

Sobre os deslocamentos intragerrionais mencionados acima, tendo em mente que a atividade 

gomífera era criticada pela elite política e agropecuária por demandar força de trabalho empregada 

em outros setores da economia paraense, e que algumas localidades nas cercanias de Belém foram 

formadas com base da agricultura de exportação, sobretudo na produção açucareira, observem-se 

algumas deduções simples com os dados dos Censos de 1872 em relação ao de 1890. 

As freguesias de Barcarena e Acará, tradicionais na produção açucareira, a primeira 

pertencente ao município de Belém e a segunda ao município de Mojú, no Censo de 1872 contavam 

uma população de 4.409 e 5.917 pessoas, respectivamente. No ano de 1890, foram computados 

                                                
9 Os programas oficiais de colonização trouxeram imigrantes de diversas nacionalidades. Todavia, era de origem 
portuguesa a maior parte desse contingente, seguidos dos de origem italiana e depois pelos espanhóis. 
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3.042 habitantes em Barcarena e 3.909 no Acará. As duas freguesias, já consideradas municípios 

em 1890, perderam, somadas, 3.375 moradores em 18 anos. 

Por outro lado, as freguesias de Breves e Anajás, que formavam o município de Breves, 

apresentaram 694 e 5.028 habitantes, respectivamente no ano de 1872. Essas freguesias estão 

localizadas na chamada região das ilhas, onde se iniciou a exploração de borracha voltada 

especificamente ao mercado mundial. No ano de 1890, as freguesias, agora municípios, receberam 

um considerável fluxo migratório, passando Breves a contabilizar 12.593 habitantes e Anajás um 

total de 6.065 pessoas. Nos 18 anos que separaram os levantamentos populacionais, um contingente 

de 12.936 pessoas incrementou as populações desses municípios. Pode-se inferir que as antigas 

zonas de produção agrícola para exportação estavam mesmo em decadência, em função da saída de 

trabalhadores em direção as zonas de produção de borracha. 

A borracha tornou-se o principal produto da economia paraense e ao final da década de 1860 

já representava mais de 70% das suas exportações. No ano fiscal de 1868-69, chegou à marca dos 

72,9% do total, movimentando a quantia de 7,8 mil contos de réis (PARÁ, 1870a, p. 36; PARÁ, 

1870b, p. 32). Cabe lembrar que alguma fração dessa produção exportada tem origem em seringais 

do Amazonas. Como em Belém estavam situadas as principais casas aviadoras e exportadoras, a 

maior parte da produção, mesmo de outros países limítrofes, era reunida em Belém, para depois 

seguir para os portos da Europa e Estados Unidos. 

A quantidade de borracha exportada cresceu de modo surpreendente, chegando ao patamar 

das 4,7 mil toneladas em 1870, e mantendo-se num patamar médio de 5,4 mil toneladas até 1874, 

quando teve um pico de exportação da ordem de 6,7 mil toneladas, perfazendo o valor de 10,5 mil 

contos de réis. A demanda crescente pela borracha processou transformações na estrutura produtiva 

da economia amazônica provocando deslocamentos intrassetoriais de mão de obra, além dos 

deslocamentos intrarregionais de pessoas em direção à região (FURTADO, 2007; SANTOS, 1980). 

No quinquêncio de 1875-79, o patamar médio das exportações de borracha oscilou em torno 

das 6,1 mil toneladas, mantendo-se o valor médio na casa dos 10 mil contos de réis. No ano fiscal 

de 1879-80, a exportação de borracha chegou a representar 79% das exportações com origem na 

Amazônia, com um total de 6,8 mil toneladas exportadas. Juntos, borracha, castanha e cacau, os 3 

principais gêneros de exportação da Amazônia, totalizaram nada menos que 94,9% das exportações 

naquele ano fiscal. Implica isso em dizer que as rendas do Pará e Amazonas provinham quase que 

exclusivamente da indústria extrativa, especificamente do ramo gomífero. A borracha já havia se 

tornado o terceiro produto mais importante do império e não tardaria ultrapassar a produção de 

açúcar.  
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No quinquênio seguinte, esse patamar médio subiu um degrau na casa dos milhares no que 

se refere à quantidade exportada, alcançando as 7,4 mil toneladas médias, enquanto o valor médio 

da exportação marcou 11,9 mil contos. Atente-se para os anos de 1883 e 1884, que registraram um 

total de 7,5 e 9,1 mil toneladas exportadas, respectivamente. Por outro lado, uma significativa queda 

nos preços e mesmo nas relações de câmbio, fez com que a marca dos 14 mil contos de réis 

anotados em 1883 caísse a 9,4 mil contos no ano de 1884. 

A partir de 1885 a atividade retoma novo vigor até o período da transição republicana, 

quando a borracha definitivamente ultrapassará o açúcar em participação relativa na economia 

brasileira, mantendo-se nessa posição por todo o resto do século XIX, chegando a quase emparelhar 

com o café em 1910. O patamar médio da quantidade exportada no quinquênio 1885-89 ficou em 

torno das 12,9 mil toneladas, partindo de 7,9 mil em 1885, passando pela marca das 17 mil 

toneladas no ano de 1888, e retraindo-se a 16 mil toneladas exportadas em 1889. Embora os preços 

externos tivessem sofrido uma retração, a desvalorização da moeda nacional fez com que o valor 

total da exportação chegasse à incrível marca dos 38 mil contos de réis. 

O processo de vulcanização havia se vulgarizado e era amplamente difundido nas economias 

industriais da Europa e Estados Unidos. Tal fato operou na economia da Amazônia como um novo 

impulso para a demanda externa, estendendo a aplicação da borracha a praticamente todos os usos 

modernos, desde mangueiras, correias e calçados até equipamentos cirúrgicos, artigos esportivos e 

isolantes térmicos e elétricos (SANTOS, 1980). Ate então, Weinstein (1994) avalia que o mercado 

da borracha esteve relativamente calmo. Para a autora, seu período mais agitado viria logo após a 

invenção de J. B. Dunlop, em 1888: a roda pneumática, e a “mania da bicicleta”. Tal evento foi 

precursor para a definitiva vinculação da indústria automobilística à atividade extrativa da borracha, 

já no século XX. 

Nos anos da transição republicana, as exportações mantiveram-se na casa das 16 mil 

toneladas, e o valor na casa dos 30 mil contos, graças à marca atingida em 1889, pois a inflação do 

período do encilhamento forçou os preços internos e externos para baixo de tal modo que as 15,3 

mil toneladas exportadas em 1890 totalizaram 25 mil contos de réis. Mesmo com a retração 

apresentada no ano seguinte, a elevação do câmbio fez com que as 16,6 mil toneladas exportadas 

rendessem 27 mil contos de réis em 1891. E a partir daí, até o ano de 1895, continuou em trajetória 

ascendente, desde a quantidade exportada até a participação relativa da borracha na cesta de 

produtos da economia brasileira, chegando a alcançar 1/4 das exportações em 1899. Isso se deveu 

às flutuações do câmbio, pois em se tratando de uma mercadoria negociada no mercado 

internacional, remunerada em moeda estrangeira, a desvalorização da moeda nacional fez com que  
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os valores das exportações computassem altas significativas. Após a elevada produção de 1895, da 

ordem de 27,7 mil toneladas, a queda nos preços internacionais de 1896 foi compensada pelo 

câmbio em favor da moeda estrangeira, que patrocinou a elevação do preço interno e um 

incremento da ordem de 30% no valor da produção exportada, mesmo que a quantidade fosse 

inferior ao ano anterior. 

Embora a base econômica do Pará fosse o extrativismo, há que se considerar a tradição 

pecuária iniciada ainda no século XVIII pelos jesuítas, quando da instalação de fazendas de criação 

no arquipélago do Marajó. Em meados do XIX, além das fazendas de Marajó, o curso baixo do 

Amazonas, onde estão localizados os municípios de Santarém, Alenquer e Óbidos, entre outros, 

também se tornou uma importante zona de criação para o abastecimento regional10. A praça de 

Belém era abastecida com o gado criado no Marajó, que mesmo insuficiente era considerado de 

excelente qualidade até a década de 1870. Após isso, as dificuldades de transporte para Belém e as 

péssimas condições a que eram submetidos os animais a serem abatidos na capital, rebaixaram a 

qualidade desse abastecimento. Por outro lado, exercia uma função de notável relevância na 

alimentação da população regional, juntamente com a atividade pesqueira (SANTOS, 1980). 

Passado em revista o quadro geral da formação econômica regional, que aos poucos foi 

incorporando a força de trabalho necessária à ampliação da oferta ao mercado internacional e 

definitivamente colocou Belém no circuito comercial internacional por concentrar a maior parte das 

atividades comerciais necessária à viabilização da produção e exportação da borracha, em função 

dos impulsos externos criados pela vulcanização e pela invenção do pneumático, resta inquirir sobre 

a origem e as características do crédito para o aviamento do trabalho nos seringais. 

 

3 O CRÉDITO NA ECONOMIA DO AVIAMENTO 

 

O esquema esboçado por Santos (1980) para delinear a composição das grandes categorias 

de agentes produtivos responsáveis pelo crescimento econômico regional, fornece a pista sobre a 

origem dos capitais que incitaram a descoberta de zonas produtivas e a ocupação dessas, portanto a 

origem e o circuito que percorria o capital que forneceu o crédito necessário para a expansão da 

economia amazônica e seu posterior desenvolvimento. De acordo com o autor, antes mesmo de a 

                                                
10 Essa zona do curso baixo do rio Amazonas e mais a do arquipélago do Marajó, em meados da década de 1850, 
contava com pelo menos 22 fazendas de criação com registros de títulos de marca de sinal de gado (Cf. Arquivo Público 
do Pará, Códice 1285A, fundos da Presidência da Província). Entre os registros hipotecários coletados, 2 deles 
colocaram em garantia, além das terras da fazenda, mais de 9 mil cabeças de gado, evidenciando uma atividade com 
razoável possibilidade de abastecer o mercado de Belém. 
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borracha começar a ter espaço na economia regional, sua procura era limitada basicamente pelos 

Estados Unidos e Europa, daí, portanto, partindo o capital inicial para dinamizar a produção ainda 

nas primeiras décadas do século XIX. 

Esses agentes tinham a dupla função de exportar a produção extrativa e fornecer 

mercadorias importadas e crédito aos aventureiros ávidos pelo lucro rápido da atividade extrativa. 

Com o tempo, o número desses agentes dispostos ao financiamento se expandiu por imitação, 

abrindo espaço para a concorrência. Ocorre que os comerciantes portugueses já haviam 

desenvolvido um sistema peculiar de financiamento, assumindo os riscos da produção extrativista. 

Estavam postas as bases do aviamento, uma modalidade de crédito simultaneamente para produção 

e consumo, que consiste basicamente no fornecimento de mercadorias a crédito em troca de algum 

gênero extrativo (especialmente a borracha), numa cadeia de relações que vincula as casas 

exportadoras localizadas em Belém e Manaus aos produtores localizados nos seringais pelo interior 

da região amazônica e estes ao mercado internacional (SANTOS, 1968). 

Nesse momento, ocorre uma divisão de funções, passando os agentes europeus e norte-

americanos a se especializarem na exportação, deixando a cargo dos portugueses, acostumados à 

prática do aviamento, a importação de mercadorias para o abastecimento do comércio e das zonas 

de extração. Contudo, essa oferta inicial de crédito se manteve dependente de agentes 

extrarregionais estrangeiros, que se aplicaram ao capital de risco, aos empréstimos a governos 

locais, e ao financiamento de importações, tornando-se central para a produção de borracha. 

Só depois da chegada de Mauá, na década de 1850, que, convidado pelo governo imperial, 

constituiu um dos maiores aportes de capital particular na região e passou a navegar os rios 

amazônicos em vapores, é que outros agentes privados de origem extrarregional, mas nacionais, 

participariam mais diretamente do financiamento de atividades na economia extrativista. 

Dedicaram-se a fornecer capital de giro para a manutenção de seringais através do financiamento de 

importações de cabotagem e, eventualmente, dinheiro. Desse modo, abasteciam as casas aviadoras, 

por sua vez responsáveis pela distribuição entre os aviados (comerciantes e seringalistas) e daí para 

o abastecimento dos comércios locais, que mediavam as trocas com os núcleos interioranos, e dos 

barracões nos seringais. 

Outros comerciantes, sem reconhecimento legal e mesmo apontado como agente 

clandestino, portanto nocivo aos negócios da borracha, desempenharam papel fundamental no 

comércio interior: os regatões. Abastecidos na praça de Belém com toda sorte de mercadorias, 

navegavam pelos rios em demanda dos seringais a fim de as trocar por borracha, na intenção de 
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realizar a produção obtida diretamente com os seringueiros, sem o conhecimento dos patrões 

seringalistas. 

Para aviar o trabalho nos seringais, os seringalistas, e aspirantes ao posto, teriam que 

recorrer a determinados mecanismos financeiros, pois detendo direitos exclusivos junto a seus 

subordinados, precisavam manter os seringais supridos dos gêneros essenciais à subsistência dos 

trabalhadores. O mecanismo usual para o financiamento era o aviamento: o financiamento por 

agentes exportadores localizados em Manaus e Belém. 

Todavia, até que essa estrutura cooperativa entre várias frações de capital comercial 

(COSTA, 2012) estivesse em perfeito funcionamento, empreendedores aspirantes a seringalistas 

utilizaram outros mecanismos para a obtenção do crédito necessário ao investimento na produção 

da borracha. Supõe-se que as hipotecas desempenharam papel relevante, mesmo depois da 

estruturação da cadeia do aviamento. 

 

4 O CRÉDITO HIPOTECÁRIO NA PRAÇA DE BELÉM 

 

Os dados analisados nessa sessão correspondem aos registros de 2.174 documentos, 

coletados nos Livros 2 – A, C e F, localizados no cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis de 

Belém. Note-se que a série de dados não corresponde, ou não é completa, a todo o período referido. 

Na época da pesquisa, os livros B, D e E não foram localizados no cartório, uma vez que se 

encontravam em processo de restauração. Assim, para traçar as características e inferir sobre o 

mercado de crédito em Belém, o conjunto dos dados foi analisado de modo a abranger as fases de 

expansão (1870-1874), correspondendo aos dados do Livro 2 – A, do auge primário (1880-1885), 

correspondendo aos dados do Livro 2 – C, e do auge mediano (1896-1899), correspondente aos 

dados do Livro 2 – F. 

Credores e devedores foram classificados em dois grandes grupos: particulares, composto 

por homens, mulheres e filhos menores representados por algum tutor, e coletivos, onde figuram 

bancos, companhias, instituições públicas, instituições vinculadas à igreja, instituições de caridade e 

sociedades comerciais. As sociedades comerciais, em particular, correspondem a grupos de pessoas 

cujos dados não possibilitaram sua identificação enquanto pertencentes a uma mesma família. As 

companhias foram identificadas pelo caractere “&” na denominação. 

Cumpre lembrar que a ausência de padronização nos registros implica em certa dificuldade 

para uma identificação precisa e classificação quanto às ocupações. Por vezes, o nome era grafado 

com letras distintas (ex. Souza e Sousa, Marcellino e Marcelino); um credor foi identificado como 
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comerciante numa operação e noutra como negociante, e numa terceira como capitalista. Em outras 

situações, um capitalista também foi identificado como proprietário. O credor particular foi 

classificado como comerciante da mesma forma que uma companhia, ocorrendo o mesmo com a 

classificação de negociante. Houve até mesmo casos que o perfil profissional do credor foi 

apontado numa operação e em outra não. Para estes, o registro sem profissão foi corrigido pelo que 

havia profissão apontada. De todo modo, os nomes foram padronizados em função da maior 

ocorrência, assim como para as identidades profissionais. 

 

4.1 A fase de expansão (1870-1874) 

 

No ano de 1870 foram registradas 83 hipotecas (13,8%) e o movimento de registro 

acompanhou a flutuação dos preços de exportação da borracha, ou seja, nos anos de preços altos 

houve uma correspondente elevação do número de registros de hipotecas, decrescendo esse número 

no ano de baixa do preço de exportação11. 

O ano com maior número de registros foi o de 1873 (27,5%), ano em que a borracha para 

exportação apresentou os melhores preços desde o primeiro registro de sua exportação, em 1827. 

Na série coletada, os meses com maior número de registros foram os de maio (11,2%), julho 

(10,7%) e março (10,5%). A distribuição em relação aos meses foi mais ou menos homogênea, 

tendo os mínimos de 5% e 6,7% nos meses de novembro e dezembro, respectivamente. Lembre-se 

que há certa defasagem em relação aos registros destes meses, conforme anotado. Por estimativa, o 

número de registros no ano de 1874 pode ter chegado a algo em torno de 156 hipotecas, 

movimentando um valor não inferior a 1.000 contos de réis. Assim corrigida, a série apresenta os 

meses de novembro e janeiro como os de menor número de registros. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 A série de documentos coletados é incompleta para o ano de 1874, pois a última inscrição do Livro 2 – A foi 
realizada em 30 de outubro de 1874. Para completar a série até o final do ano seria necessário dispor do Livro 2 – B, 
que na ocasião da pesquisa não foi localizado no cartório. 
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Gráfico 2. Preços de Exportação da Borracha e Número de Registros de Hipotecas por ano (1870-1874) 

 

Na fase de expansão, o valor total de crédito disponibilizado foi da ordem 3.376 contos de 

réis, colocados à disposição da economia paraense na seguinte proporção: homens, 43,2%; 
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companhias, 19,9%; bancos, 16,9%; agentes públicos, 14 %; mulheres, 5,3%; sociedades 

comerciais, 0,4% e instituições vinculadas à igreja católica, 0,3%. O valor médio das hipotecas 

ficou em torno de 5,6 contos de réis, com valores entre o máximo de 150 contos de réis e o mínimo 

de 129 mil réis. O prazo médio foi de 13,5 meses, variando entre o máximo de 240 meses e o 

mínimo para pagamento imediato, no dia de registro no cartório de notas e ofícios12. Os juros 

médios foram de 13% ao ano, com variação entre o máximo de 36% e o mínimo de 6%. Registre-

se, ainda, que em 3 documentos não foram descritos valores em negociação, 1 dos quais 

corresponde a um lançamento por equívoco do tabelião; 92 documentos não informaram prazos e 

101 não tinham juros informados. 

 

a) Perfil dos Credores 

 

Os particulares foram credores em 440 operações (73,3%), e os coletivos registraram 159 

hipotecas (26,5%), tendo ainda 1 registro sem identificação do credor (0,2%). Entre os primeiros 

estão homens e mulheres, e entre os credores coletivos podem ser enumerados companhias, 

instituições públicas, bancos, igreja e sociedades comerciais. Dos credores particulares, os homens 

estiveram à frente de 385 operações (87,5%) e as mulheres em 55 (12,5%). Dos credores coletivos, 

105 hipotecas eram encabeçadas por companhias (66%), 36 por instituições públicas (22,6%), 14 

por bancos (8,8%), tendo ainda 2 registros cujos credores eram instituições vinculadas à igreja 

católica (1,3%), e 2 registros tendo como credores sociedades comerciais (1,3%). A maioria 

absoluta desses agentes (92,5%) residia no Pará, sendo que 51% estavam domiciliados na zona 

urbana de Belém. Em 42 casos (7%) não foi registrado o domicílio, 2 pessoas residiam na província 

do Amazonas e um na Corte do Império (Rio de Janeiro). 

Para 153 casos (25,5%) não houve indicação da ocupação dos agentes. Entre esses casos 

estão 90 credores homens, 16 credoras mulheres, as 36 instituições públicas, 8 companhias, as 2 

instituições vinculadas à igreja católica e 1 registro sem identificação do credor. Assim, não foi 

possível estabelecer uma classificação ocupacional para o total de 107 casos. As identidades 

profissionais mais frequentes foram as de comerciantes (27,4%), seguidos da classificação genérica 

de proprietários (14,7%) e pelos negociantes (12,8%). Destaquem-se ainda as participações de 

empregados públicos (5,3%), bancos (2,3%), capitalistas (2,3%) e médicos (2,2%). Em 12 casos 

(2%) a profissão registrada foi de lavrador e em 10 casos (1,7%) o credor foi classificado como 

empregado aposentado (Tabela 1). 

                                                
12 Possivelmente já vencida que era formalizada para facilitar o recebimento. 
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Tabela 1. Ocupação dos credores (1870-1874). 

Ocupação 
Número de 

registros 
% 

Comerciantes 164 27,4 
Proprietários 88 14,7 
Negociantes 77 12,8 
Empregados públicos 32 5,3 
Bancos 14 2,3 
Capitalistas 14 2,3 
Médicos 13 2,2 
Lavrador 12 2,0 
Empregado aposentado 10 1,7 
Outros 23 3,8 
Sem registro 153 25,5 

Total 600 100 

 

Apesar das dificuldades em estabelecer uma precisa classificação, foram identificados pelo 

menos 340 agentes distintos. 

 

b) Perfil dos Devedores 

 

Entre os particulares, que estiveram envolvidos em 568 hipotecas, 86% apresentaram 

homens e 14% apresentaram mulheres como titulares das dívidas. As coletividades eram titulares 

das demais 32 dívidas, entre as quais 46,9% eram companhias e 53,1% eram as sociedades 

comerciais. A exceção de 2 registros, todos os demais devedores eram domiciliados no Pará. Mais 

de 3/4 tiveram seus domicílios registrados no município de Belém e suas freguesias (78,7%), sendo 

que em 28,7% dos casos o registro do domicílio apontou apenas Belém, sem designar a freguesia. 

Ademais, nas freguesias de Nossa Senhora da Graça da Sé, Sant’Anna da Campina, Santíssima 

Trindade e Nossa Senhora de Nazareth do Desterro, as que se pode considerar o núcleo urbano de 

Belém (e mesmo do Pará), estavam localizados 46,5% dos titulares das dívidas registradas. Os 2 

registros de domicílio fora do Pará correspondem a um domicílio no Rio Madeira, na província do 

Amazonas, e 1 em Lisboa, Reino de Portugal. 

Para 161 casos (26,9%) não houve registro de profissão para os devedores. Das identidades 

profissionais, foi mais frequente a classificação genérica de proprietários (37,7%). Depois, seguem-

se os lavradores (8,3%), os comerciantes (5,8%), artistas (4,5%), negociantes (4,3%) e empregados 

públicos (4%). Os demais 41 casos foram identificados com diversas profissões como advogado, 

engenheiro, delegado, farmacêutico, médico, tabelião, capitalista, caixeiro, carpinteiro (carapina), 

carroceiro, fazendeiro, ferreiro, joalheiro, padeiro, trabalhador etc. Entre os casos sem registro de 

profissão estão incluídos 137 homens, 21 mulheres e 2 sociedades comerciais (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Ocupação dos devedores (1870-1874). 
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Ocupação 
Número de 

registros 
% 

Proprietários 226 37,7 
Lavradores 50 8,3 
Comerciantes 35 5,8 
Artistas 27 4,5 
Negociantes 26 4,3 
Empregados públicos 24 4,0 
Outros 51 8,5 
Sem registro 161 26,9 

Total 600 100 

 

Os homens tomaram emprestado um valor total de 2.195 contos de réis em 491 operações, 

realizadas por 392 distintos agentes. As sociedades comerciais, que em 16 operações realizadas por 

13 agentes, fizeram empréstimos hipotecários no valor total de 542 contos de réis. As companhias 

tomaram emprestados, em 15 operações realizadas por 11 agentes distintos, 402 contos de réis. Por 

fim, as mulheres estiveram à frente da garantia de dívidas de um montante de 235 contos de réis, 

tomados emprestados em 78 operações por 74 pessoas diferentes. 

 

c) Das Garantias 

 

Dos 600 registros compulsados, 98,5% foram garantidos com imóveis e o 1,5% restante 

correspondendo a 6 garantias com direitos, 1 com embarcação, 1 sem bens ou direitos descritos e 1 

documento corresponde ao lançamento por engano. Entre os bens imóveis, 57,1% eram prédios ou 

casas, 27,7% eram sorte de terras ou terrenos, 8,8% eram engenhos, fazendas, ilhas ou sítios, 3,7% 

eram chácaras ou rocinhas, Nos demais 1,2% estão incluídos 1 cocheira, 2 estabelecimentos 

industriais, 1 ferrovia, 2 oficinas e 1 serraria. Em relação à localização dos imóveis, 80,9% estavam 

em zonas urbanas, 17,8% em zonas rurais, 1% foi anotado como chácara, todavia em áreas dentro 

do núcleo urbano de Belém, e 2 imóveis (0,3%) estavam localizados no Reino de Portugal. Todavia, 

tal classificação é limitada e imprecisa, uma vez que os imóveis descritos genericamente como 

rocinhas, por exemplo, podem se localizar em zonas intermediárias entre o urbano e o rural ou 

mesmo nelas inseridas.  

Pouco mais de 4/5 dos imóveis oferecidos estava localizado em Belém, sendo que desses 

94% estavam situados no que se pode chamar de núcleo urbano de Belém, ou seja, nas freguesias de 

Nossa Senhora da Graça da Sé (26,5%), Sant’Anna da Campina (22,1%), Santíssima Trindade 

(25,3%) e Nossa Senhora de Nazareth do Desterro (20,2%), e os demais 6% em freguesias 

deslocadas do núcleo urbano da capital, entre as quais se destacam a de São Francisco Xavier de 

Barcarena e a de São Miguel de Beja, além de Nossa Senhora da Conceição de Benfica. Os outros 
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imóveis de Belém estavam localizados em São Vicente de Inhagapy, Sant’Anna do Capim, São 

Domingos da Boa Vista e Nossa Senhora do Ó do Mosqueiro. 

O segundo município onde haviam mais imóveis hipotecados era Mojú, com 12 imóveis na 

freguesia do Divino Espírito Santo de Mojú, 13 imóveis na freguesia de Nossa Senhora da Soledade 

de Cairary e 2 em São José do Acará. Depois o município de Igarapé-mirim, onde 11 imóveis 

estavam localizados na freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Abaeté e 3 na freguesia de 

Sant’Anna de Igarapé-mirim. Cumpre ainda anotar os 6 imóveis de São Miguel do Guamá e os 2 de 

Nossa Senhora da Piedade de Irituia, sendo as duas freguesias do município de Ourém. 

Por fim, cabe lembrar que 98%  dos registros informaram garantias com imóveis localizados 

no Pará. Nos 2% restantes, 1 empréstimo foi garantido com imóvel em Manaus (AM) e outras 

propriedades nos rios Madeira e Uruapiára e 2 foram garantidos com casas e terras em Portugal, 

sendo o restante garantido com bens ou direitos sem indicação de localidade. 

 

4.2 O auge primário (1880-1885) 

 

O Livro 2 – C inicia a série de dados a partir de fevereiro de 1880 e encerra em novembro de 

1885, totalizando 773 registros. No primeiro ano foram registradas 108 hipotecas e no último 160. 

A estimativa é que em janeiro de 1880 tenham sido realizadas pelo menos 8 hipotecas, resultando 

em 116 registros naquele ano. Estimados os registros para dezembro de 1885 em 11 hipotecas, o 

total de registros no ano pode ter sido de 171. O ano com maior número de registros foi o de 1885 

(20,7%), ano em que a borracha para exportação apresentou preços equivalentes a pouco mais da 

metade daqueles registrados em 1870, ou menos da metade do melhor preço registrado desde o 

início dos registros de exportação, em 1873. Para a série, os meses com maior número de registros 

foram os de junho (10,4%), outubro (9,8%) e julho e agosto (9,1% cada mês). Os meses com menor 

número de registro foram os de dezembro e setembro (6,9% cada mês). 

Nessa fase do auge primário, o comportamento dos registros difere um pouco do 

comportamento da série anterior, embora, no geral, apresente-se equivalente. Se o número de 

registros flutuou conforme os preços na fase da expansão, o que pode se observar entre 1880 e 

1883, e no ano de 1885, no ano de 1884 o comportamento é antagônico13. Por outro lado, ainda que 

as trajetórias sigam os mesmos traçados, a amplitude da variação é menor. 

 

                                                
13 A série de documentos coletados é incompleta para os anos de 1880 e 1885. A primeira inscrição do Livro 2-C é de 
fevereiro de 1880 e a última inscrição de 1885 é de novembro de 1885. Para completar a série até o final do ano seria 
necessário dispor dos Livros 2 – B e D, que na ocasião da pesquisa não foram localizados no cartório. 
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Gráfico 3. Preços de Exportação da Borracha e Número de Registros de Hipotecas por ano (1880-1885) 

 

Na fase inicial do auge gomífero, o valor total de crédito disponibilizado foi da ordem 6.117 

contos de réis, colocados à disposição da economia paraense na seguinte proporção: homens, 

37,3%; companhias, 22,5%; bancos, 19,25%; instituições públicas, 9,3%; mulheres, 5,3%; 

sociedades comerciais, 6%, filhos menores, 0,09% e instituições vinculadas à igreja católica, 

0,06%. O valor médio das hipotecas ficou em torno de 7,9 contos de réis, com valores entre o 

máximo de 300 contos de réis e o mínimo de 44 mil réis. O prazo médio foi de 14,3 meses, 

variando entre o máximo de 72 meses e o mínimo de 1 mês. Os juros médios foram de 12,8% ao 

ano, com variação entre o máximo de 42% e o mínimo de 2%. Registre-se, ainda, que em 63 

documentos não informaram prazos e 78 não tinham juros informados. 

 

a) Perfil dos Credores 

 

Igualmente classificados em dois grandes grupos, os particulares, credores em 590 

operações (76,3%), e os coletivos, que registraram 183 hipotecas (23,7%). Entre os primeiros estão 
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homens, mulheres e filhos menores, e entre os credores coletivos podem ser enumerados 

companhias, instituições públicas, bancos, instituições vinculadas à igreja e sociedades comerciais. 

Dos credores particulares, os homens estiveram à frente de 546 operações (92,5%) e as mulheres 

em 43 (7,3%), tendo ainda 1 registro cujos credores eram os filhos órfãos do Dr. Antonio Vicente 

Magno. Dos credores coletivos, 127 hipotecas eram encabeçadas por companhias (69,4%), 26 por 

instituições públicas (14,2%), 24 por bancos (13,1%), tendo ainda 1 registro cujo credor era uma 

instituição vinculada à igreja católica (0,5%), e 5 registros tendo como credores sociedades 

comerciais (2,7%). A maioria absoluta desses agentes (96,4%) residia no Pará, sendo que 84,7% 

estavam domiciliados na zona urbana de Belém. Em 7 casos não foi registrado o domicílio, 1 pessoa 

morava na Bahia, 2 no Amazonas, 1 em Hamburgo e 17 em Portugal. Desse modo, 97,7% dos 

registros tinham credores residentes no Brasil e 2,3% no exterior. 

Para 44 casos (5,7%) não houve indicação da ocupação dos agentes. Entre esses casos estão 

2 credores homens, 8 credoras mulheres, as 26 hipotecas das instituições públicas e 7 de 

companhias, além do registro cujos credores eram os filhos órfãos. Assim, não foi possível 

estabelecer uma classificação ocupacional para o total de 11 casos. As identidades profissionais 

mais frequentes foram as de comerciantes (27,7%), seguidos da classificação genérica de 

proprietários (18%) e pelos negociantes (14,7%). Destaquem-se ainda as participações de 

capitalistas (7,9%), empregados aposentados (4,1), artistas (3,4%), bancos (3,1%) e advogados (3%) 

(Tabela 3). Foram identificados 378 agentes distintos. 

 

Tabela 3. Ocupação dos credores (1880-1885). 

Ocupação 
Número de 

registros 
% 

Comerciantes 214 27,7 
Proprietários 139 18,0 
Negociantes 114 14,7 
Capitalistas 61 7,9 
Empregados aposentados 32 4,1 
Artistas 26 3,4 
Bancos 24 3,1 
Advogados 23 3,0 
Médicos 17 2,2 
Lavradores 11 1,4 
Outros 68 8,8 
Sem registro 44 5,7 

Total 773 100 

 

b) Perfil dos Devedores 

 

Entre os particulares, que estiveram envolvidos em 736 hipotecas, 84,8% apresentaram 

homens e 15,2% apresentaram mulheres como titulares das dívidas. As coletividades eram titulares 

das demais 37 dívidas, entre as quais 67,5% eram companhias, 27% eram sociedades comerciais e  
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em 2 casos os titulares das dívidas eram instituições de caridade. Apenas 1 registro não forneceu o 

local de domicílio do devedor, 3 eram domiciliados em Portugal, 3 no Amazonas e 2 no Rio de 

Janeiro. Todos os demais devedores eram domiciliados no Pará. Em 87,9% dos registros, o 

domicílio apontado era uma das freguesias da zona urbana de Belém, sendo que na Sé foram 

apontados 21,3% dos domicílios, em Sant’Anna 17,9%, na Trindade 26,8%, e em Nazareth 21,9%. 

Para 16 casos (2,1%) não houve registro de profissão para os devedores. Das identidades 

profissionais, foi mais frequente a classificação genérica de proprietários (38,9%). Depois, seguem-

se os negociantes (12,8%), artistas (8,4%), comerciantes (7,5%), lavradores (7%) e empregados 

públicos (6,9%). Os demais 127 casos foram identificados com diversas profissões tais como 

advogado, engenheiro, farmacêutico, industrial, médico, notário público, capitalista, caixeiro, 

carroceiro, costureira, fazendeiro, padeiro, pedreiro, prático, professor, trabalhador etc. Entre os 

casos sem registro de profissão estão incluídos 9 homens, 4 mulheres e 1 sociedade comercial, 1 

companhia e 1 instituição de caridade (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Ocupação dos devedores (1880-1885). 

Ocupação 
Número de 

registros 
% 

Proprietários 301 38,9 
Negociantes 99 12,8 
Artistas 65 8,4 
Comerciantes 58 7,5 
Lavradores 54 7,0 
Empregados públicos 53 6,9 
Outros 127 16,4 
Sem registro 16 2,1 

Total 773 100 

 

Os homens tomaram emprestado um valor total de 4.429 contos de réis em 624 operações, 

realizadas por 409 distintos agentes. As sociedades comerciais, que em 10 operações realizadas por 

10 agentes, fizeram empréstimos hipotecários no valor total de 508 contos de réis. As companhias 

tomaram emprestados, em 25 operações realizadas por 22 agentes distintos, 755 contos de réis. Por 

fim, as mulheres estiveram à frente da garantia de dívidas de um montante de 415 contos de réis, 

tomados emprestados em 112 operações por 83 pessoas diferentes, além das 2 operações realizadas 

por 2 diferentes instituições de caridade no valor total de 8 contos de réis. 

 

c) Das Garantias 

 

Das 773 hipotecas registradas no período, 99,2% foram garantidas com imóveis e o restante 

correspondendo a 3 registros garantidos com benfeitorias, 1 com direitos sobre um trapiche no 
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comércio, 1 com todos os bens para garantia de pagamento de ação condenatória e 1 sem descrição 

de bens, pois se tratava de inscrição sem efeito. Entre os bens imóveis, 58,7% eram prédios ou 

casas, 31% eram sorte de terras ou terrenos, 5,2% eram engenhos, fazendas ou sítios e 3,6% eram 

chácaras ou rocinhas, além de 2 olarias, 1 serraria e 1 cocheira. Em relação à localização dos 

imóveis, 84,5% estavam em zonas urbanas, 15,3% em zonas rurais. 

Dos imóveis oferecidos, apenas 5 não apontaram a localização. Os demais 99,4% dos 

registros foram garantidos com imóveis no Pará, sendo que 89,4% estavam localizados no núcleo 

urbano de Belém. 

 

4.3 O auge mediano (1896-1899) 

 

Os registros do Livro 2 – F têm início no mês de setembro de 1896 e encerram em agosto de 

1899, totalizando 801 documentos. As hipotecas inscritas em 1896 correspondem a 66 registros, 

cujas estimativas apontam para algo em torno de 205 transações. Para o ano de 1899, foram 

registradas 182 hipotecas, que estimadas podem chegar a 268 operações de crédito14. 

O ano com maior número de registros foi o de 1898 (39,3%), quando os preços da borracha 

haviam tomado nova trajetória ascendente. Na série coletada, os meses com maior número de 

registros foram os de julho (11,7%), agosto (10,3%) e março (9,7%), tendo ainda o mês de junho 

com 9,6% dos registros. Corrigida pelas estimativas, a série apresenta os meses de fevereiro e 

janeiro como os de menor número de registros, respectivamente. 

Em relação ao comportamento do número de registros em relação aos preços, apenas no ano 

de 1899 as retas se movimentam antagonicamente. Embora os preços externos estivessem em baixa, 

o câmbio e a alta dos preços internos ofereceram condições para o escelente resultado apresentado 

naquele ano. Provavelmente o volume de recursos transacionados e o decréscimo no número de 

registros de hipotecas é função daquele resultado. 

 

Gráfico 4. Preços de Exportação da Borracha e Número de Registros de Hipotecas por ano (1896-1899) 

                                                
14 A série de documentos coletados é incompleta para os anos de 1896 e 1899. A primeira inscrição do Livro 2-F é de 
setembro de 1896 e a última inscrição é de agosto de 1899. Para completar a série até o final do ano seria necessário 
dispor dos Livros 2 – E e G, que na ocasião da pesquisa não foram localizados no cartório. 
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No período, o valor total de crédito disponibilizado foi da ordem 15.942 contos de réis, 

colocados à disposição da economia paraense na seguinte proporção: bancos 35,8%, homens 23,6%, 

sociedades comerciais 16,7%, companhias 9,7%, a Sociedade de Credito Popular 6,4%, mulheres 

4,9%, instituições públicas 1,7%, filhos menores 1,08% e instituições vinculadas à igreja 0,02%. Se 

se agregar os bancos e a Sociedade de Crédito Popular na categoria de instituições financeiras, 

então esse grupo terá emprestado a fração de 42,2% do valor total disponibilizado. O valor médio 

das hipotecas ficou em torno de 19,9 contos de réis, com valores entre o máximo de 2.600 contos de 

réis e o mínimo de 350 mil réis. O prazo médio foi de 20,4 meses, variando entre o máximo de 

314,1 meses e o mínimo de 1,23 mês. Os juros médios foram de 10,7% ao ano, com variação entre 

o máximo de 42% e o mínimo de 1%. Registre-se, ainda, que em 1 documento não foi informado os 

valores em negociação, 32 documentos não informaram prazos e 135 não tinham juros informados. 

Entre os 135 documentos sem juros informados estão incluídas 80 hipotecas realizadas juntos aos 

bancos, que no campo reservado aos juros informa que seriam cobradas as taxas semanalmente 

estipuladas para o desconto das letras. Por outro lado, seguindo a pista de 2 hipotecas realizadas 

junto ao Banco Norte do Brasil, cuja informação sobre os juros versa que seria cobrada a “taxa 

media de descontos do Banco e nunca inferior a dez por cento ao anno”15, e aplicado o teste para 

verificar a taxa da moda dessa série (12% ao ano), então a taxa média de juros terá um leve 

acréscimo, girando em torno de 11,5% ao ano. 

 

                                                
15 Livro 2 – F, folhas 66 e 75. 
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a) Perfil dos Credores 

 

Os credores particulares realizaram 418 operações, sendo que em 374 delas os titulares eram 

homens, em 39 eram mulheres e 5 registros informaram filhos menores. Entre os coletivos, que 

registraram 383 hipotecas, as companhias estiveram à frente de 274 empréstimos, os bancos em 98, 

as instituições públicas e as sociedades comerciais em 4 cada, e as instituições ligadas à igreja em 3. 

A maioria absoluta desses agentes (95,7%) residia no Pará, sendo que 35,7% informaram os 

domicílios na zona urbana de Belém. Em 6 casos não foi registrado o domicílio, 20 registros 

apontaram países da Europa como domicílio, entre os quais Portugal se destaca com 12 registros, 

além da França, especificamente Paris com 2 registros, 1 em Londres, na Inglaterra, e a designação 

genérica de Europa em 5 casos. Do estado do Amazonas, foram 7 os registros e mais o da capital 

federal, o Rio de Janeiro. 

Para 198 casos (24,8%) não houve indicação da ocupação dos agentes. Entre esses casos 

estão os 183 registros da Sociedade de Crédito Popular, 4 registros de filhos menores, sendo 1 de 

órfão, 6 credoras mulheres, 1 credor homem, 3 instituições públicas e 1 sociedade comercial. 

Assim, não foi possível estabelecer uma classificação ocupacional para apenas 11 casos. As 

identidades profissionais mais frequentes foram as de comerciantes (31,7%), seguidos da sociedade 

de crédito (22,9%), depois pela classificação genérica de proprietários (12,4%), dos bancos 

(12,2%), pelos negociantes (2,5%) e empregados públicos (2,1%). Em 15 casos (2%) não houve 

registro de profissão ou ocupação e um total de 85 casos apresentaram profissões variadas, desde 

advogados, industriais e guarda livros até empregados no comércio, barbeiro, maquinista e prendas 

domésticas (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Ocupação dos credores (1896-1899). 

Ocupação 
Número de 

registros 
% 

Comerciantes 254 31,7 
Sociedade de crédito 183 22,9 
Proprietários 99 12,4 
Bancos 98 12,2 
Capitalista 29 3,6 
Negociantes 20 2,5 
Empregados públicos 17 2,1 
Outros 85 10,6 
Sem registro 16 2,0 

Total 801 100 

 

b) Perfil dos Devedores 
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Entre os particulares, que estiveram envolvidos em 745 hipotecas, 80,9% apresentaram 

homens, 19,1% apresentaram mulheres como titulares das dívidas. Dos 56 registros nos quais eram 

titulares das dívidas as coletividades, as sociedades comerciais responderam por 59%, as 

companhias por 39,3% e 1 empréstimo foi solicitado por uma instituição de caridade. A maioria 

absoluta dos devedores era domiciliada no Pará, com 90% dos registros apontando Belém ou 

freguesias de seu núcleo urbano. Dos 9 registros de domicílio fora do Pará, 4 eram do estado do 

Amazonas, 1 do Rio de Janeiro e 4 eram de Portugal. 

Para 6 casos não houve registro de profissão para os devedores. As identidades profissionais 

mais frequentes correspondem à classificação genérica de proprietários (53,7%), seguidos dos 

comerciantes (20%), pelos artistas (4,6%), pelos empregados públicos (4,1%), pelos negociantes 

(2,5%) e pelos industriais (1,8%). Os demais 101 casos foram identificados com diversas profissões 

como advogado, médico, engenheiro, capitalista, guarda livros, litógrafo, padre, empreiteiro, 

agricultor, professor etc. Entre os casos sem registro de profissão estão incluídos 4 homens, 1 

mulher e a instituição de caridade (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Ocupação dos devedores (1896-1899). 

Ocupação 
Número de 

registros 
% 

Proprietários 430 53,7 
Comerciantes 160 20,0 
Artistas 37 4,6 
Empregados públicos 33 4,1 
Negociantes 20 2,5 
Industriais 14 1,8 
Outros 101 12,6 
Sem registro 6 0,7 

Total 801 100 

 

Os homens tomaram emprestado um valor total de 9 mil contos de réis em 603 operações, 

realizadas por 456 distintos agentes. As companhias realizaram 22 operações, encabeçadas por 20 

agentes, tomando emprestado o valor total de 4 mil contos de réis. As sociedades comerciais 

tomaram emprestados, em 33 operações realizadas por 28 agentes distintos, 1,7 mil contos de réis. 

Por fim, as mulheres estiveram à frente da garantia de dívidas de um montante de 1,1 mil contos de 

réis, tomados emprestados em 142 operações por 105 pessoas diferentes, além da instituição de 

caridade, que realizou 1 empréstimo hipotecário no valor de 12 contos de réis. 

 

c) Das Garantias 
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Todas as hipotecas foram garantidas com imóveis no Pará, sendo que 88,4% dos imóveis 

estavam situados em zonas urbanas, especificamente no núcleo urbano de Belém, município no qual 

estavam 98,6% dos imóveis oferecidos. Os demais 11,6% estavam localizados em zonas rurais. 

Entre os bens imóveis, 52,9% eram prédios ou casas, 43,4% eram sorte de terras ou terrenos, 1,9% 

eram fazendas ou sítios, e 0,9% eram chácaras ou rocinhas. Nos demais 0,9% estão incluídos 5 

estabelecimentos industriais de olaria, serraria ou carpintaria, 1 fábrica de gelo e 1 usina de luz 

elétrica. 

Por fim, cabe lembrar ainda que dos imóveis rurais, alguns estavam situados em Castanhal, 

Marapanim e Jambuassú, núcleos coloniais criados na década de 1890, a partir da política de 

colonização fundamentada na Estrada de Ferro de Bragança. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A economia da borracha florescia de maneira esplendorosa. As quantidades exportadas 

foram sensivelmente incrementadas bem como os resultados financeiros obtidos com a atividade, e 

mesmo com a relativa estabilidade dos preços externos, as flutuações do câmbio atuaram de 

maneira a incentivar os investimentos na exploração da borracha. Junto a esse crescimento, os 

custos do aviamento ascendiam na mesma proporção. 

Os problemas históricos que haviam colocado a economia amazônica num impasse haviam 

sido transpostos no início da metade do século XIX: a mão de obra incorporada aos seringais em 

função de deslocamentos interregionais no Brasil e intrassetoriais na estrutura econômica da região; 

o avanço técnico no sistema de transportes, com a introdução do barco a vapor e de companhias 

estrangeiras concorrendo para o escoamento da pujante produção extrativista; e a formação de uma 

massa de capital privado que fizesse girar a máquina do aviamento. 

A classe de seringalistas em formação na Amazônia, estava sendo composta, em sua 

maioria, por pessoas emergentes, oriundas da classe de comerciantes portugueses, que se 

diferenciavam da elite tradicional, entre outras características, pela ânsia de lucro rápido. 

Observando as oportunidades que se desenhavam, esses aventureiros podem ter optado pela 

diversificação de seu portifólio de investimentos, hipotecando seus imóveis para obter os recursos 

necessários à abertura de seringais. 

Após os impulsos externos oferecidos pela vulcanização, essa economia de base extrativa 

será expandida, e as estruturas produtivas montadas para explorar a floresta, que inicialmente se 

valeram dos deslocamentos intrassetorias na própria economia paraense e depois aproveitaram os 
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deslocamentos interregionais para ampliar a produtividade a partir do incremento da mão de obra 

aplicada na extração, atuaram junto às estruturas caboclas-camponesas, incrementando 

sensivelmente a produção exportada. 

Com a diminuição da produção local de gêneros alimentícios e a elevação dos preços dos 

alimentos, os seringalistas precisavam despender maiores somas de capital para manter não só o 

abastecimento dos seringais, mas para tentar dar novo vigor às atividades que perdiam espaço e 

trabalho para a economia da borracha. Aí, as hipotecas podem ter exercido papel fundamental. 

Analisando o conjunto das hipotecas, dois traços característicos são informados pelos dados: 

(1) o crédito oferecido era majoritariamente privado e individual, e (2) quase exclusivamente 

nacional, mas de origem estrangeira (majoritariamente lusitana), de onde advinham os integrantes 

da classe comercial do Pará. 

Embora os aportes iniciais de capital na região tenham sido indiscutivelmente realizados por 

estrangeiros, a acumulação realizada em períodos anteriores fez com que esse excedente fosse 

reinvestido na região, financiando novos empreendimentos florestais, o comércio e o incipiente 

setor industrial, além de alguns serviços urbanos. 

Essas características não sofrem alteração significativa ao longo do tempo. Embora a 

participação dos bancos tenha se ampliado, chegando ao final do período como os principais 

agentes na oferta de crédito na praça de Belém, tal crédito foi absorvido majoritariamente pelos 

homens, grupo que se manteve como o principal tomador de empréstimos tanto em relação aos 

montantes transacionados quanto ao número de operações em cada período analisado. Por outro 

lado, os principais agentes na oferta de crédito nas fases de expansão e inicial do auge, homens e 

companhias, perderam espaço para as instituições financeiras, que não figuram em nenhuma 

operação como devedores. Os bancos mais que dobraram a sua participação no mercado 

hipotecário, enquanto os homens e as companhias perderam cerca da metade dessa participação. Do 

ponto de vista dos devedores, as companhias mais que dobraram a quantidade de recursos captados, 

enquanto os homens mantiveram-se relativamente estáveis. 

A participação das mulheres merece um destaque por se manter relativamente estável nos 3 

períodos analisados. Enquanto credoras, mantiveram-se com uma fatia de mercado em torno dos 

5%. Como devedoras, captaram um valor em torno de 7% dos recursos oferecidos. As instituições 

vinculadas à igreja, outrora importantes fontes de empréstimos, especialmente no período colonial, 

viram diminuir sua participação nas operações como credoras, enquanto novos agentes foram 

ingressando no mercado. 
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As condições dos empréstimos tenderam a melhorar com o tempo, tendo os prazos 

ampliados e os juros diminuídos. Os volumes transacionados também cresceram sobremaneira, 

indicando o caráter expansivo da economia paraense, que fundamentada na exploração da borracha, 

era praticamente dependente dela. 

Com uma economia assente em bases extrativas, a Amazônia pode gozar, por um razoável 

período, da virtual exclusividade no fornecimento da borracha que era crescentemente demandada 

pelo departamento industrial das economias capitalistas centrais, sobretudo na Europa e nos Estados 

Unidos. Essa dinâmica processou transformações significativas na estrutura produtiva do Pará, que 

assistiu as tentativas relativamente fracassadas das elites tradicionais em salvaguardar a economia 

regional dos efeitos fugazes da extração da borracha. Contudo, foi nela que os recursos da classe 

comercial encontraram a fertilidade necessária para florescer e ampliar as bases da exploração que 

teve seu ápice nas primeiras décadas do século XX. 
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DAR E RECEBER: A ATUAÇÃO FEMININA NAS NEGOCIAÇÕES DE CRÉDITO 

FLUMINENSE NO INÍCIO DO SÉCULO XIX 

Daiane Estevam Azeredo 

 

Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de investigar as participações femininas no mercado 
creditício fluminense entre os anos de 1800 e 1820, buscando averiguar a extensão dessas 
participações nas relações creditícias. Para isso, nos deteremos na análise das escrituras de dívida, 
venda e de quitação do Primeiro Ofício Cartorial do Rio de Janeiro. Dessa forma, consideraremos 
que apesar dessas negociações estarem centradas no poder masculino, algumas mulheres 
participaram ativamente nessas transações, demonstrando que havia brechas nessa sociedade para 
essas atuações.  
Palavras-chave: História Econômica; Mulheres; Gênero; Patriarcado; Crédito;  
 
Abstract: The present work aims to investigate women’s participation in the Fluminense of credit 
Market between the years 1800 and 1820, seeking to ascertain the extend of these holdings in credit 
Market. For this, we will focus on the analysis of the scriptures of debt, sale and discharge the First 
Notary Office of Rio de Janeiro. Thus, we considerer that despite these negotiations are centered on 
male power, some women actively participated in these transactions, demonstring that there were 
gaps in this society for these performances. 
Keywords: Economic History; Woman; Gender; Patriarchate; Credit; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 De modo geral, podemos dizer que as pesquisas em história econômica não tinham como 

preocupação as questões de gênero. Alguns estudos clássicos que se preocuparam com o 

entendimento da economia colonial brasileira privilegiavam interpretações que valorizavam as 

relações de dependência e os objetivos da economia colonial voltados exclusivamente para atender 

ao acumulo de capital da burguesia europeia1.  Dessa forma, eles apontavam para uma lógica da 

colônia tendo apenas a funcionalidade de atender as necessidades de Portugal. Por esse viés, o 

Brasil como colônia visava atender um mercado externo específico, no caso a metrópole 

portuguesa, fornecendo basicamente produtos que abrangiam três gêneros: extrativismo, mineração 

e agricultura. 

 Caio Prado (1977) sugere que para entender o processo pelo qual passou o Brasil colonial é 

necessário ver os momentos do processo histórico como partes de um todo, ou seja, devem-se 

abandonar os fatos isolados para uma percepção mais ampla, não desprezando os fatos por 

completo, mas, antes, vendo-os no conjunto que os constituí. Sendo assim, a colonização 

portuguesa seria uma parte do todo, não um fato isolado empreendido por uma nação aventureira, 

ou seja, apresenta uma ordem de acontecimentos independentes da outras partes, mas que juntos 

configuram a conjuntura da época.  

 No entanto, entre 1970 e 1980, novos enfoques concernentes a historiografia econômica 

surgiram. Jacob Gorender e Ciro Flamarion Cardoso, de modo geral, apontam a existência de um 

modo de produção característico às estruturas econômico-sociais coloniais. (MOTTA, 2009) Para 

eles, ao analisá-las, deve-se partir das estruturas internas para as externas, a fim de fugir do ângulo 

que prima apenas para as colônias como meros apêndices dos países europeus.  

 
 

(...) só adquirem sentido se são abordadas como parte de um conjunto mais vasto, 
posto que surgem (...). Por outro lado, a empresa colonial faz aparecer sociedades 
com estruturas internas que possuem uma lógica que não se reduz à sua vinculação 
externa (...) (...) desta forma, defini-las como anexo ou parte integrante de um 
conjunto mais vasto é um momento central da análise, mas não o bastante. 
(CARDOSO e BRIGNOLI, 1983 apud CARDOSO, 1988, p. 21). 
 
 

 Desse modo, é indiscutível que as diretrizes fundamentais da atual historiografia econômica 

do Brasil foram lançadas por Prado e outros intelectuais que comungam a mesma ideia, definindo 

bem as pressões externas e o quadro internacional de que provêm as grandes forças de 

                                                
* Mestranda pelo Programa de Pós Graduação em História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 
1 Entre eles estão Caio Prado Junior (1977) e Fernando Novais (1983). 



 

transformação. No entanto, como Maria Odila (1972) constatou, em que medida a influência 

externa refletiu no contexto interno ao Brasil, não foi alvo de discussão por parte desses autores. 

 João Fragoso e Manolo Florentino (2001) em uma de suas pesquisas mostram as diferenças 

nas formas de colonização impetradas pela Inglaterra e por Portugal. Diferentemente da Inglaterra 

que desejava transformar suas colônias num espelho da sociedade inglesa, Portugal almejava nada 

mais que conservar a velha ordem metropolitana por meio da instalação de estruturas 

hierarquizantes fechadas que não permitissem o surgimento de novos segmentos sociais, pelo 

menos era isso o que desejavam que acontecesse. No entanto, o que Portugal não previa se 

concretizou. Grupos que não necessitavam de recursos portugueses se fortaleceram na colônia. 

Desta forma,  

 
 

Começamos a responder a tal indagação quando constatamos que essa mesma 
estrutura ensejava o aparecimento de uma diferenciação excludente que, ao 
perpetuar-se no tempo, assumia características estruturais. De fato, os 
estabelecimentos rurais, ao não demandarem altos investimentos iniciais, podiam 
ver-se expropriados de parcela expressiva de seu excedente pelo capital mercantil e 
usuário, sem que disso derivasse o seu desaparecimento. Estava dada, desse modo, 
a precondição para, sem maiores riscos, configurar-se uma hierarquia econômico-
social cuja base se identificava com os agentes ligados à terra, e o topo com 
aqueles vinculados às atividades mercantis e prestamistas. (FRAGOSO e 
FLORENTINO, 2001, p. 226) 
 
 

 Além disso, ampliando a discussão em nível de cenário internacional, podemos dizer 

concomitante à estruturação das relações capitalistas de produção foi se consolidando na Europa um 

novo modo de conceber o mundo do trabalho, a partir do século XVIII. As mudanças na forma de 

produção levaram ao trabalho individualizado e a noção de tempo assumiu outra conotação, 

passando a ser algo precioso ao mesmo tempo em que era um modo de controle do mundo da 

fábrica sobre o cotidiano dos trabalhadores. (Cf. MARTINS, 2008) Assim, a sociedade que antes 

era dividida entre clero, nobreza e terceiro estado, dá vez ao surgimento de uma nova categoria, a 

burguesia. Todavia, essa mentalidade burguesa ainda não era uma realidade brasileira por tratar-se 

de uma sociedade essencialmente escravista.  

 As bases das relações comerciais no Brasil nesse período não se pautavam nas concepções 

de capital e trabalho, como estava ocorrendo em vários países europeus, mas, pelo contrário, na 

ideia de posse do homem sobre o homem2, sobre a terra e por ser detentor de um oficio.  

 

                                                
2 Essa expressão, utilizada por Fragoso, como consta na citação a seguir, quer dizer ser dono de escravos. 



 

 
[...] A forma de produção e a de apropriação do subtrabalho aqui consideradas 
pressupõem a existência de uma sociedade hierarquizada, onde as diferenças entre 
os grupos sociais passam também por distinções jurídicas e políticas; ou, mais 
precisamente, tal estratificação tem por base relações de propriedade do homem 
sobre o homem. A percepção dessa sociedade zelosa por sua estratificação se 
manifesta pelas próprias distinções sociopolíticas existentes entre os homens livres, 
ou seja, nem todos, na prática, tinham os mesmo direitos. Poucos eram os que 
tinham acesso ao prestigio social decorrente dos foros de fidalguia (ordens 
militares), dos altos escalões das irmandades religiosas, das posições de mando nas 
milícias, na verdade, poucos eram os que podiam, de fato, exercer cargos políticos 
(a exemplo das Câmaras de vereadores) [...] (FRAGOSO, 1992, p. 30-31, grifo 
nosso) 
 
 

 Além dessa segmentação, o estatuto da “pureza de sangue”, vigente em Portugal e adotado 

no Brasil Colônia, restringia o acesso aos cargos eclesiásticos, públicos e aos títulos honoríficos aos 

cristãos-velhos, ou seja, famílias de católicos há mais de quatro gerações. Tal impedimento tem 

suas origens nas Ordenações Afonsinas, que ampliavam essa dificuldade aos judeus e mouros3, 

além das Ordenações Manuelinas e Filipinas, que estendiam essa restrição aos indígenas, ciganos, 

negros e mulatos (Cf. MATTOS, 2008). 

 No entanto, entre fins do século XVIII e início do século XIX, alguns aspectos da 

mentalidade burguesa começam a ganhar espaço na América Portuguesa, de modo que esta não 

teria liquidado com a estrutura até então vigente, mas, pelo contrário, conviviam harmonicamente 

com a estrutura socioeconômica até então dominante.  

 Dessa  maneira, como se acertava a atuação das mulheres nesse mercado interno? Como se 

processava o relacionamento entre homens e mulheres na hora de pedir e conceder crédito4? Como 

vimos, estes tipos de perguntas não estavam em pauta para os historiadores. Somente nas últimas 

décadas estas novas preocupações ganharam terreno nas linhas de estudos dos pesquisadores da 

História Econômica. 

 Entre os historiadores que apresentam essa nova abordagem está Débora C. de Gonzaga 

Camilo. Ao analisar o testamento da preta forra Thereza Ferreira Souto, a pesquisadora avaliou a 

participação dos agentes mercantis negros na região das Minas no período setecentista.  

 
 

                                                
3 Habitantes da Mauritânia, noroeste da África. Dicionário Aurélio.  
4 Este trabalho originou-se a partir minha monografia de conclusão de curso de graduação em História pela 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro/ Instituto Multidisciplinar, defendida em 2013, Da casa grande aos 
negócios: a participação feminina nos negócios de crédito no Rio de Janeiro nos anos iniciais do século XIX (1800-
1820. Comecei a desenvolver essas reflexões quando ainda era bolsista de Iniciação Científica (IC), com financiamento 
da FAPERJ, no projeto de pesquisa Relações econômicas no Brasil pré-capitalista: agentes e condições de crédito na 
economia fluminense na primeira metade do século XIX, sob orientação da prof.ª Dr.ª Mônica de Souza N. Martins.  
 



 

A 
presença de africanas e crioulas no comércio das vilas mineiras era vista com 
desconfiança pelas autoridades coloniais. Vendeiras e negras de tabuleiros eram 
acusadas de prostituição, abastecimento de quilombos de desviar o ouro das lavras 
auríferas. O temor de que revoltas fossem fomentadas por meio das associações 
entre os negros ou pelo fornecimento de pólvora e alimento a quilombolas era 
constante por parte dos governos locais de Ouro Preto e Mariana. (CAMILO, 2009, 
p. 1) 

 
 
 Esses aspectos de transgressão e ilegalidade foram os mais evidenciados pela historiografia. 

No entanto, Camilo mostra através desse estudo de caso um papel ativo e consciente desses sujeitos 

no mercado local, pois ao prenderem sua escrava Antonia, a preta forra, Luiza, reivindica a soltura 

desta que foi presa por vender alimentos supostamente à negros. Por meio da comerciante Luiza, 

uma escrava sua e outras foram libertas por serem consideradas rústicas e assim não saberiam da 

proibição desse tipo de venda.  

 No entanto, Debora Camilo afirma que as vendeiras e negras de tabuleiros eram bastante 

conscientes da lei, agindo nesse espaço para obter um posicionamento favorável frente à justiça. 

Todavia, é necessário relativizar essa noção generalizante em torno da conscientização da lei, pois 

acreditamos que nem todas elas tinham plena consciência do que determinava as normas que 

estavam envoltas desses negócios. 

 Além dessa autora, Sheila Faria (2000) é outra historiadora que com base em sua pesquisa 

sobre mulheres forras em São João Del Rey, Minas Gerais, conseguiu desmistificar o estigma social 

de pobreza atribuída a elas. Faria afirma que “[...] a pobreza, na sociedade colonial, não pode ser 

absolutizada” (p. 82), pois,  

 
 

Amas-de-leite, domésticas, amantes, vendeiras, usurárias, prostitutas, ladras, 
parteiras, feiticeiras e mais uma variada gama de atividades foram provavelmente 
desempenhadas pelas mulheres que conseguiram acumular pecúlio ou usaram 
artimanhas para conseguir sua liberdade. Muitas, não a maioria, tiveram seus 
nomes inscritos entre os que mais deixaram bens. [...] (p. 91) 

 
 
 Dentre as 740 escrituras que analisamos dos livros 188 a 197, 206 a 211, 215 a 217 e 221, 

referentes ao Primeiro Ofício de notas do Rio de Janeiro podemos mapear o quantitativo de 

participações femininas em negociações creditícias. Do total de escrituras analisadas, 22,43% dos 

credores e 14,46% dos devedores eram mulheres, ou seja, somando esse percentual temos uma 

participação feminina no total de 36,89%, como consta na tabela 1.  Apesar de aparentar ser um 

quantitativo pequeno frente, respectivamente, aos 75,95% e 84,05% credores e devedores 

masculinos, totalizando 160%, se compararmos com a mentalidade que se tem dessa época, uma 



 

sociedade patriarcal5 em que a mulher é vista como sob a guarda masculina, esse quantitativo de 

participação feminina é bastante contundente e será analisado no decorrer deste trabalho. 

  

 

 

TABELA 1: IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS NAS NEGOCIAÇÕES6 
 

 
CREDORES 

 
DEVEDORES 

 

 
Quantidade Porcentagem Quantidade Porcentagem 

Homens  
562 75,95% 622 84,05% 

Homens e mulheres 
77 10,40% 41 5,54% 

Mulheres viúvas 58 
7,84% 38 5,14% 

Mulheres solteiras 
19 2,57% 14 1,89% 

Mulheres casadas que 
aparecem sozinhas nas 
escrituras 

2 0,27% 5 0,67% 

Mulheres divorciadas 
2 0,27% 2 0,27% 

Mulheres sem estado 
civil mencionado 

6 0,81% 7 0,95% 

Preta liberta 
2 0,27% 0 0 

Ilegíveis 
12 1,62% 11 1,49% 

TOTAL 
740 100% 740 100% 

Fonte: Escrituras de dívida, venda e quitação dos livros 188 a 197, 206 a 211, 215 a 217 e 221, sob guarda do AN. 
 

 

 Desse modo, podemos demonstrar que se no período colonial até boa parte do século XVIII 

às mulheres não caberiam sair de seus lares, uma transformação no início do século XIX se 

processou, ocorrendo uma ampliação dos espaços circulados pelas personalidades femininas para 

locais até então tidos como essencialmente masculinos. Assim, com base na perspectiva 

eclesiástica, se antes a imputação do erro pelo fato ocorrido no Éden – em que a mulher cedeu à 

tentação da serpente, comendo da fruta proibida por Deus, levando o homem a também pecar – 

refletia na construção de imagens pejorativas das mulheres, neste momento já não as impedia de 

conquistar novos ares. 

                                                
5 Baseado nas concepções de Gilberto Freyre (2003), chamamos de patriarcalismo as normas e valores que norteavam 
as famílias brasileiras, princípios estes que vigoraram no período de colonização até o século XIX. 
6 A análise dos dados foi feita por escrituras e não pelo número de agentes contidos em cada negociação.  



 

Além disso, antes,  

 
 

Ela também carregava o peso do pecado original e por isso, sobretudo sua 
sexualidade, devia ser vigiada muito de perto. Repetia-se como algo ideal, nos 
tempos coloniais, que havia apenas três ocasiões em que a mulher poderia sair do 
lar durante toda a sua vida: para se batizar, para se casar e para ser enterrada 
(ARAÚJO, 2010, p. 49). 

 
 
 Acreditamos que “os papéis atribuídos às mulheres são lhes impostos ou concedidos não em 

função das suas qualidades inatas-maternidade, menor força física, etc., mas por razões erigidas em 

sistemas ideológicos; menos pela sua ‘natureza’ do que pela sua suposta incapacidade de entrar na 

cultura. [...]” (KLAPISCH-ZUBER, 1990, p. 11-12) Em outras palavras, entendemos que as 

identificações das mulheres às tarefas de esposa e mãe são socialmente construídas e não assumidas 

por elas por conta de suas características físicas.  

 
 

Nascer homem ou mulher não é, em nenhuma sociedade um dado biológico neutro, 
uma simples qualificação ‘natural’ que permaneça como que inerte. Pelo contrário, 
este dado é trabalhado pela sociedade: as mulheres constituem um grupo social 
distinto, cujo caráter – lembra-nos Joan Kelly – , invisível aos olhos da história 
tradicional, não depende da ‘natureza’ feminina. Aquilo que se convencionou 
chamar ‘gênero’ é o produto de um reelaboração cultural que a sociedade opera 
sobre essa pretensa natureza: ela define, considera – ou desconsidera –, representa-
se, contra os sexos biologicamente qualificados e atribui-lhes papéis determinados 
[...] (KLAPISCH-ZUBER, 1990, p. 11) 

 
 
 Nos tempos coloniais, por conta do fato de a maioria das meninas não poder frequentar 

aulas, seu aprendizado estava restrito aos muros de seus lares, através de brincadeiras e segredos 

partilhados com escravas e primas, por exemplo. No entanto, com relação à sexualidade delas, as 

mães se preocupavam bastante, pois “meninas com idade de 12 anos completos podiam contrair 

matrimônio, e [...] compreensível, portanto, a inquietação dos pais quando as meninas de 14 ou 15 

anos ainda não se casara [...]” (ARAÚJO, 2010, p. 51). Além disso, a Igreja também exercia forte 

controle sobre a educação e o comportamento das meninas, adestrando gestos, atos e sentimentos. 

Entretanto, nem nesse período o ideal de adestramento feminino obteve sucesso por completo, 

como esclarece Emanuel Araújo. 

 
 

A Igreja bem que tentava domar os pensamentos e os sentimentos, muitas vezes até 
com algum sucesso, mas nem todo mundo aceitava passivamente tamanha 
interferência quando o fogo do desejo ardia pelo corpo ou quando as proibições 



 

passavam dos limites aceitáveis em determinadas circunstâncias.  Contudo, parece 
que o normal era a introjeção, por parte das próprias mulheres, dos valores 
misóginos predominantes no meio social; introjeção imposta não só pela Igreja e 
pelo ambiente doméstico, mas também por diversos mecanismos informais de 
coerção, a exemplo da tagarelice dos vizinhos, da aceitação em certos círculos, da 
imagem a ser mantida neste ou naquele ambiente etc. Os desvios da norma, porém, 
não eram tão incomuns numa sociedade colonial que se formava e muitas vezes 
improvisava seus próprios caminhos muito longe do rei. [...] (ARAÚJO, 2010, p. 
53) 

 
 
 E foi o que verificamos nas escrituras analisadas. Bernarda, viúva de José Lopes Correa, 

vendeu terras em 19 de outubro de 1813 a Antonio Ignacio da Rosa, administrador da real Casa da 

Pólvora, por oito contos de réis. No ato da negociação a vendedora recebeu apenas a quantia de 

quatro centos mil réis. Ela ainda continuaria, de acordo com o documento, morando na casa que fica 

na fazenda, como fez durante anos. Esse direito da vendedora ocorreria até o momento da morte. O 

restante da dívida deveria ser quitado quando ela concedesse ao comprador a titulação das porções 

de terras. 

 Dessa maneira, vemos, pelo que foi descrito, que um alto valor foi estabelecido na 

negociação entre um administrador real e uma viúva, e pelo que pode ser percebido, Bernarda 

pertencia a uma família abastada, demonstrava ter uma boa reputação e ser uma mulher de 

prestigio, pois esta permaneceria no imóvel até o momento que o devedor pagasse o total da dívida 

a ela, ao mesmo tempo, que esta declarasse quitada a venda. Sendo assim, vemos que ambos 

demonstravam o desejo em cumprir o acordo mesmo sem instituir um prazo para o pagamento, já 

que nem todas as negociações declaravam o prazo, pois a palavra no mercado de crédito no início 

do século XIX era de suma importância. A honra sempre foi e ainda é importante na hora de pedir 

ou conceder crédito, pois quem empresta espera receber de volta o valor concedido. 

 Segundo Rita de Cássia Almico (2009), “o crédito inclui duas noções fundamentais: a 

confiança que se expressa na promessa de pagamento, e o tempo entre a aquisição e a liquidação da 

dívida.” (p. 78) Isto é, dar crédito significa confiar no outro, acreditar que o mesmo irá cumprir o 

acordo estabelecido, ainda mais quando se trata da sociedade brasileira na primeira metade do 

século XIX, que não possuía um corpo de leis que regulamentasse as relações creditícias. O Brasil 

somente estabelecerá uma legislação para tais práticas em 1850, com a promulgação do Código 

Comercial brasileiro. Dessa forma, as negociações traçadas no Rio de Janeiro no início dos 

Oitocentos estão pautadas basicamente na honestidade e na honra do indivíduo, sendo estes valores 

demonstrados por todos aqueles que almejavam conseguir alguma mercê. 



 

 Joana Francisca de Jesus, Preta livre, maior de 25 anos, credora do carpinteiro, Severino 

Joze da Costa, em 10 de maio de 1805, emprestou trezentos e cinquenta mil réis para a compra de 

uma casa, mesmo carregando todos os estigmas que a ela estavam imputados, o de preta e solteira, 

como declarado, ela assumiu uma posição de mando nessa negociação, emprestando a um homem, 

para a aquisição de uma propriedade7. 

 De modo geral, o que queremos destacar é que ao analisar essa sociedade não devemos 

partir com as concepções que norteiam o mercado de crédito contemporâneo, pois tratamos de um 

momento em que os valores trazidos pelos colonizadores e outros viajantes que aqui estiveram, 

eram uma prática da época. Entretanto, entre final do século XVIII e início do XIX, inicia-se um 

processo em que os valores burgueses começam a ganhar espaço em algumas partes do território 

brasileiro, os principais centros urbanos, sem eliminar os códigos morais vigentes até então.  Ou 

seja, foi um período em que o novo estava crescendo e o velho ainda não tinha morrido.  

 Sendo assim, a palavra era um fator fundamental para a aquisição de crédito nessa sociedade 

em que coexistiam aspectos do Antigo Regime com a racionalidade econômica. 

 
 

Não é de se estranhar que em uma sociedade com economia capitalista ainda em 
desenvolvimento, os indivíduos atuem de forma efetiva para resolver os problemas 
que atingem parte da população em suas necessidades variadas e que as levam a 
procurar o crédito. A quem recorrer num momento de aperto financeiro é uma 
questão relativamente fácil de resolver, dependendo do nível de informação do 
indivíduo acerca do mercado de crédito, numa comunidade que tem poucos 
habitantes e que, como visto em alguns processos, o próprio escrivão declara 
constantemente serem as partes por ele conhecidos. O que pretendemos aqui é 
demonstrar que esse mercado de crédito é bem mais complexo e que envolve uma 
parcela diversificada da população em suas teias.” (ALMICO, 2009, p. 47) 

 
 
 Dessa forma, podemos afirmar que Joana mesmo carregando a imagem de preta e solteira, 

por ser uma mulher honrada e de bom nome, possuía os requisitos essenciais para travar 

negociações. Além disso, para Severino e tantos outros devedores, “[...] saber discernir no conjunto 

do tecido social quais são os agentes que possuem recursos para empréstimos, nas condições por ele 

aguardadas, e quais aqueles que disponibilizariam seus recursos para satisfação de diversas 

necessidades é ponto crucial [...]” (p. 69). Isso quer dizer que ele e tantos outros sabiam a quem 

poderiam recorrer, e as mulheres não estavam fora de suas listas, pois como mostra a tabela 2, com 

elas era possível contar para diversos tipos de dívidas, principalmente àquelas que demandavam 

maior montante, os empréstimos em dinheiro e as compras de bens (83, 22% no total). 

                                                
7 PON, Escritura de dívida e obrigação 10/05/1805, livro 193, p. 128v, sob a guarda do AN. 



 

 
TABELA 2: CARACTERÍSTICAS DAS REDES DE CRÉDITO CONSTITUÍDAS PELAS 

MULHERES8 
 

 Tipologia das dívidas   

 Quantidade Porcentagem 

Empréstimo em dinheiro 63 42,28 

Compra de bens 61 40,94 

Partilha de herança 5 3,35 

Compra de escravos 3 2,01 

Arrendamento 2 1,34 

Compra de liberdade 1 0,67 

Pagamento de trabalho 1 0,67 

Dívida procedida de diversas causas 1 0,67 

Não mencionado 11 7,4 

Ilegível 1 0,67 

TOTAL 149 100% 

Fonte: Escrituras de dívida, venda e quitação dos livros 188 a 197, 206 a 211, 215 a 217 e 221, sob guarda do AN. 
 

 Além disso, as negociações variavam desde os valores mais baixos até mesmo quantias mais 

altas. Veja o gráfico 1. 

 

GRÁFICO 1 – QUANTITATIVO DE VALORES NEGOCIADOS  
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Fonte: Escrituras de dívida, venda e quitação dos livros 188 a 197, 206 a 211, 215 a 217 e 221, sob guarda do AN. 

 

 Sendo assim, podemos perceber que essas negociações se subdividiam entre diversos 

extratos, sendo os de maior volume os negócios de até 400 mil réis. E isso ocorreu tanto entre as 

mulheres como em relação aos homens, pois “[...] conjuntamente com escravos, terras, café, ações, 

títulos, imóveis, entre outros, foi um dos principias instrumentos de inversão e a demanda por este 

tipo de crédito pode, assim, ter melhor compreensão a partir das oportunidades de investimento que 

                                                
8 Este valor constitui a soma de todas as escrituras que as mulheres apareceram sozinhas. Assim, estão faltando 6, pois 
nessas as mulheres aparecem em ambos os lados, ou seja, como credoras e devedoras nas mesmas escrituras. 



 

representou” (ALMICO, 2009, p. 48). Ou seja, o crédito de valores mais baixos possibilitava 

estabelecer pequenos negócios, sem contar que eram mais acessíveis para serem adquiridos. 

Dessa forma,  

 
 

Como no período aqui analisado a cidade ainda não possuía bancos que visassem 
atender a demanda por crédito da população de forma geral, esses teriam que ser 
obtidos de fontes particulares; as pessoas que necessitassem de empréstimos por 
qualquer motivo, não tendo como serem atendidas por instituições financeiras, 
recorriam a agentes privados. [...] (ALMICO, 2009, p. 49) 
 
 

 Dentre as 740 negociações analisadas, apenas 6 dizem respeito a irmandades. Sendo assim, 

se no período colonial as instituições fornecedoras de crédito – as irmandades, corporações de 

oficio, entre outras - dominaram as relações creditícias, na passagem do XVIII para o século XIX as 

negociações entre indivíduos se elevaram (SAMPAIO, 2002). Não obstante, o grupo dos homens de 

negócio que já vinha se desenvolvendo desde a segunda metade do século XVIII, ganha destaque 

ainda maior com a chegada da família real em 1808.  

 Dentro desse contexto, frente à necessidade do Príncipe Regente de montar um aparelho 

estatal de forma que pudesse administrar a colônia, o seleto grupo homens de negócio passou a ser 

visto como um dos meios para atingir tal objetivo, já que se tratava de indivíduos que estavam 

próximos ao cume da pirâmide hierárquica socioeconômica daquele período. Desta maneira, esses 

homens nada mais eram do que o “[...] mais importante segmento econômico da cidade, sendo 

responsáveis pela circulação de mercadorias, integrando a estrutura do comércio atlântico 

português” (PIÑEIRO, 2011, p. 2). 

 Nossa contribuição a essa reflexão está em acrescentar a esse grupo as mulheres de 

negócios: apesar de nem todas terem tido tal participação na economia, algumas movimentaram 

grandes quantias de dinheiro, como foi o caso de Anna Emerencianna de Jesus9, mostrando 

importante participação nesse circuito de negociações. Anna, viúva de Lourenço Joaquim, pegou 

dezesseis contos de réis emprestado com o negociante Jose Maxwell, ambos eram moradores da rua 

de trás do hospício, em várias quantias. Querendo dar uma segurança legal, a devedora fez a 

escritura e prometeu pagar no prazo de três anos contados da data desta. Assim, além dos seus bens, 

para dar maior garantia, hipotecou o [Bergantim Sophia e a Somaca Dianna]10 junto com os seus 

pertences. Consta ainda que tanto Anna quanto Jose estavam viajando fora do porto desta cidade, 

porém o motivo não foi explicitado na escritura. 
                                                
9 PON, Escritura de dívida e obrigação 12/10/1819, livro 221, p. 101v, sob a guarda do AN. 
10 Tipos de embarcações. 



 

 Podemos dizer então que eram vizinhos, já que moravam na mesma rua, tinham 

proximidade, pois um alto valor foi negociado, e que estavam, provavelmente, viajando à negócios. 

Podemos entrever que a quantia acima angariada era justamente para ser negociada, para aumentar 

ainda mais sua fortuna. Eis um excelente caso para mostrar que mesmo com certas limitações, 

algumas mulheres conseguiram romper algumas barreiras sociais. 

 Os vínculos de crédito não se restringiam a questão de gênero e podemos perceber a 

participação entre parentes de primeiro e segundo grau nessas relações. Este foi o caso de Gertrudes 

Maria filha de Manoel Pinto Delgado, viúva do Tenente João Antonio Gomes, que no dia 2 de 

agosto de 1804, entrou com o pedido de registro de escritura de dívida e obrigação a fim de se 

constituir formalmente devedora de seu pai da quantia de duzentos e trinta e seis mil e oitocentos 

réis.11 E o de Antonio do Couto da Fonseca que devido a venda de escravos feitas às suas sobrinhas 

Antonia Roza do Nascimento e Feliciana Angelica do Espirito Santo em 10 de setembro de 1791, 

quando estas ainda eram menores de idade, pediu o registro de quitação da referida venda em 8 de 

maio de 1804, e mais interessante ainda, ficou registrado na escritura que as devedoras no momento 

da lavratura da escritura de quitação, estavam casadas com os Alferes João freire Alamo e Joaquim 

[Alvz.] da Silva12.  

 Como constatou Rita Almico, ocorriam casos de execução de dívida entre parentes de 

primeiro e segundo grau, e até de compadres, sem que as relações familiares impedissem que a 

cobrança por meio judicial ocorresse.  

 
 

Não estamos tratando as dívidas exclusivamente como forma de investimento, ou 
de teor unicamente econômico. Entendemos que, inclusive, podem existir em nosso 
universo dívidas que foram concedidas pelos laços de proximidade que unia credor 
e devedor. A diferença ao estudar o crédito com base na documentação de litígio 
que estamos utilizando é justamente entender os limites impostos pela legislação 
que amparava o credor. Se a proximidade entre as partes facilitava a efetivação do 
empréstimo, esta nem sempre impedia as vias judiciais na hora da cobrança. [...] 
(ALMICO, 2009, p. 53 e 54). 
 
 

 A confiança de que o outro iria cumprir sua promessa se constituía em elemento de suma 

importância para a sociedade fluminense, pois apesar de serem estabelecidos prazos para o 

cumprimento do acordo, boa parte das dívidas arroladas passavam da faixa de 5 anos, como 

mostram os dados dos gráficos 2 e 3. 

 

                                                
11 PON, Escritura de dívida e obrigação de 02/04/1804, livro, 191, p. 140v, sob a guarda do AN. 
12 PON, Escritura de quitação de venda de 08/05/1804, livro 191, p. 28, sob a guarda do AN. 



 

GRÁFICO 2: CONDIÇÕES DOS NEGÓCIOS FEITOS PELOS HOMENS13 
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Fonte: Escrituras de dívida, venda e quitação dos livros 188 a 197, 206 a 211, 215 a 217 e 221, sob guarda do AN. 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 3: CONDIÇÕES DOS NEGÓCIOS FEITOS PELAS MULHERES 
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Fonte: Escrituras de dívida, venda e quitação dos livros 188 a 197, 206 a 211, 215 a 217 e 221, sob guarda do AN. 

 
 Essas faixas temporais foram escolhidas por reportarem a noção de dívidas de curto, médio e 

longo prazo. Ou seja, ao elencarmos os períodos de até 1 ano e de 1 a 2 anos, de 2 a 5 anos e, por 

                                                
13 Os prazos a que se referem os gráficos 2 e 3 dizem respeito somente as escrituras de quitação. 



 

fim, maiores de 5 anos, desejávamos verificar os negócios estabelecidos desde os menores períodos 

até os mais elevados, para que assim pudéssemos analisar melhor em que dimensão os valores de 

honra e moral estavam presentes nessas negociações. 

 Dessa forma, em ambos os gráficos, podemos constatar que os quantitativos de créditos com 

prazo de até 1 e mais de 5 anos são bem próximo. A faixa maior é em favor das dívidas de menor 

prazo, 20,30% e 8,27%, percentuais dos gráficos que se remetem aos homens e as mulheres 

respectivamente, mas temos 15,04% e 7,9% de dívidas com prazo de negociação previsto ou 

efetivado maior de 5 anos. Dessa forma, podemos constatar que tanto nas transações feitas por 

homens como nas negociações realizadas pelas mulheres, os negócios se fragmentaram quase que 

em porções iguais entre os prazos mencionados. Isso mostra que recorrer ao judiciário não quer 

dizer que um não confie no outro, mas que seja uma forma de mostrar para todos o seu bom nome. 

Claúdia Coimbra diz que “[...] existiam ainda cobranças judiciais nas quais a comprovação da 

dívida não era um pré-requisito para a sua cobrança, a garantia material não era necessariamente 

explicitada, e a comprovação por testemunhas não era condição para a efetivação do contrato e nem 

para a cobrança judicial [...]” (SANTO, 2011, p. 3). 

 Sendo assim, a contraposição entre o homem como superior e a mulher como inferior não 

restringe a participação feminina no mercado de crédito e nem inibe as negociações entre a figura 

masculina e feminina. Adriana Alves (2010), por exemplo, ao apresentar o caso da escrava Luzia de 

nação jeje que constituiu família não sacramentada pela igreja e nem pelas vias legais com o 

branco, Capitão Manoel de Oliveira Barrozo, mostra que os simbolismos referentes às mulheres de 

“cor” como sexualmente irresistíveis se por um lado às deixavam vulneráveis14, por outro, 

permitiram sua ascensão econômica, pois foram elas as que mais ganharam a liberdade constituindo 

com seus senhores relações legítimas ou em concubinato. 

 De acordo com Sheila Faria (2000, p. 71), “uma das poucas unanimidades entre os 

historiadores é a de ter sido a mulher privilegiada no acesso à manumissão, apesar de bem menos 

numerosa na população escrava.” Há um interessante debate em torno da questão de como as 

mulheres conseguiriam a sua liberdade, mas que não cabe discorrer aqui. O que pretendemos 

demonstrar é que ser mulher no período colonial brasileiro em uma sociedade baseada por preceitos 

do patriarcalismo não inibiu a participação feminina nas negociações e nem o intercâmbio de 

crédito entre homens e mulheres.  

                                                
14 Segundo Adriana Alves (2010), muitas dessas mulheres foram utilizadas em serviços de prostituição por seus 
senhores.  



 

 Dessa forma, podemos evidenciar que nessa sociedade aos moldes do patriarcado, ser 

homem ou mulher interferiam nas transações de crédito, mas não impedia que indivíduos de gênero, 

cor e grupo social distintos negociassem. Sejam elas de proles mais abastadas ou não, de cor, era 

importante que estas demonstrassem os valores prezados por toda a sociedade para poderem 

negociar, mas nem sempre a quebra de um dos requisitos era um impedimento, dependia das redes 

que se estabeleciam. 
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MANUEL ESTEVES E AS PERSPECTIVAS DE INVESTIMENTOS NO 
VALE DO PARAÍBA FLUMINENSE IMPERIAL. 
 

Rabib Floriano Antônio e Raimundo César de Oliveira Mattos 
 
 

Resumo:  
Este trabalho destina-se a apresentar a trajetória econômica Manuel Antonio Esteves, imigrante 
português que se viveu em Vassouras e Valença (Vale do Paraíba Fluminense) durante o século 
XIX e estabeleceu uma fortuna baseada em relações de comércio, compras de terras e escravos, 
investimentos em ações, títulos e empréstimos pessoais. Sua relevância para a historiografia é 
apresenta-lo como inovador em investimentos utilizando os mais variados formas de acumulação de 
capital. 
Palavras-chaves: crédito, investimento, Vale do Paraíba Fluminense, Manuel Antonio Esteves. 

 
 

Abstract:  
This paper is intended to present the economic trajectory Manuel Antonio Esteves, portuguese 
immigrant who lived in Vassouras and Valençaa (Fluminense Paraíba Valley) during the nineteenth 
century and established a fortune based on trade relationships, purchases of land and slaves 
investments in stocks, bonds and personal loans. Its relevance to the historiography is presented it 
as innovative investments using the most varied forms of capital accumulation.  
Keywords: credit, investment, Vale do Paraíba Fluminense, Manuel Antonio Esteves. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Este artigo se propõe a analisar a dinâmica dos investimentos de Manuel Antonio Esteves na 

acepção de investidor e empreendedor ao longo do século XIX, como elemento gerado e gerador 

dos avanços econômicos de sua própria época, utilizando como apoio das análises as teorias do 

efeito de encadeamentos, de Albert Hirschman. 

 Para o desenvolvimento desse trabalho, utilizaremos fontes variadas, porém as mais 

importantes recaem sobre as produzidas pelo próprio Esteves, composta por cartas e bilhetes 

enviados aos filhos que estudavam na Corte e fundamentalmente as cartas comerciais. Destacamos 

as cartas trocadas com Manuel de Azevedo Marques. Boa parte do acervo de cartas recai sobre 

assuntos familiares, sobretudo, de “cerimônia”. Neste caso incluímos as recebidas por comissários 

de café, políticos, figuras da sociedade e outros. Em quantidade menor, mas não menos significativa 

devido às questões interpessoais, encontram-se cartas do próprio Manoel Esteves, enviadas aos 

filhos que estudavam no Rio de Janeiro e algumas de sua esposa, Maria Francisca, também para os 

filhos.  

 É denominada escrita de si, tratada por Ângela Gomes, a qual desperta um interesse cada 

vez maior por parte dos leitores e historiadores, indicativo da capacidade documental de tal tipo de 

fonte. A autora afirma que: 

 
 

“As práticas de escrita de si podem evidenciar, assim, com muita clareza, como 
uma trajetória individual tem um percurso que se altera ao longo do tempo, que 
decorre por sucessão. Também podem mostrar como o mesmo período da vida de 
uma pessoa pode ser ‘decomposto’ em tempos com ritmos diversos: um tempo da 
casa, um tempo do trabalho, etc. E esse indivíduo, que postula uma identidade para 
si e busca registrar sua vida, não é mais apenas o ‘grande’ homem, isto é, o homem 
público, o herói, a quem se autorizava deixar sua memória pela excepcionalidade 
de seus feitos.” (GOMES, 2004: 13) 

 
 
 O acervo se compõe de quase 900 cartas que foram organizadas entre recebidas e expedidas, 

além de subdivisões de compra e venda, de periodizações, etc. As cartas se encontram preservadas 

na fazenda Santo Antônio do Paiol, propriedade principal do rol de bens pertencentes à Manuel 

Esteves. Pelos estudos das cartas deixadas por ele, podemos identificar, analisar e compreender 

alguns dos fatores que vislumbrem a inserção social e a busca pelo enriquecimento, assim como 

perceber os instrumentos de investimentos que fogem à habitual compra de terras e escravos e das 

formas de distribuição do patrimônio, colocando-o no patamar de um investidor sagaz, vanguarda 

de seu tempo. 

 Muitos portugueses chegaram ao Brasil almejando enriquecer-se, embora nem todos tenham 

conseguido tal proeza. Manuel Antônio Esteves tornou-se, até onde se sabe, um caso de 

diferenciação perante aos demais imigrantes no Vale do Paraíba Fluminense. Com base na 



 
 
documentação encontrada, em especial nas cartas1, desde 1835 que Esteves já mantinha um 

próspero comércio na cidade de Vassouras, realizando negócios com cafeicultores da região à 

época. Até onde se pode notar, Manoel Antônio Esteves chegou ao Brasil em uma situação mais 

confortável que os demais imigrantes, com recursos iniciais que deram sustentabilidade aos seus 

primeiros negócios. 

 O Rio de Janeiro, conforme demonstrado por Charleston Assis, Leila Duarte & Anderson 

Mendes, tornou-se um “polo de grande atração para imigrantes europeus, especialmente 

portugueses, durante aproximadamente cem anos, desde as primeiras décadas do século XIX até o 

início do século XX.” (ASSIS, DUARTE e MENDES, 2006: 27) 

 A trajetória de Manoel Antônio Esteves foi marcada por uma construção das redes de 

sociabilidades que o levaram a atingir a cidadania no Império.  

 Manoel Esteves chegou ao Brasil logo após a abdicação de Dom Pedro I. Nasceu em 

setembro de 1813, na freguesia de Merufe (região do Minho), casou-se em outubro de 1850 com 

Maria Francisca das Dores, filha de Francisco Martins Pimentel, na Freguesia de Nossa Senhora da 

Glória de Valença. Como dote herdou a Fazenda Santo Antônio do Paiol, mandando construir nova 

sede, ficando pronta em 1853. Sede esta, construída com recursos próprios oriundo dos seus ganhos 

com comércio. Em geral os cafeicultores arranjavam casamentos por alianças, e a abundância de 

arranjos matrimoniais demonstra o esforço de consolidações políticas econômicas. Naturalizou-se 

brasileiro, por decreto datado de 10 de novembro de 1865, pois, segundo Beatriz Kushnir, “para os 

imigrantes portugueses não era tarefa difícil.” (KUSHNIR, 2006: 46). 

 Já em 1845 ele negociava com vários ilustres cafeicultores, como os irmãos Laureano 

Corrêa e Castro (Barão de Campo Belo) e Pedro Correa e Castro (Barão de Tinguá).  

 Porém, mesmo antes de fixar sua residência em Valença, Manuel Esteves já era responsável 

pelos negócios do sogro. Segundo a carta recebida em 1853, endereçada ao visconde de Condeixa2,   

 
 
“Incluso remeto aberta uma carta para seu digno sogro o Sr. Francisco Martins 
Pimentel, de quem sem nenhumas ordens nem autorização fiz descontar em 
bilhetes do Tesouro o saldo que o mesmo Sr. Aqui tinha em 31 do mês findo, a fim 
de lhe ir vendendo algumas cousas, cumprindo assim com nosso dever, procurando 
meios de dar algum interesse a quem também me ajudar. 
Como pode acontecer que o Sr. Pimentel não estejas ao fato do que são bilhetes do 
Tesouro, peço a V. Sa que lhe explique, asseverando-lhe que nenhum obstáculo 
pode haver em sacar quando queira, porque com os mesmos bilhetes se cumprirá as 
ordens com o mesmo desconto pelo tempo que faltar, e sempre fica o prêmio pelo 
tempo que lhe terá decorrido. 

                                                
1 A primeira data de 1845. 
2 João Maria de Magalhães Velasques Sarmento (1806-1871), nobre e negociante de grosso trato na praça mercantil do 
Rio de Janeiro, capitalista e proprietário de bens em Portugal. 



 
 

Negociante doe-lhe o coração vendo dinheiro parado, e por isso fiz esta operação 
tomando a mim a responsabilidade por não ter nenhuma”. (Carta ao visconde de 
Condeixa, 1° de jun. 1853) 

 
 
 A rede de negócios de Manuel Esteves, consolidada por sua inserção de estrangeiro na 

sociedade brasileira, se tornou vasta mantendo negócios com diversos comissários de café e 

investimentos em um amplo ramo de negócios. Como administrador, Esteves também cuidou dos 

negócios da marquesa de Valença, Ilídia Mafalda de Souza Queirós, em especial os da Fazenda das 

Coroas. 

 Ao falecer, em 1879, aos 66 anos de idade, deixou um patrimônio para seus filhos composta 

de terras, plantações, escravos, títulos de dívidas, ações, assim como a organização de sociedade 

comercial (Manoel Antônio Esteves & Filhos). 

 É inegável que o café teria sido o produto mais importante da economia fluminense durante 

o século XIX. É uma commoditie de boa aceitação nos mercados internacionais, mas devido a sua 

baixa elasticidade, ou seja, capacidade de reagir rapidamente aos mercados, o produto demora a se 

equilibrar em relação às variações de preços. Outro fator é a técnica de plantio e produção mais 

lenta, gerando um prazo entre plantio e colheita de 5 anos. Logo, a resposta do café para a 

sociedade cafeicultora do Vale durante o Império era lenta o que provocava constantes buscas por 

crédito e empréstimos para fomentar a produção. 

 O café faz parte de uma importante rede econômica. E no caso brasileiro, esteio da 

economia. De acordo com Pires, Harold Innis, historiador da economia canadense, teria 

desenvolvido a Teoria do Produto Principal (Staple Thesis). Para Innis, existe uma conexão direta 

entre as relações do produto principal e as relações sociais que perpassam uma dada sociedade.  

 
 

“(...) são as determinações desta com a evolução dos fenômenos sociais, 
geográficos e culturais, além das modificações que viriam a sofrer como parte da 
integração das sociedades ao mercado mundial, que se colocavam como centro de 
análise.” (PIRES, 2007: 07) 

 
 
 Innis aponta para a importância de que o processo parte de relações entre os vários fatores 

produtivos, os elos, na acepção de Pires3, que conectam todo o processo produtivo e suas relações 

recíprocas que se estabelecem desde as produções locais às relações de consumo final do produto. A 

rede, nessa teoria, é entendida na sua totalidade. Assim, universo internacional e da produção local 

se inter-relacionam. Ao mesmo tempo que era um produto principal, internamente a situação do 

café e de todos os setores envolvidos na produção se ligavam a uma intrincada rede econômica 

                                                
3Op. Cit. 



 
 
conhecida como “linkage” ou efeito de encadeamentos4. A partir de uma determinada unidade 

produtiva (ou várias), instaladas em uma dada região, esta gera efeitos “para frente” (prospectivos) 

e “para trás” (retrospectivos), assim como os efeitos fiscais e financeiros. Os efeitos retrospectivos 

orientam-se na formação do mercado de matéria-prima, de mão de obra, de insumos em geral e os 

prospectivos na comercialização, transporte, embalagens e situações que se tornam realidade após o 

produto principal ter ficado pronto. Os efeitos fiscais recaem sobre a formação dos impostos que 

vão ser pagos nas etapas da produção e os efeitos financeiros nas linhas de poupança, crédito e 

financiamentos advindos das necessidades produtivas.5 Logo, tais encadeamentos geram novas 

realidades econômicas que promovem novas estruturas de investimento e inversão do capital. Por 

isso, a inserção da produção de café no vale abriu margem ao aparecimento de “linkages”, entre elas 

as relações de crédito.  

 No contexto geral, o século XIX foi um século de mudanças, não só políticas, como a 

necessidade da construção de um estado independente, mas também de mudanças econômicas e o 

reajustamento nos mercados internacionais com a nova commoditie em expansão. Essas mudanças 

levaram a novos arranjos econômicos e as novas necessidades de instituições financeiras. Com a 

integração do Brasil aos mercados internacionais, ao longo do Império, a economia deixou de ser 

mercantil e o capital comercial passou a se subordinar a uma acumulação capitalista mundial. 

 A lógica geral do sistema parecia obedecer ao ritmo dos países industrializados, onde a 

economia-mundo impusera um ritmo próprio ao vale, gerando um acirramento nas práticas 

escravistas e de aumento de produtividade, bem ao estilo do que foi denominada “segunda 

escravidão”. Para  Marquese, o século XIX alterou o panorama do Vale do Paraíba Fluminense, até 

então praticamente intocado.  

 
 
Em meados do século XIX, contudo, o amplo arco territorial que abrangia do  
município  de  Guaratinguetá  (SP)  ao  de  Cantagalo  (RJ)  fora convertido na 
zona econômica mais dinâmica do Império do Brasil; sua população escravizada, 
composta majoritariamente por africanos recentemente importados pelo tráfico 
negreiro transatlântico (ilegal desde 1831), tornara-se responsável pela produção de 
metade da oferta mundial de café. (...) 
O grosso da produção de café de Vassouras e Bananal, assim, era obtido em 
unidades rurais que empregavam escravarias numerosas. Possivelmente o mesmo 
ocorreu em outros municípios cafeeiros importantes do Vale do Paraíba, como 
Barra Mansa, Piraí, Valença, Paraíba do Sul e Cantagalo, no Rio de Janeiro, ou 
então Juiz de Fora, Ubá e Mar de Hespanha, em Minas Gerais. (MARQUESE, 
2010:02) 

 
 

                                                
4 Abordamos, aqui, na concepção de Albert Hirschman. 
5 A rede de encadeamento pode ser melhor entendida nos trabalhos de Albert Hirschman. 



 
 
 Neste contexto, os caminhos do Vale do Paraíba começaram a se desenvolver no século 

XVII, na fase final do processo de mineração nas Minas Gerais, mas vão ganhar força quando o 

Vale desenvolve as lavouras de café. Para Novaes, baseando-se nos trabalhos de André João 

Antonil6 a média de viagem do interior das Minas Gerais até do porto do Rio de Janeiro chegava a 

30 dias. Os caminhos tortuosos do Vale do Paraíba Fluminense superavam em dificuldades os 

caminhos paulistas. 

 As lavouras de café foram subsidiadas por uma infraestrutura preexistente no Vale, gerando 

os efeitos de encadeamento. As estradas estreitas e carroçáveis abertas pelo escoamento de ouro e 

produtos agrícolas para a cidade e os portos do Rio de Janeiro favoreceram a entrada de colonos, 

alguns com capital da própria lavoura canavieira e mineração, que investiram no início da lavoura 

cafeeira da região. No caso de Vassouras: 

 
 
Famílias mineiras aí se estabeleceram e investiram capital acumulado na 
mineração. Assim a lavoura de café do Vale coincide com a decadência das minas 
de ouro em Minas Gerais. Os futuros fazendeiros, recebendo grandes doações de 
terra da Coroa em forma de sesmarias, construíram uma ou mais fazendas. 
(ALMEIDA, 2010: 04-5) 

 
 
 Essas características próprias deram à região uma vantagem enquanto commodities, pois o 

solo, a mão de obra, a característica peculiar do café, as montanhas em “meia laranja” e as 

disponibilidades creditícias, características no Vale, em pouco tempo combinar-se-iam para ganhar 

os mercados internacionais, influenciar nos preços globais e complementar significativamente para 

uma ampla rede de produção, negociação e distribuição do café no mundo.7 

 No final do século XVIII, ocorreram importantes mudanças na estrutura da Província do Rio 

de Janeiro. Tambasco afirma que essas mudanças ocorreram na própria transferência da sede do 

Vice Reino do Brasil que teria sido palco para o desenvolvimento de um “rápido crescimento das 

transações comerciais de exportação pelo porto do Rio de Janeiro...” (TAMBASCO, 2007: 26). 

Ainda para o autor, o período que cobre de 1775 a 1805 é muito favorável para a expansão da 

agricultura. Nesta data o açúcar aumenta 300% no volume de exportação e 500% no valor da 

exportação. A mesma realidade é observada nos grãos e a província passa a ser exportadora de arroz 

(TAMBASCO, 2007: 27). Esse favorecimento teria condicionado aumento demográfico na 

província e os índices de exportação e valorização dos produtos agrícolas no período estimulam a 
                                                
6 ANTONIL, Cultura e Opulência do Brasil, publicado em 1711. 
7  O termo aqui utilizado refere-se à rede de comodities desenvolvidas à partir da inserção de produtos de baixo valor 
agregados mas que foram importantes pois desenvolveram redes mundiais de comércio.  Para TOPIK, MARICHAL e 
FRANK, “Os ensaios neste volume exploram as inúmeras conexões e mudança da América Latina com o resto do 
mundo, olhando para a complexidade de comércio de mercadorias e as correntes que foram que 
foram encaixotados entre produtores e consumidores ao longo de cinco séculos: algumas cadeias de commodities, 
como prata, açúcar e tabaco, começaram no século XVI.”.  FRANK, Z; MARICHAL, C; TOPIK, S. Op. cit. p. 02 



 
 
colonização no interior da Capitania. Outro fator seria apontado por Stanley Stein como a 

decadência da exploração aurífera das Minas Gerais, o que levaria à liberalização do processo de 

colonização pela coroa portuguesa no século XVIII8. Assim, o autor demonstra que: 

 
 
Os novos rumos dos acontecimentos atuaram no sentido de completar o 
povoamento de Vassouras... o esgotamento das minas do norte, a expansão do 
cultivo do café em direção aos terrenos elevados do Vale do Paraíba e a eliminação 
de um pequeno grupo de índios coroados onde agora está situada Valença, na 
margem norte do Paraíba. (STEIN, 1990: 33) 

 
 
 Ao que soma esta conjuntura à alguns pontos do trabalho de Fragoso. A mudança da sede 

administrativa do vice-reinado do Brasil, em 1763, para o Rio de janeiro deslocou o processo de 

ocupação aumentando consideravelmente as atividades sócio-econômicas na capital da província e, 

em especial, no porto do Rio de Janeiro, gerando o fortalecimento da burguesia comercial e 

financeira daquela área. Os “homens de grosso trato”, como eram chamados, introduziam escravos, 

ajudaram na oferta de créditos na colônia e redistribuíam ou exportavam produtos do interior. Essa 

dinâmica da praça comercial do Rio de Janeiro com o interior – em especial a província de Minas 

Gerais - favoreceu o desenvolvimento de áreas do Vale do Paraíba Fluminense. 

 Com o crescimento da produção, novos níveis de investimentos e financiamentos foram 

necessários. Levy defende a formação de um sistema financeiro como “pedra angular” no processo 

econômico da esfera política. 

 
 
Há um fluxo constante do capital produtivo reconvertido em capital financeiro, 
num contínuo processo de financiamento da reprodução do sistema. O capital 
financeiro passa a constituir uma parcela do capital total, funcionando de maneira 
autônoma e assegurando o financiamento das operações econômicas. As 
disponibilidades monetárias não são mais vendidas ou alugadas como mercadorias 
e escapam às determinações de equivalência para vincularem-se à produção social, 
do qual participam através da determinação das taxas de juros. (LEVY, 1977: 04) 

 
 
 Assim sendo, essas negociações entre os que ofertam o crédito e seus tomadores se dão de 

forma direta ou indireta como, por exemplo, através de empréstimos de dinheiro, de abertura de 

contas ou de hipotecas, dando suporte aos tomadores desses empréstimos ou crédito no intuito de se 

manterem dentro da esfera da vida econômica. Assim, ao mesmo tempo, se constituem um mercado 

formal e um informal. 

 Nesse mundo de transformação entre o velho e o novo, entre formas tradicionais de 

economia e acumulação e novas formas de investimentos viveu Manoel Esteves.  

                                                
8 STEIN, J. S. Op. cit, 1990. p. 31-2. 



 
 
 Ao compararmos Manoel Antônio Esteves a outros fazendeiros do Vale do Paraíba, 

podemos ter uma noção de seu patrimônio visto que possui uma média de 600 escravos9, pouco 

menos que o comendador Manoel de Aguiar Vallim que em suas 4 fazendas possui 650 escravos. 

Enquanto homem de negócios, sua atuação articulava-se em vários campos e era muito variado seus 

investimentos que se distribuíam entre ações, negócios de escravos, setores administrativos e 

negócios do café. Ele, ao mesmo tempo que investia em ações, guardava seu dinheiro em bancos 

como por exemplo no Banco Commercial e Agrícola do Rio de Janeiro, e não se  limitava a 

comercializar café, conforme Gráfico 01. 

 

Gráfico 01: diversificação dos negócios de Manoel Esteves em 1864 

 

 
Fonte: Cartas Comerciais de Netto dos Reis à Manoel Esteves. Acervo da Fazenda Santo Antonio do Paiol 

   

 Também tinha um armazém na sede de sua fazenda, Santo Antônio do Paiol onde se vendia 

vários artigos sob encomenda, ele aproveitava que seus comissários iriam vender suas sacas de 

café na Praça Mercantil do Rio de Janeiro e lá mesmo compravam suas mercadorias e enviavam 

de volta, criando uma rede de negociação.  

 Sobre o Banco Commercial e Agrícola do Rio de Janeiro, este foi um banco emissor e 

comercial do período do Império. Segundo Guimarães, o banco foi formado por homens de 

negócios, entre os quais, importantes figuras do partido conservador como o Barão de Vassouras. 

Com as reformas expansionistas da década de 1850, devido à escassez do lastro ouro, Souza 

Franco realizou uma reforma bancária que pluralizou a emissão de crédito diminuindo o 

monopólio estabelecido pelo Banco do Brasil.  

 
 
A implementação dessa  nova  política,  na  prática  significou  não  só  uma  maior 
liberação do crédito, com a taxa de desconto caindo de 11% para 8%, como 
também a institucionalização do regime de  emissão regional, que antecedeu o 
monopólio dado ao Banco  do  Brasil  em  1853,  com  a  diferença  de  que  os  
novos  bancos  “colocariam  em circulação obrigações de pagamento ao portador, à 
vista, em espécie e sem juros, sob a gestão  do  Estado. (GUIMARÃES, 2013: 05) 

                                                
9 Para Iorio “...Fazendas havia em Valença, como por exemplo a de Manoel Antônio Esteves, com 1.100 escravos.” 



 
 
 
 
 Essa reforma deu ao Banco Commercial e Agrícola o “status” de banco emissor, de 

depósitos e descontos. Essa realidade movimenta setores da economia como o vale e amplia a opção 

de investimentos dos vários agentes da economia.10 

 Em 1864 ocorreu uma das mais importantes crises do século XIX, a crise de 1864 ou a Crise 

do Souto. A crise se deu principalmente pela Casa Souto, uma das maiores casas bancárias do Rio 

de Janeiro ter investido mais de 8.000:000$000 e teria como dívida junto ao Banco do Brasil mais 

de 20.000:000$000.  

 

 
Gráfico 02: Evolução do crédito da Casa Souto junto ao Banco do Brasil 

 
Fonte: Adaptado de SAEZ, 2013. 

 
 

Assim, da mesma forma que o aumento de transações comerciais  havia lhe 
proporcionado  a  expansão da  rede apoio e  o aumento de  contatos  nas atividades 
que desempenhara  durante sua ascensão, os registros indicam que,  em seu 
momento de revés  o Visconde do  Souto também  perdeu  parte dos  seus espaços 
de atuação  e, provavelmente, também foi alijado de parte do suporte de que antes 
gozava. Sua quebra ocorreu de forma abrupta na manhã do dia 10 de setembro de 
1864. (SAEZ, 2013:14) 

 
 

 A crise do Souto abalou a economia brasileira na década de 1860 inclusive na variação dos 

preços do café. As cartas de Manoel Esteves à Netto dos Reis nos mostra mês a mês de 64 o 

crescimento para preço das sacas de café, enquanto no segundo semestre do ano de 1864, quando o 

preço é derrubado por completo. 

 

 

                                                
10 Cf. GUIMARÃES, Carlos Gabriel, 2013.  



 
 

 
Gráfico 03: Cotação do café em 1864 – arroba por mil-reis segundo as cartas comerciais de Manoel Esteves 

Venda de café (1864) - valor em mil-reis
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Fonte: Cartas Comerciais de Netto dos Reis à Manoel Esteves. Acervo da Fazenda Santo Antonio do Paiol 

 

  

 Manoel Antônio Esteves, buscava outras modalidades de investimentos, como no exemplo 

de caso, teve um ganho de 29:199$000 em venda de escravos e comércio em geral. Talvez essa 

tenha sido a salvação na crise de 1864 que solapou muitos investidores e fazendeiros de café. Para 

confirmar tais afirmações vejamos abaixo uma de suas correspondências do ano de 64.                                              

 
 
confirmo a nossa (...) do seu favor de 10 do corrt abaixo nottamos os gêneros de 
seu pedido que ontem  seguiram  na  imp de 396$100 que ficam em seu debito, 
chegou ontem a sua remessa de 68arr com café que fica em corrt, com muita estima 
notamos 74 arr de açúcar,  12 caixas de sabão,  6 arr de salitre, 3/n enxofre, 3 
caixões... 

 
 
 Essa carta confirma a compra que Antônio Ferreira dos Santos fez para Manoel Antônio 

Esteves, de gêneros alimentícios e de utilidade para revender em seu armazém, e também uma 

remessa de café vendida por ele através de seus comissários. 

 O quadro 01 nos mostra uma atuação múltipla não só do ponto de vista dos negócios como 

geograficamente, já que Esteves mantinha empreendimentos em Vassouras e em Valença –RJ 

durante algum período de tempo. Acreditamos ser um momento na transição tanto dos 

investimentos como das questões de cunho social e político. 

 

Quadro 01 – Manoel Antônio Esteves segundo o Almanak Laemmert 

Ano Valença Vassouras 

1848 -x- Negociante; Oficinas 

Diversas 

1849 -x- Proprietário 

1850 -x- Proprietário; negociante de 

padaria 



 
 

1851 a 1853 -x- Proprietário; Negociante 

1854, 1855 Fazendeiro Proprietário; Negociante 

1856 a 1866 Fazendeiro Proprietário 

1867 Fazendeiro com engenho -x- 

1868 Membro da companhia que 

se propunha a construir a 

linha férrea D. Pedro II na 

região 

-x- 

1869 Membro Diretor da Cia 

União Valenciana e 

Fazendeiro 

-x- 

1870 Membro Diretor da Cia 

União Valenciana e 

Fazendeiro 

-x- 

1871 Membro Diretor da Cia 

União Valenciana e 

Fazendeiro 

 

1872 a 1874 -x- -x- 

1873 -x- -x- 

1874 -x- -x- 

1875 Presidente da Diretoria da 

Cia União Valenciana, 

Proprietário Rural, Urbano 

e negociante 

 

1876 Presidente da Diretoria da 

Cia União Valenciana, 

Proprietário Rural, Urbano 

e negociante 

 

1877 Presidente da Diretoria da 

Cia União Valenciana, 

Proprietário Rural, Urbano, 

negociante 

 

1878 Presidente da Diretoria da 

Cia União Valenciana, 

Proprietário Rural, Urbano 

e negociante, Protetor da 

Devoção de São Sebastião 

 

1879 Presidente da Diretoria da 

Cia União Valenciana, 

Proprietário Rural, Urbano 

e negociante, Provedor da 

Irmandade da Santa Casa 

de Misericórdia 

 

 

  

 Seu vínculo com a ferrovia e sua execução também fez a “linkage” econômica atingir e 

desenvolver o comércio em Valença. Além do comércio, percebemos nas correspondências de um 

de seus comissários, Netto dos Reis, o relato da compra efetuada de 40 ações liquidadas do Banco 

Agrícola que se caracteriza como uma modalidade avançada de riqueza. 



 
 

 
 
A realocação da riqueza entre os diversos ativos ocorreu, em São Paulo, ao longo 
da segunda metade do século XIX . Os movimentos por nós detectados - o declínio 
dos escravos vis-á vis o aumento dos imóveis, o aparecimento de formas avançadas 
de riqueza, especificamente as ações e secundariamente as contas e letras bancárias 
(...). (MARCONDES, 2002) 
 
 

 As ações bancárias de Esteves dividiam-se num portfólio restrito compondo-se de 56 ações 

do Banco do Brasil e 120 ações do Banco Comercial e Agrícola, contabilizando mais de 1 conto de 

reis. 

 Os empréstimos a juros também eram parte da atividade financeira. Eram poucos seus 

devedores, mas variados, que constam pessoas físicas, como Antônio rocha Pereira, à pessoas 

jurídicas, como A Cia União Valenciana. O valor das dívidas totais no inventário de Manoel 

Esteves, todos resgatados pela esposa, somavam-se a 482.712$607, montante superior aos 

tradicionais lucros do café e venda de escravos de Esteves, assunto que abordaremos um pouco 

mais adiante.  

 Formas tradicionais de investimento conviveram com outras menos ortodoxas na vida de 

Esteves. Terras e casas eram também investimentos presentes. Interessante foi que grande parte do 

seu patrimônio territorial surgiu a partir da Lei de Terras de 1850. Tal lei inviabilizou a aquisição de 

terras para muitos brasileiros pois vinculou a aquisição da propriedade ao mercado, garantindo o 

preço da terra. Com sua situação financeira equilibrada e bem acima de outros imigrantes de sua 

época, Manuel Esteves conseguiu adquirir um patrimônio nesse sentido e mesmo nos períodos de 

crise do país. Suas propriedades rurais distribuem-se da seguinte forma: 

 

Quadro 02 - Propriedades rurais de Manoel Esteves 

Ano da 
aquisição 

Propriedade Origem Valor 

1852 Santa Catarina Arrematação Pública 12:490$253 

1856 São Francisco Suposta herança do 
sogro 

Desconhecido 

1856 Ribeirão Desconhecida Desconhecido 

1860 Boa Vista I Compra Desconhecido 

1860 Boa Vista II Compra Desconhecido 

Sem data Anexo à Santo Antonio do 
Paiol 

Desconhecida Desconhecido 

Fonte: Cartório do Segundo Ofício de Valença 

 

 Além do investimento em terras, havia investimentos em propriedades urbanas. Seu 

inventário registra os aluguéis pagos na Rua Uruguaiana, em Valença. Consta que a arrecadação de 

um deles entre abril de 1879 até 1880 foi de 1:500$000; de outra ocupada por um certo Dr. Santos 

Machado referente aos anos de 1878 a 1880 no valor de 1:350$000. E das casas da Estação Esteves 

ocupadas por Maia & Alves, no valor de 1:800$000 entre 1879 e 1880. 



 
 
 A partir da expansão das terras, Esteves se firmava também como cafeicultor na lógica dos 

mercados internacionais. Com larga experiência como comerciante, Esteves adquiriu conhecimento 

sobre a rede de negociantes de café da qual se integrava. Segundo os documentos da Santo Antonio 

do Paiol, em 1859 ele teria negociado mais de 14:200$000 em sacas de café. Pela correspondência 

podemos perceber a valorização da saca de café naquele ano. 

 

Quadro 03 – Remessas de Café de Manoel Esteves em 1859 

Data Comissário Remessa Sacas Valor 
estimado da 

saca 

Valor pago 

17/02 Davi dos Santos 9 152 16$037,75 2.437$739 

09/06 Antonio Ferreira 
dos Santos 

19 136 20$577,60 2.798$554 

22/06 Antonio Ferreira 
dos Santos 

20 71 23$630,60 1.677$741 

01/10 Antonio Ferreira 
dos Santos 

10 77 24$907,66 1.917$890 

26/10 Antonio Ferreira 
dos Santos 

11 56 33$516,80 1.876$941 

14/11 Antonio Ferreira 
dos Santos 

12 73 24$427,35 1.783$196 

21/12 Antonio Ferreira 
dos Santos 

13 70 24$880,80 1.741$656 

TOTAL   635  14.233$717 

Fonte: Acervo da Fazenda Santo Antonio do Paiol 

 

Quadro 04 – Remessas de café de Manoel Esteves em 1862/1863 

Data Comissário Remessa Sacas Valor 
estimado da 

saca 

Valor pago 

13/02/1862 Netto dos Reys 22 90 27$005,95 2.437$739 

12/03/1862 Netto dos Reys 24 100 24$898,37 2.489$837 

16/04/1862 Netto dos Reys 26 91 23$818,80 2.167$511 

07/05/1862 Netto dos Reys 28 101 18$985,15 1.917$499 

09/09/1862 Netto dos Reys 7 108 24$078,30 2.600$456 

21/04/1863 Netto dos Reys 18 e 19 178 24$088,65 4.287$781 

01/05/1863 Netto dos Reys 20 99 15$093,60 1.494$267 

TOTAL Netto dos Reys 20 767  17.387$886 

Fonte: Acervo da Fazenda Santo Antonio do Paiol 

 

Tabela 01- Variações de venda de sacas e valores pagos entre 1859 e 1863. 

Data Sacas totais Variação Valor pago total Variação 
1859 635 Ano base para a 

análise de 1862/3 
14.233$717 Ano base para a 

análise de 1862/3 

1862/3 765 + 20% 17.387$886 + 22% 

1870 1587 Ano base para a 
análise de 1872 

38.454$705 Ano base para a 
análise de 1872 

1872 1509 - 5% 45.768$191 +19% 

Fonte: Acervo da fazenda Santo Antonio do Paiol 

 

 Notamos que houve aumento em sacas e arrecadação de 20 e 22 por cento entre 1859 e 

1863 e queda de 5% e aumento de 19% de 1872 em relação ao ano de 1870.  

 Mesmo com o período de degradação da cultura de café em Valença, as vendas de Esteves 

continuavam e as remessas permaneciam, em média, as mesmas da década anterior. 



 
 
 Mesmo em uma conjuntura de agravo da crise advinda da “Quebra do Souto” e da Guerra 

do Paraguai, as remessas de café das fazendas de Esteves permaneceram crescentes.  

 Outro bem analisado neste trabalho foram os escravos que Manoel Antônio Esteves 

comercializava ou mantinha. Entre os escravos de venda (para comercializar) sempre havia os 

conhecidos pretos de ofícios. Em uma das correspondências, mais precisamente a data  de 24 de 

Agosto de 1864, lemos que ele comprava um escravo que tinha o oficio de  carpinteiro e também 

comprou a  esposa do escravo, essa poderia ser  uma forma usada por ele para agradar o escravo e 

torna-lo fiel a seu amo. Manoel Antônio Esteves em outra correspondência em 6 de Dezembro de 

1859 ele faz uma compra de um escravo com a oficio de pedreiro , chamado Marcos de Nação 

Mina, para elucidar  tal afirmação eis um trecho da carta em que ele faz a compra do escravo 

acima citado. 

 
 

Manoel Antonio Esteves, Valença Rio de Janeiro 6 de Dezembro de 1859. 
(...) Confirmo a minha ultima de 24 do passado, servindo o presente de lhe 
participar que hoje tenho remettido de sua conta (...) de Soares H Melos (...) um 
preto com olficio de pedreiro, pois mande Marcos de nação Mina, que de sua conta 
e ordem comprei por 2.040.000 (...) Desejo-lhe completa saúde  e toda a sua 
Família sempre ao seu dispor... 

 
 
 Já os utilizados na lida do café eram evidentemente reconhecidos como investimentos por 

Esteves. As crises de importação (em especial a lei Eusébio de Queirós) e o encarecimento da mão 

de obra escrava devido ao comércio interprovincial, foi, sem dúvida, um dos motivos que fez com 

que ele construísse uma enfermaria para tratamento de escravos na Santo Antonio do Paiol para que 

as moléstias e acidentes não levassem seus investimentos e lucros. Seus investimentos em 

escravaria costumava ser alto, em 1864 ele investiu pouco mais de 24:700$000 em 25 escravos. Se 

cruzarmos os dados do aumento das remessas de café de suas fazendas com a aquisição de escravos 

em suas cartas notamos que o lucro advindo do café justificava a aquisição constante dos escravos. 

 Como prática de garantia, foram encontrados no acervo e nas notas do inventário os recibos 

de pagamento da Associação de Seguro Mutuo sobre Vida de Escravos, documento que garantia a 

indenização de proprietários de escravos em caso de morte ou liberdade judicial. Segundo ao 

documento referente à terceira prestação do contrato 3193/3221, foram segurados 29 escravos no 

valor de 676$000. Também conta um recibo no valor de 1.440$000, da Associação de Interesses 

Mútuos para a liquidação do capital empregado no Elemento Sevil, contrato feito em 12 de 

novembro de 1875, pela quinta anuidade paga em dezembro de 1879. Observamos que Esteves era 

cuidadoso em relação ao capital empregado, diminuindo ao máximo as grandes perdas, nesse caso 

as que ocorriam com a morte ou libertação dos escravos. 



 
 
 As ações bancárias possuídas por ele faziam parte de um ativo importante. Seu portfólio de 

ações bancárias se dividia em dividendos do Banco Commercial e Agrícola e do Banco do Brasil. 

Constam em seu inventário 45 ações do Banco do Brasil, sendo 30 delas no valor de 270$000. Seus 

investimentos foram além quando parte de seu capital foi investido na Companhia União 

Valenciana, estrada de ferro que dinamizava a economia da cidade. Além do mais mantinha um 

sistema de empréstimos à juros, crédito e letras. 

  

 

Quadro 05 – Valores emprestados e investidos por Esteves e recebidos por sua esposa. 

Data da 
Transação ou 
Vencimento 

Favorecido Natureza Juros Valor do 
repasse ou 

pagamento. 

17/09/1875 – 
03/10/1876 

(venc.) 

Antonio Pereira 
da Rocha 

Dois créditos 17.286$554 
(valor recebido) 

4$000 e 7$700 

29/04/1876 Manoel Sabino 
da Silveira 

Crédito Já calculado sob 
o montante 

29.816$922 
(crédito de 

32$000) 

02/09/1878 Cia União 
Valenciana 

Empréstimo 715$516 50$000 

27/03/1879 Visconde de 
Pimentel 

Duas letras Já calculado sob 
o montante 

109.068$922 

08/04/1879 José Martins do 
Valle 

Letra Já calculado sob 
o montante 

39.204$977 

Não consta Antonio correia 
e Castro 

Letra Não consta 14.787$460 

TOTAL    236.627$784 

 

 Alguns empréstimos eram altos. Em 06 de julho de 1877 foi emprestado a Manoel Joaquim 

Alves Machado 150 contos a 9% a.a. Manoel Esteves receberia 13.500$000 de juros. Com uma face 

capitalista conservadora em relação aos empréstimos, ele tentava minimizar os riscos do capita, 

como vemos na carta a seguir, procurando entender a capacidade de pagamento antes de emprestar: 

 
 
enquanto o senhor Lemos de Miranda não acho bom ter negócios com esse senhor, 
porque depois que o pai faleceu, tem feito muitas dívidas. Ele mandou pedir-me já 
tempo 12 contos. Eu lhe disse o (ilegível) ele que não podia arranjar essa cifra. Ele 
é uma pessoa que não convém isso... (Carta de Manuel Esteves a seu filho 
Francisco, 1876.) 

 
 
 Segundo C. Muldrew, a confiança, como vínculo social, é um fator necessário para as 

interrelações comerciais que são formadas pela boa reputação, a honestidade e a confiabilidade. 

Assim com a complexidade das relações de crédito e o não cumprimento de obrigações, tornou-se 

também comum os tratados que garantissem as “honestidades”. Isso tornava a reputação uma 

garantia, uma forma, uma diretriz de acesso aos empréstimos e créditos. O autor remete às relações 



 
 
culturais ligadas a formação da questão moral11, mas, ao mesmo tempo, alerta para uma 

transformação quando as relações pessoais passaram a ser vistas como elementos dentro de uma 

sociedade que se apresentava cada vez mais inserida no conceito de competição de mercados e 

disputas econômicas. Essas mudanças levaram a milhares de relações interpessoais que garantiriam 

a manutenção das trocas e renegociações. Os estudos de Muldrew sobre a Inglaterra nos séculos 

XVI e XVII o levaram a concluir que havia uma construção própria dessas relações baseada na 

cultura florescente nesses séculos. 

 Havia um comprometimento de fatores morais e religiosos entre o credor e o devedor na 

sociedade estudada por Muldrew. A tônica forte entre o credor e o devedor muitas vezes era 

perpassada por conceitos do mundo cristão fortemente difundido em toda Idade Média. A existência 

terrena do cristão era encarada como uma relação de crédito, uma cessão de Deus e o pagamento se 

concretizaria na morte de uma vida reta segundo os preceitos religiosos. 

 Mas com a ascensão das ideais protestantes e do humanismo, começou a se produzir escritos 

que garantissem alguma reflexão sobre a sociabilidade do comércio. Richard Baxter12, em seus 

textos editados em 1578, começa uma aproximação das ideias de relações comerciais com as novas 

propostas de seu tempo. Para Baxter o estado da humanidade não poderia ser uma realidade sem 

contratos, portanto não poderia ser um pecado negociar ou ter riquezas. Caso contrário o Evangelho 

teria destruído as ligações de pleno direito da sociedade humana. Nesse ponto o humanismo de 

Baxter quase remete a livre negociação como direito natural do homem.  

 Enfim, ainda referindo-se ao ideal cristão a caridade passa ser quase que um elemento 

intrínseco ao fiel e o empréstimo, ou crédito, quase uma imposição, uma obrigação de ceder à quem 

pede – market of obligation, para usar o termo de Muldrew. Era inaceitável que, tendo condições 

para tal, negar uma ajuda, um empréstimo ao próximo. Porém, não se pode deixar de observar que, 

ao remeter esse pensamento, durante a primeira metade do XIX no Vale do Paraíba Fluminense, a 

questão da reputação não se restringia somente ao indivíduo, mas se estendia à família ou até aos 

membros do clã. Dessa forma o crédito tem se tornado sinônimo de reputação. Nesses tipos de 

sociedades desvalidas e estabelecidas em bases de uma economia moral, as considerações ganham 

um patamar mais elevado dentro do debate aqui traçado já que a segurança material, ou seja, os 

bens são uma preocupação constante porque nunca poderiam ser tomados como garantias, pois 

eram difíceis de acumular. Sendo assim supria-se a essa situação outras formas de garantias sociais 

como a exposição pública dos acordos.13  

                                                
11 Em especial a influência do cristianismo. 
12BAXTER apud MULDREW, Op. cit. p. 143. 
13 Cf. Muldrew, Op. cit. 



 
 
 Agora faremos um balanço geral da vida econômica de Manuel Antonio Esteves segundo o 

informe de sua esposa no seu inventário. 

 

Quadro 06 – Balancete de bens móveis deixados por Manoel Esteves 

Discriminação Valor % sob o subtotal 

Devedores 482.712$607 68% 

Venda de café 1879-80 193.921$297 27% 

Café avaliado 14.793$877 2% 

Café vendido em julho 4.365$492 1% 

Aluguel de escravos 7.731$381 1% 

Aluguel de casas 4.650$000 1% 

Dividendo e juros de bancos 4.455$021 1% 

Cal vendida 440$000 0% 

Subtotal  713.069$667 

Despesas  275.490$238 

TOTAL  437.490$487 

Fonte: Inventário de Manoel Esteves – Museu de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Se compararmos o total de Esteves com o do Visconde do Rio Preto, maior fortuna da 

região, veremos que há pouca diferença. A do visconde soma 556.111$400. O que impressiona é o 

montante de empréstimos que chega a 68% de seus ativos superando a produção de café.  

 Por último, Manuel Esteves era um acionista. Um capitalista. Detentor de parte das ações da 

Companhia União Valenciana.  

 A solução de transporte encontrada para a penetração do café para o interior durante a 

segunda metade do século XIX foi a ferrovia.  

 A construção do ramal da linha férrea de Valença foi um dos grandes projetos dos 

fazendeiros locais. A Cia de Ferro União Valenciana foi fundada em 1865 ligando-se à Pedro II. 

Iniciada pelo Visconde do Rio Preto, mas com sua morte repentina em 1868, o empreendimento 

via-se a risco de fracasso. Logo, depois de um curto período de instabilidade, o empreendimento 

ficou a cargo de Manoel Esteves que, no ano da morte do Visconde de Rio Preto, teria se tornado 

membro da referida companhia. Em 11 de outubro o jornal O Alagôas se referiu a ele como “que 

tornará a peito tornar efetiva a sua realização”.14 O fundo do empreendimento chegou a 

600.000$000. Durante o processo o vice-presidente da Província do Rio de Janeiro, Diogo Teixeira 

de Macedo, Barão de São Diogo, decretou auxilio provincial à companhia de 200.000$000. Em 

1869, Esteves, já era um dos diretores principais diretores15 e no ano de sua morte, em 1879, a 

empresa já estava em funcionamento. A mulher de Esteves noticiava a seu filho “...no dia 18 é a 

inauguração da estrada de ferro em Valença; vem o imperador, muita gente, tem uma festa muito 

                                                
14 O Alagôas, edição de 11 de outubro de 1868. 
15 Ver Quadro 01 



 
 
grande...” (carta de 09/054/1871). Esta foi a primeira estrada de ferro de bitola estreita construída 

no Brasil e manteve o crescimento de Valença até o século XX.  

 A negociação de ações que a companhia gerava impulsionava os negócios transformando os 

capitais excedentes e às vezes imobilizados em perspectivas de retorno de dividendos. Vemos na 

seguinte correspondência: 

 
 
Ontem falei ao meu sobrinho, o doutor [Francisco Esteves] para lhe dizer que o 
capitão Luiz Ribeiro de Souza Resende tem 70 ações da Companhia União 
Valencia e as quer vender, e dá cada uma por uns 122$500. Eu disse-lhe que só o 
amigo é que as poderia comprar. Ora, por esse preço ficam-lhe as 70 ações por 
8:575$000. Descontando o rateio que tem de haver agora pelo menos de 8 por 
cento, são uns 1:120$000, ficam-lhe as 70 ações por 7.475$000, pouco mais de 
metade como o amigo as tem comprado e tira já, o amigo nos 8:575$000 que 
despende, em juros de 13 a 14 por cento, creio que esse negócio lhe convém, dê 
suas ordens para a Casa Comercial Esteves. (Carta de Manoel Esteves ao Visconde 
de Pimentel, janeiro de 1876) 

  
 
 Foi Manoel Esteves que colheu os frutos da ferrovia e de seus ramais que iam à regiões 

mineiras, ligando a estrada a sua própria fazenda e de seu cunhado. Assim, Esteves voltou a 

condição de comerciante, negociando agora produtos através da ferrovia como também negócios de 

ações. 

 

Considerações finais. 

 

 Podemos concluir que as cartas nos mostraram as relações a qual o comerciante, comissário 

e negociante e capitalista português Manoel Esteves estava submetido. As informações qualitativas 

e quantitativas nos permitem estabelecer um mercado em formação com variações de preços pela 

concorrência, investimentos em mercado de ações, negociações de mercadorias, encadeamentos de 

empréstimos e por fenômenos tipicamente capitalistas, mostrando uma relação de capital além da 

plantation escravocrata e da ordem aristocrática. Seu tino capitalista ampliava os negócios não só 

em interesse à “boa sociedade” mas em próprio benefício, atribuindo-lhe o “egoísmo econômico” e 

a capacidade de barganha, como dizia Adam Smith sobre os “homens de negócios”. 

 No cenário ambíguo e contraditório da sociedade imperial, em uma linha tênue entre as 

condições de passado colonial e as novas perspectivas econômicas surge uma geração que viveu e 

formou seu próprio tempo, entre ele, o imigrante português Manuel Esteves. 
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PROCESSO URBANO E FINANÇAS PÚBLICAS: JUIZ DE FORA (1850-1900) 

 

Felipe Marinho Duarte 

 

Resumo: 
No Brasil ainda são poucos os trabalhos que se preocupam em relacionar as finanças públicas com o 
desenvolvimento urbano. No sentido de preencher esta lacuna e apontar caminhos para as pesquisas 
em história econômica e história urbana, tomamos as contas públicas de Juiz de Fora como objeto 
de análise. Para isso foi estabelecida uma análise dos mecanismos de arrecadação, ordinários e 
extraordinários, promovidos pela câmara municipal e confrontados aos indicativos de crescimento 
da infraestrutura urbana. Os resultados e apontamentos derivam na crítica as fontes encontradas, 
neste caso se encontram sobre a forma de atas da câmara e as resoluções municipais, listas nominais 
dos subscritores da dívida de Juiz de Fora, jornais, correspondência entre a câmara municipal e a 
secretaria de finanças de Minas Gerais e relatório de obras municipais.    
Palavra-chave: História, Economia, Urbanização, Crédito, Juiz de Fora 
 
Abstract: 
Abstract: In Brazil there are few studies that are concerned with public finances relate to urban 
development. In order to fill this gap and show ways to research in economic history and urban 
history, we took the public accounts of Juiz de Fora as the object of analysis. For that analysis was 
established an collection mechanism, ordinary and extraordinary, promoted by the municipal 
council and faced to the indicative growth of urban infrastructure. The results and pointing had 
derived in the review on the notes and sources found, in this case are on the order of minutes the 
camera and municipal resolutions, nominal lists of subscribers debt of Juiz de Fora, newspapers, 
correspondence between City Hall and the Secretary of Finance Minas Gerais and municipal works 
report.  
Keyword: history, economics, urbanization, Credit, Juiz de Fora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Em 1962, o historiador Manuel Xavier Vasconcelos Pedrosa publicou, na revista do Instituto 

Histórico e Geográfico de Minas Gerais, um revelador artigo sobre a “Zona Silenciosa da 

historiografia mineira, a Zona da Mata”, no qual destaca as características que identificam a região 

como uma ruptura com o passado histórico de Minas Gerais1. A Mata surge com o século XIX e se 

transforma em um reflexo de seu tempo. Na primeira metade do século retrasado a cafeicultura 

avançava pelo Vale do Paraybuna e, em pouco tempo, Minas Gerais estava produzindo cerca de 

20% do café exportado pelo Brasil (condição que se manteve regular até a década de 1930)2. 

 O avanço da fronteira do café em Minas Gerais foi responsável não somente pela devastação 

da Mata Atlântica3, mas também por estimular o desenvolvimento material da região a partir da 

produção de uma commodity4. O sistema agrícola adotado localmente gerou inúmeros efeitos em 

cadeia, estes foram sentidos tanto nos setores de fornecimento de insumos como também naqueles 

utilizados pela produção (p. ex. ferrovia)5. Todavia, este trabalho se concentrará nas questões que 

tocam os efeitos em cadeia de consumo e fiscais, um relacionado à dinâmica de substituição de 

importação e o segundo que diz respeito à forma de taxar e reinvestir os ganhos aferidos com o 

recolhimento de impostos e outros mecanismos de capitação de recursos6.  

Sendo assim, a cidade é posta no debate histórico e econômico por se tratar de um centro 

político-administrativo, cuja autonomia das decisões do poder executivo se limita ao seu território, 

mas sua influência pode transbordar as dimensões do estado nacional. Neste sentido, torne-se óbvio 

dizer que uma capital irá concentrar maiores poderes, entretanto o presente trabalho propõe o estudo 

de uma cidade que se tornou um polo de crescimento regional sem jamais atingir tal condição, logo, 

suas características periféricas não impediram um intenso processo de urbanização, fortemente 

marcado pelo processo de industrialização7, fundação de Bancos8, pioneirismo na produção de 

energia hidroeletricidade (1889)9.  

                                                             
1 PEDROSA, Xavier. Zona Silenciosa da Historiografia Mineira - Zona da Mata. In: Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico de Minas Gerais. Belo Horizonte, v. 9. 1962. 
2 PIRES, Anderson. Minas Gerais e a Cadeia Global da “Commodity” cafeeira – 1850/1930. Revista Eletrônica de 
História do Brasil. Juiz de Fora, v. 9, n° 1. 2007. pp. 5-47. p. 15. 
3 DEAN, Warren. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. São Paulo: Cia. das Letras, 
1996. 
4 Ver em: PIRES, Anderson. Minas Gerais e a Cadeia Global da “Commodity” cafeeira – 1850/1930. Op. Cit.; 
VITORETTO, Bruno. Parahybuna à Zona da Mata (1830/1870). 2012. 162 f. Dissertação (Mestrado em História) – 
UFJF, Juiz de Fora, 2012. 
5 HIRSCHMAN. Albert. Desenvolvimento por efeito em cadeia uma abordagem generalizada. IN: SORJ, Bernado. 
Economia e movimentos sociais na América Latina. São Paulo: Brasiliense, 1985. p. 12 
6 Ver em: MATTOS, Alysio. Promptuario e Assessor dos Exactores do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: 
Imprensa Oficial, 1929. pp. 84-89.  
7 Ver em: GORENDER, Jacob. A burguesia brasileira. São Paulo: Brasiliense, 2004. pp. 43-44.; ANDRADE, Silvia 
Maria. Classe operária em Juiz de Fora. Juiz de Fora: EDUFJF, 1987.; PIRES, Anderson. Café, finanças e indústria. 
Juiz de Fora: FUNALFA, 2009. 



 

Juiz de Fora, centro de referência urbana na Zona da Mata, passou de aproximadamente 600 

habitantes em 1855 para 15.000 em 1890, o que corresponde a um crescimento total de população 

urbana na base de 2500%10, segundo o recenseamento de 1920 o município e seus distritos 

registravam 51.392 habitantes11, incluindo a população rural. O aumento populacional da cidade 

naturalmente gerou demandas de interesse geral, decorrente das “necessidades públicas”12, 

satisfeitas através das decisões do poder executivo e consequente financiamento do aparelho 

urbano. Desta forma, foram realizadas diversas melhorias materiais no espaço urbano, bem como 

outras obras de infraestrutura necessárias a economia regional, especialmente no que tange a 

comunicação (informação e transporte de mercadoria).  

Em 1861, terminavam as obras de construção da Estrada de Rodagem União e Indústria, fato 

que colaborou para elevar a cidade à condição de um “empório comercial”, concentrando 

regionalmente os fluxos de exportação e importação de mercadorias, em que pese à chegada da 

Estrada de Ferro D. Pedro II na cidade em 1875. Alguns anos mais tarde, Juiz de Fora passou a ser 

o lugar de entroncamento ferroviário entre a referida estrada de ferro e a Estrada de Ferro 

Leopoldina13. Além disso, o sistema de informação da cidade foi aperfeiçoado com a chegada do 

telefone (1883) e do telegrafo (1884), tecnologias comunicação que acompanharam o processo de 

globalização experimentado no final do século XIX e início do XX14. 

No âmbito local as necessidades públicas derivavam das demandas sociais cotidianas, são 

elas: abastecimento de água, saneamento, fornecimento de energia, iluminação pública, calçamento 

de ruas, retificação dos rios, entre outros serviços cuja realização dependia das intervenções no 

espaço urbano através de obras de infraestrutura. Estas obras foram realizadas sobre uma orientação 

técnica e utilizaram determinada quantidade material importado ou produzido pela indústria da 

construção civil que se desenvolveram localmente, reforçando o processo de substituição de 

importação15.  

                                                                                                                                                                                                          
8 Ver em: RIBEIRO, João. Bancos: Memória. Juiz de Fora: Juiz de Fora: Typographia Central, 1903. CROCE, Marcus. 
O encilhamento e a economia de Juiz de Fora: o balanço de uma conjuntura (1888-1898). Juiz de Fora: FUNALFA, 
2008. 
9 Ver em: VARGAS, Milton (org.). História da técnica e da tecnologia no Brasil. São Paulo: Unesp/CEETEPS, 1994. 
p.181; OLIVEIRA, Paulino. Companhia Mineira de Eletricidade. Juiz de Fora: Lar Católico, 1969.; BARROS, 
Cleyton. Eletricidade em Juiz de Fora. 2008. 152 f. Dissertação (Mestrado em História) – UFJF, Juiz de Fora, 2008.  
10 MIRANDA, Sônia. Cidade, Capital e Poder. 1990. 322 f. Dissertação (Mestrado em História) – UFF, Niterói, 1990. 
p. 99. 
11 MINAS GERAIS. Minas segundo o recenseamento de 1920. Belo Horizonte, Imprensa Oficial, 1924. 
12 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à Ciências das Finanças. Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1958. p.13. 
13 GIROLETTI, Domingos. Industrialização de Juiz de Fora (1850/1930). Juiz de Fora: EDUFJF, 1988. 
14 FRIEDEN, Jeffry. Global Capitalism. New York: W.W. Norton & Company, 2007.  
15 MOTOYAMA, Shozo (org.). Tecnologia e industrialização no Brasil. São Paulo: Unesp/CEETEPS, 1994. 



 

A historiografia acerca de Juiz de Fora tem dado uma atenção especial ao processo de 

consolidação capitalista da cidade e região, (num sentido mais amplo)16 que também é entendido 

como período de modernização capitalista das estruturas socioeconômicas que conduziram à 

formação de uma sociedade de mercado. Neste sentido foram desenvolvidas inúmeras pesquisas 

abordando temas como a industrialização, transição de mão de obra, urbanização, modernização 

financeira pelas instituições bancárias, desenvolvimento do setor de serviços privados, sanitárismo, 

entre outros17. 

A interiorização dos centros de pós-graduação no país tem provocado, como era de se 

esperar, inúmeros efeitos positivos sobre a organização e disponibilização das fontes em várias 

cidades do interior e, em muitos casos, tem ocorrido uma verdadeira reviravolta nos estudos 

regionais como o surgimento de novos temas, a completa mudança de perspectiva e importância de 

determinas regiões e cidades e, muitas vezes, o abalo de antigas interpretações já consolidadas18.  

A região da Zona da Mata e cidade que lhe serve como polo, Juiz de Fora, podem ser 

colocadas como um típico exemplo destas constatação. Envolta, explicitamente ou não, em um 

debate que a coloca desde um mero enclave na economia mineira19 até uma das principais regiões 

produtoras do mundo20, seu centro urbano variando desde uma das principais cidades industriais de 

toda Minas Gerais21 até um mero mito industrial, assim chamado “Manchester Mineira”22.  

A cidade e região têm passado nas últimas décadas por um processo de revisão 

historiográfica bastante intensa, em especial quando se trata da evolução e estrutura de sua 

economia cafeeira de exportação e quanto à verdadeira natureza de um processo de diversificação 

urbano-industrial que marcou o município. Um dos aspectos que tem sido ressaltado por esta 

historiografia é a consolidação do mercado de capitais local, delineado a partir da retenção e 

reaplicação de recursos financeiros auferidos através da produção cafeeira regional.  

                                                             
16 BERMAM, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar. São Paulo: Companhia das Letras, 1986.  
17 GIROLETTI, Domingos. Industrialização de Juiz de Fora (1850-1930). Op. Cit. SARAIVA, Luiz Fernando. Um 
correr de casas, antigas senzalas. 2001. 203 f. Dissertação (Mestrado em História) – UFF, Niterói, 2001. MIRANDA, 
Sônia. Cidade, Capital e Poder. Op. Cit. CROCE, Marcus. O encilhamento e a economia de Juiz de Fora. Op. Cit. 
BARROS, Cleyton. Eletricidade em Juiz de Fora. Op. Cit. BARROSO, Elaine. Modernização e Higienismo. 2008. 223 
f. Dissertação (Mestrado em História) – UFJF, Juiz de Fora, 2008. GOODWIN Jr., James William. A “Princesa de 
Minas”. 1996. 226 f. Dissertação (Mestrado em História) – UFMG, Belo Horizonte, 1996. CHRISTO, Maraliz de 
Castro Vieira. A “europa dos pobres”. Juiz de Fora: EDUFJF, 1994. 
18 DUARTE, Felipe; PIRES, Anderson. Economia agrária e a fronteira do café em Minas Gerais. Anais eletrônicos do 
III Congresso Internacional Ufes/Université Paris-Est/Universidade do Minho: territórios, poderes, identidades 
(Territoires, pouvoirs, identités). Vitória: GM Editora, 2011, p. 1-9. 
19 MARTINS, Roberto. A economia em Minas Gerais no século XIX. Belo Horizonte: Cedeplar/UFMG, 1980.  
20 VITORETTO, Bruno. Parahybuna à Zona da Mata (1830/1870). Op. Cit.  
21 Ver em: ANDRADE, Silvia Maria. Classe operária em Juiz de Fora. Op. Cit. OLIVEIRA, Luís Eduardo. Os 
trabalhadores e a Cidade. Juiz de Fora: FUNALFA; Rio de Janeiro: Editora FVG, 2010.  
22NETO, Eduardo de Campos. Mito e (re)invenção da “Manchester Mineira”. 2008. 240 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências Sociais) – UFJF, Juiz de Fora, 2008. 



 

Dada a existência da oferta e demanda por crédito no mesmo espaço econômico, o capital 

cafeeiro criou um circuito que possibilitou a modernização capitalista da cidade. Os recursos 

acumulados pelas poupanças e capitais locais possibilitaram a diversificação de investimentos na 

região, destacando-se aqueles que representam a transferência de recursos financeiros entre os 

setores “tradicionais” (agrícolas) e aqueles “modernos” (urbano-industriais), cuja dinâmica decorre 

do próprio processo de consolidação do capitalismo. Aqui se encontra uma das principais questões 

presentes neste trabalho, a importância dos recursos gerados na cafeicultura local para o processo de 

urbanização e modernização do município, em especial na provisão de recursos e financiamento das 

obras de serviços públicos realizadas pelo poder executivo municipal utilizando o mercado de 

capitais local para levantar os recursos financeiros necessários23.  

Num país sem um sistema de finanças amplamente organizado, mercado informal de 

crédito24 tornou-se um instrumento fundamental para o financiamento das lavouras de café, assim 

como para os setores urbanos da economia, tais como as indústrias e as melhorias dos serviços 

públicos urbanos. É nesta direção que caminha o presente trabalho de pesquisa. No ano de 1861, 

Juiz de Fora se configurava como a terceira maior arrecadação da província de Minas Gerais, 

somando uma quantia de 9:417$167, estando à sua frente apenas Ouro Preto e São João Del-Rei, 

arrecadando 16:590$575 o primeiro e 15:590$563 o segundo. Pouco tempo depois, antes de 1870, 

nenhum outro município mineiro se equiparava em termos de arrecadação a Juiz de Fora25. 

A limitação financeira dos municípios brasileiros no império e durante a primeira república, 

a arrecadação ordinária obtida através das taxações sobre imóveis e impostos como o de indústria e 

profissões se mostrava insuficiente para a realização de obras públicas demandadas pela 

dinamização urbana das cidades. Sendo assim, os lançamentos de títulos da dívida municipal se 

mostraram um importante mecanismo de arrecadação de recursos financeiros com a finalidade de 

serem aplicados em obras urbanas específicas26.  

Grandes centros, como o Rio de Janeiro e São Paulo, não apenas lançavam títulos, como os 

mantinham cotados e negociados regularmente nas bolsas de valores27. Entretanto, outros 

                                                             
23 PIRES, Anderson. Café, Finanças e Indústria. Op. Cit. DUARTE, Felipe Marinho. Mercado financeiro e crédito 
público. 2013. 147 f. Dissertação (Mestrado em História) – UFJF, Juiz de Fora, 2013.   
24 “[...] Mas antes de discutir os mercados financeiros em particular, pode-se perguntar o que constitui um mercado. 
Nós definiremos um mercado como qualquer sistema organizado de troca, seja centralizado ou descentralizado, 
informal ou informal. Um mercado pode alocar recursos baseado em preço, informação ou em uma combinação de 
ambos.” HOFFMAM, P.T., POSTEL-VINAY, G. and ROSENTHAL, J-L. Priceless market: the political economy of 
credit in Paris. Chicago: University of Chicago Press, 2000 apud PIRES, Anderson. Café, Finanças e Indústria. Op. cit. 
p. 23.   
25 OLIVEIRA, Paulino. História de Juiz de Fora. 2. ed. Juiz de Fora: Gráfica Comércio e Indústria, 1966. p. 93. 
26 LEVY, Maria Bárbara. História da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IBMEC, 1977. 
27 Ibid., p. 73. 



 

municípios de menor porte também emitiram títulos públicos como forma de complementação ou 

adiantamento de sua dotação orçamentária. A câmara municipal de Juiz de Fora também realizou a 

subscrição de títulos da dívida municipal em algumas oportunidades. Foram detectados lançamentos 

(novos ou de consolidação de antigos empréstimos) nos anos de 1870 (juro de 0%), 1885, 1888, 

1890 (com juros variando de 6% a 8%) e um funding loan no ano de 1892, quase todos referentes à 

construção de obras públicas e com características típicas que envolvem os títulos de dívida pública: 

longo prazo, negociabilidade e juros fixos, para o que nos interessa de mais imediato.  

Este mecanismo financeiro foi responsável por levantar recursos extraordinários, que podem 

ser entendidos com adiantamento da dotação orçamentária do município. Nestes estudos 

preliminares foram analisadas diversas emissões de títulos da dívida pública municipal, entre elas, o 

caso mais significativo foi o lançamento de 1892 que realizou um capital de 861:800$000. 

Entretanto concentramos nossos esforços na identificação dos investidores com a intenção de 

mapear a origem do capital aplicado neste tipo de investimento, desta forma chegamos ao resultado 

de que 70% do capital realizado originaram-se na cafeicultura.   

Considerando os dados levantados, os títulos públicos de Juiz de Fora estão presentes de 

forma relativamente regular no patrimônio de fazendeiros de café (entre outros) na devida 

proporção, conjuntamente com outros ativos financeiros, quase todos indicando a presença de um 

mercado financeiro local e a transferência intersetorial de recursos28. O investimento capitalista em 

títulos financeiros dos mais variados tipos é uma prática econômica moderna, embora os títulos 

públicos sejam especialmente vistos como “tradicionais”, dada a sua natureza de remuneração fixa e 

baixo risco. Não obstante os títulos públicos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, se 

configurem em uma opção mais segura para a diversificação de investimentos e composição de 

portfólios29. 

 

Fonte e Metodologia  

O desenvolvimento deste estudo se caracteriza principalmente pela investigação de fontes 

primárias que podem ser encontradas nos arquivos de Juiz de Fora. As fontes primárias que 

embasam a proposta de pesquisa são: atas da Câmara e as resoluções municipais, listas nominais 

                                                             
28 PIRES, Anderson, Café, Finanças e Indústria. Op. cit. pp. 358-361.  
29 COSTA, Fernando Nogueira. Economia monetária e financeira. São Paulo: MAKRON Books, 1999.  



 

dos subscritores da dívida municipal, jornais, correspondência entre a Câmara Municipal e a 

Secretaria de Finanças de Minas Gerais e relatório de obras municipais30.  

Foram analisadas algumas atas da câmara municipal, concentradas na década de 1880. Neste 

documento produzido pelo poder legislativo municipal é possível encontrar as discussões sobre a 

realização das obras públicas, seus custos e os interesses envolvidos nas construções destas 

melhorias urbanas. Além disso, foram encontrados dois livros contendo as resoluções da câmara 

municipal promulgadas entre 1892 a 1905, que contribuem para a pesquisa de uma forma muito 

peculiar, uma vez que através delas pode-se identificar o resultado das discussões promovidas 

dentro da câmara, sendo assim, é possível direcionar os assuntos que tocam diretamente nossos 

objetivos.  

Acerca das finanças municipais foi identificada uma série de documentos divididos em dois 

fundos, contendo um pouco mais que 2700 itens: o primeiro abrangendo a movimentação financeira 

da cidade durante o império, iniciando no ano de 1853 e se estendendo até 1889. Em que pese o fato 

de que nem todos os anos financeiros estarem completos, entretanto torna-se uma fonte fundamental 

para execução desta pesquisa. Para o período republicano a documentação disponibilizada no 

arquivo da câmara municipal de Juiz de Fora compreende a década de 1890, contendo fontes que 

dizem respeito à diretoria da receita, contabilidade municipal, inspetoria do tesouro e das obras 

Públicas.            

As listas nominais das subscrições de títulos públicos de Juiz de Fora nas suas respectivas 

datas 1885, 1888, 1890 e 1892 apresentam nominalmente os subscritores dos títulos públicos 

emitidos pela Câmara Municipal. Estes documentos identificar o capital extraordinário realizado 

pela administração pública local. Não obstante, é possível comparar as emissões dos títulos da 

dívida pública de Juiz de Fora com as emissões de outros municípios brasileiros. 

O jornal O Pharol impresso todas as terças, quintas e sábado, teve sua sede transferida para a 

cidade de Juiz de Fora em 1871 e possuía a maior tiragem entre todos os periódicos que circulavam 

em Juiz de Fora. Desde a sua transferência para o município o jornal firmou um acordo com a 

Câmara municipal, no qual ficou responsável por publicar o expediente do executivo da cidade. No 

Pharol contém também informações sobre as subscrições públicas, bem como as lista de 

subscritores e a razão da subscrição. Além deste jornal teremos como fonte o Jornal do Commércio 

e o Correio de Minas, que também retratam o cotidiano da cidade em suas páginas.  

                                                             
30 Os documentos analisados para o desenvolvimento deste artigo foram levantados nos seguintes arquivos: Setor de 
Memória da Biblioteca Murilo Mendes, no Arquivo Municipal de Juiz de Fora, Arquivo da Universidade Federal de 
Juiz de Fora e no Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora. 



 

Foram analisadas as correspondências entre a Câmara Municipal de Juiz de Fora e a 

Secretaria de Finanças do Estado de Minas Gerais entre no período de 1889-1900. Esta fonte se 

torna importante a partir de algumas questões administrativas entre as duas instâncias políticas, a 

exemplo da transferência de recursos financeiros vindo da Capital do Estado de Minas Gerais para a 

execução de obras específicas. Além disso, contém informações acerca da situação financeira do 

município durante os anos em que a Câmara Municipal estava captando recursos através das 

subscrições públicas.     

Os relatórios de obras serão tomados como documentos de suporte para a presente pesquisa, 

pois apresentam detalhadamente o processo de execução das obras realizadas com os recursos 

públicos. Estes documentos trazem os engenheiros responsáveis, os orçamentos das obras, a 

quantidade de material (incluindo as notas fiscais do mesmo) e local onde foi realizada a melhoria.  

Alguns pesquisadores têm apresentado subsídios teóricos e metodológicos para o 

desenvolvimento de pesquisas históricas a partir das fontes relacionadas31. Em muitos casos, os 

trabalhos fundamentados nestas fontes apresentam consistência empírica e riqueza de informações 

que invariavelmente se projetam na apresentação e narrativa do objeto estudado. Tomamos a 

História Material como ponto de partida, esta forma de abordagem está presente nas obras de 

Fernand Braudel, especialmente no livro Civilização Material, economia e capitalismo32. Outros 

como Brewer, J. & Porter, Consumption and the World of Goods, desenvolveram suas pesquisas 

como base numa metodologia que prevê o entendimento da vida social das coisas (dos objetos, dos 

bens) que cerca ou dão suporte à vida humana33.  Daniel Roche, em História das coisas banais, 

adicionou um novo componente à teoria braudeliana de cultura material, suas pesquisas buscaram 

entender as novas formas modernas de consumo articuladas a vida cotidiana34. No Brasil, nomes 

como Alcântara Machado, Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda, se configuram com os 

primeiros autores a levantarem a discussão sobre a vida material. 

 

Conclusão 

                                                             
31 Ver em: CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. Europa dos pobres. Op. Cit.; OLIVEIRA, Maria Luiza Ferreira. Entre 
a casa e o armazém: relações sociais e experiências da urbanização – São Paulo, 1850-1900. São Paulo: Alameda, 
2005.  ABRAHÃO, Eliane Morelli. São Paulo: Alameda, 2005. Morar e viver na cidade – Campinas (1850- 1900). São 
Paulo: Alameda, 2010. TOSI, Pedro Geraldo. Capitais do interior: Franca e a História da Indústria coureiro-calçadista 
(1860/1945). 1998. 375 f. Tese (Doutorado em Economia) – UNICAMP – Campinas, 1998. OLIVEIRA, Milena 
Fernandes. Consumo e cultura material, São Paulo “Belle Époque”.  2009. 422 f. Tese (Doutorado em Economia) – 
UNICAMP – Campinas, 2009.  
32 BRAUDEL, Fernand. Civilização material, economia e capitalismo, séculos XV-XVIII. São Paulo: Martins Fontes, 
2009.  
33 BREWER, J.: PORTER, R. (orgs). Consumption and World of Goods. Londres: Routledge, 1997.  
34 ROCHE, Daniel. História das coisas banais: nascimento do consumo séc. XVII-XIX. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.  



 

O presente artigo é parte do desenvolvimento de um estudo que se insere na recente 

discussão historiográfica acerca da formação de uma sociedade de mercado, especialmente no que 

tange aos aspectos financeiros, assim como ocorreu na dinâmica de consolidação capitalista numa 

região como a Zona da Mata mineira. Os estudos sobre a modernização da cidade e região a partir 

da análise das atividades financeiras, tomando como objeto de estudo a organização tributária 

municípios e os mecanismo de capitação de recursos pela administração pública local. Desta 

maneira, contribui para a elucidação deste tema ainda pouco estudado e que, para Juiz de Fora, é 

praticamente desconhecido. 

Afirmamos a existência de um mercado de capitais na Zona da Mata mineira, mais 

especificamente em Juiz de Fora, cidade de referência para a região, uma vez que houve uma 

significativa acumulação endógena capaz de promover um circuito financeiro local. Com isso, 

dinamizou-se o desenvolvimento da cidade a partir destes capitais originados regionalmente, 

destacando-se a cultura cafeeira como principal atividade econômica. O circuito financeiro que se 

forma localmente foi responsável por promover a transferência de recursos dos setores agrários 

identificados como “tradicionais” para os setores urbano-industriais tidos como “modernos”, ou 

seja, este movimento significou a inversão de capital dos setores superavitários para os deficitários 

da economia regional. Cidades como Rio de Janeiro e São Paulo se mantiveram mais integradas ao 

mercado de capital internacional, especialmente aos financiamentos de origem britânica vindos da 

Casa Rothschild, que muitas vezes estiveram ligados ao desenvolvimento material destes núcleos 

urbanos.  

Desta forma, o desenvolvimento urbano-industrial de Juiz de Fora, assim como de outras 

cidades da Zona da Mata, se coloca como um dos elementos que favoreceram a retenção de capital 

na própria região, em grande medida, devido ao surgimento de inúmeras oportunidades de 

investimentos, mesmo que a diferenciação entre “oportunidade” de lucros e formas de barganha e 

imposição do poder local por parte de políticos e/ou investidores não seja muito nítida em um 

período em que a estruturação e a expansão dos mercados se colocam como a tônica das mudanças 

que marcam a economia brasileira. 
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A INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA ANTES DE 1930: UMA CONTRIBUIÇÃO SOBRE 

A EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NO ESTADO DE 

SÃO PAULO, 1900–1920 

Michel Deliberali Marson 

 

Resumo 

O objetivo do presente trabalho é trazer luzes para a divergência da historiografia econômica sobre 
a produção, investimento e lucratividade da indústria de máquinas e equipamentos brasileira e 
paulista no período da Primeira Guerra Mundial por meio do exame da evolução dessa indústria 
entre 1900 a 1920, utilizando fontes primárias originais. As principais fontes são os contratos, 
alterações e distratos arquivados na Junta Comercial de São Paulo para o período de 1911 a 1920. 
Esses contratos são os registros de constituição de empresas em sociedades de empresários de todo 
ramo de atividade econômica do estado de São Paulo. Os principais resultados dos efeitos da 
Primeira Guerra Mundial para a indústria de máquinas e equipamentos de São Paulo foram queda 
do investimento, aumento da produção, com aumento da demanda doméstica devido à queda das 
importações, e aumento da lucratividade das empresas que resultaram em um ambiente de incentivo 
para a fundação de novas pequenas empresas (oficinas mecânicas). Algumas dessas empresas 
ampliaram seu investimento no período pós-guerra. 
Palavras-chave: indústria, máquinas e equipamentos, São Paulo 

Classificação JEL: N76, N86, O47 

 

Abstract 

The aim of this paper is to bring light to the divergence of economic historiography on production, 
investment and profitability of machinery and equipment industry in Brazil and São Paulo in the 
period of the First World War by examining the evolution of the industry from 1900 to 1920, using 
original primary sources. The main sources are the contracts, amendments and dissolutions filed in 
the Commercial Registry of São Paulo for the period 1911-1920. These contracts are records of 
business formation in societies of entrepreneurs every branch of economic activity in the state of 
São Paulo. The main results of the effects of the First World War for the machinery and equipment 
industry in São Paulo were lower investment, increased production, rising domestic demand due to 
falling imports, and increased corporate profitability which resulted in an environment incentive for 
the foundation of new small businesses (shops). Some of these companies increased their 
investment in post-war. 
Keywords: industry, machinery and equipment, Sao Paulo 

JEL Classification: N76, N86, O47 
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1. Introdução 

 A indústria de máquinas e equipamentos é o setor chave no processo de industrialização e 

desenvolvimento econômico de um país fornecendo máquinas e equipamentos que transformam as 

condições de produção da agricultura e da indústria. Além disso, essa indústria é importante para o 

desenvolvimento econômico porque incorpora novos conhecimentos tecnológicos ao processo 

produtivo, por meio da introdução de novos bens de capital que elevam a produtividade e eficiência 

do sistema econômico. Para fins desse trabalho, a indústria de máquinas e equipamentos é definida 

da mesma forma em que é classificado o gênero da indústria mecânica no Censo Industrial de 1950 

(FIBGE, 1955, p. 71-72)1. 

 A indústria de máquinas e equipamentos em São Paulo teve origem no século XIX em uma 

economia que tinha como principal atividade a exportação de produtos primários. Há vários 

trabalhos que estudaram a evolução da indústria brasileira no período anterior e durante o 

compreendido pela Primeira Guerra Mundial2. Dentre esses trabalhos há indicações gerais sobre a 

evolução da indústria como um todo e também de setores específicos, como a indústria de bens de 

capital, especialmente máquinas e equipamentos. Entretanto, apesar dos estudos aprofundados 

indicarem algumas tendências importantes, há poucas evidências dos efeitos da Primeira Guerra 

Mundial na indústria brasileira de máquinas e equipamentos, e mais especificamente na indústria do 

estado de São Paulo3.  

 Além de poucas evidências também há divergências entre os estudos sobre os efeitos da 

Primeira Guerra Mundial na indústria de máquinas e equipamentos. A principal controvérsia 

historiográfica é se a Primeira Guerra Mundial foi favorável ou não para a incipiente produção e 

                                                             
1 Assim, a indústria de máquinas e equipamentos é constituída pela produção de máquinas motrizes não elétricas, 
máquinas e turbinas a vapor, rodas e turbinas hidráulicas e moinhos de vento, motores fixos de combustão interna, 
equipamentos para transmissões, máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações hidráulicas, térmicas e de 
ventilação, bombas hidráulicas, compressores, aspiradores, exaustores e ventiladores industriais, máquinas e aparelhos 
de refrigeração, equipamentos para destilarias, lavanderias e cozinhas a vapor, máquinas-ferramenta e máquinas 
operatrizes, peças e acessórios para máquinas-ferramenta e máquinas operatrizes, máquinas e aparelhos para a lavoura e 
indústrias rurais, máquinas e aparelhos para lavouras (tratores, arados, cultivadores, carpideiras e congêneres), 
máquinas e equipamentos para as indústrias rurais (debulhadores, máquinas para beneficiamento de café, cereais e 
algodão, moendas de cana e congêneres), outros aparelhos agrícolas (incubadoras, pulverizadores, extintores de 
formigas e congêneres), montagem e reparação de máquinas e aparelhos, construção de máquinas, aparelhos e 
equipamentos diversos, balanças e básculas, elevadores, pontes rolantes, guinchos, talhas, guindastes e outros aparelhos 
para transporte e elevação de carga, construção de máquinas, aparelhos e equipamentos em geral. 
2 Ver Baer (1966), Simonsen (1939), Luz (1961), Prado Jr. (1959), Leff (1968), Stein (1979), Dean (1976), Villela e 
Suzigan (1973), Fishlow (1972), Erber et alii (1973), Cano (1975), Silva (1976), Versiani e Versiani (1977), Lago et 
alii (1979) e Suzigan (2000). 
3 Os efeitos da Primeira Guerra mundial sobre a indústria brasileira como um todo está bem mapeado (ver 
especialmente SUZIGAN, 2000, p. 51-61), mas para os setores e as regiões específicos da indústria, como por exemplo, 
a indústria de máquinas e equipamentos em São Paulo, os efeitos da Primeira Guerra não são conclusivos na 
historiografia econômica. 
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investimento da indústria de máquinas e equipamentos. Warren Dean (1976) e Luiz Aranha Correa 

do Lago et alii (1979) afirmaram que o período da Primeira Guerra Mundial foi favorável para a 

produção da indústria de máquinas e equipamentos4. Com a diminuição das importações de 

matérias-primas, o ferro velho e outros metais podiam ser reaproveitados. Como as pequenas 

oficinas de fundição exigiam equipamentos simples, várias oficinas foram abertas durante o período 

do conflito para a produção de peças e máquinas de ferro fundido (DEAN, 1976, p. 106-107). Lago 

et alii (1979, p. 39-40) também afirmam que o período de 1915 a 1919 foi favorável à produção 

interna de equipamentos mais simples e substancial expansão da capacidade de produção da 

indústria de bens de capital. Mesmo assim os autores são categóricos em afirmar que “fica 

dependendo de investigação estatística mais detalhada, talvez até mesmo ao nível dos livros das 

empresas, a verificação da expansão do setor de bens de capital especificamente durante a Primeira 

Guerra Mundial” (LAGO et alii, 1979, p. 40). 

 Wilson Suzigan (2000) por outro lado, vê o período da Primeira Guerra Mundial como 

desfavorável tanto ao investimento, como para a produção da indústria metal-mecânica5: “após 

registrar altos níveis no período imediatamente anterior à guerra, os investimentos na metal-

mecânica caíram drasticamente durante o conflito e só voltaram a tomar impulso a partir da década 

de 1920” (SUZIGAN, 2000, p. 298-299). Com relação aos dados de produção “durante a guerra, a 

produção [da indústria metal-mecânica] parece ter sido reduzida até 1918” (SUZIGAN, 2000, p. 

299).  

 O objetivo deste trabalho é contribuir com a historiografia econômica da industrialização 

brasileira examinando a evolução da indústria de máquinas e equipamentos paulista entre 1900 a 

1920, utilizando fontes primárias originais. As principais fontes são os contratos, alterações e 

distratos comerciais arquivados na Junta Comercial de São Paulo para o período de 1911 a 1920, 

publicados no Boletim da Diretoria de Indústria e Comércio da Secretaria da Agricultura, Comércio 

e Obras Públicas do Estado de São Paulo. Esses contratos são os registros de constituição de 

empresas em sociedades de empresários de todo ramo de atividade econômica do estado de São 

Paulo. As informações registradas nestes contratos são relativas aos nomes dos sócios, objeto do 

negócio, cidade, capital, nome da empresa e, em alguns registros, há a nacionalidade desses sócios. 

Assim, é possível saber quais e onde as empresas foram fundadas, qual era seu capital, quem eram 

                                                             
4 É importante assinalar que Dean (1976, cap. 6) tem uma conclusão pessimista sobre os efeitos da Primeira Guerra no 
processo de desenvolvimento industrial como um todo, mas na indústria de máquinas e equipamentos afirma que houve 
uma espécie de desenvolvimento industrial resultante da guerra. 
5 A indústria metal-mecânica é a classificação mais próxima da indústria de máquinas e equipamentos utilizada pelo 
autor. 
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seus sócios, possibilitando o exame da evolução da indústria no período de escassez de informações 

estatísticas de 1911 a 1920.  

 Há outras informações qualitativas que serão utilizadas como estudos específicos sobre a 

indústria, também disponíveis no Boletim da Indústria e Comércio, além de uma Estatística 

Industrial de 1918 para o interior do estado de São Paulo, publicada por partes em vários volumes 

do Boletim entre o final da década de 1910 e início da década de 1920.  

 O restante do artigo está dividido em mais cinco seções. A próxima seção analisa as 

interpretações sobre a evolução da indústria de máquinas e equipamentos entre 1900 a 1920. A 

terceira, quarta e quinta seções são as contribuições empíricas do artigo para a historiografia 

econômica da industrialização no exame da indústria de máquinas e equipamentos em São Paulo 

entre 1900 e 1920. A sexta seção faz um balanço das principais conclusões do artigo.  

 

2. Interpretações sobre a evolução da indústria de máquinas e equipamentos entre 1900 a 

1920 

 Há um relativo consenso na historiografia econômica da indústria de máquinas e 

equipamentos brasileira e paulista sobre sua evolução do final do século XIX até o período anterior 

a Primeira Guerra Mundial. Em geral, os autores afirmaram que o crescimento da indústria de 

máquinas e equipamentos brasileira e principalmente a paulista estava ligado ao desenvolvimento 

da economia primário-exportadora. Antes dos anos 1920, os períodos de crise do setor primário-

exportador refletiam negativamente no crescimento da indústria de máquinas e equipamentos 

paulista e períodos de prosperidade possibilitaram a evolução do setor. 

 Wilson Suzigan observou que o crescimento do setor metal-mecânico, uma classificação 

próxima à de máquinas e equipamentos, na província de São Paulo a partir de 1870 acompanhou o 

desenvolvimento agrícola da província porque os principais produtos fabricados neste período 

foram máquinas para processar e beneficiar café e arroz, moinhos de farinha e máquinas para a 

fabricação de açúcar. Algumas das empresas da indústria metal-mecânica se tornaram, no final do 

século XIX, grandes fabricantes de máquinas agrícolas, motores a vapor, caldeiras e turbinas, como 

a Mac Hardy, Lidgerwood e Arens (SUZIGAN, 2000, p. 249). 

 Fabio Erber et alii sustentaram que a produção de equipamentos no país teve seu período de 

formação a partir da segunda metade do século XIX e que nesse período o setor teve pouca 

importância para o processo de acumulação, funcionando como uma atividade complementar à 

economia primário-exportadora. Apesar das diversas fontes de demanda que promoveram o 
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modesto aparecimento da indústria, sua lógica estava atrelada a uma economia primário-

exportadora (ERBER et alii, 1973, p. 9). 

 Nathaniel Leff começou sua análise sobre as origens da indústria de máquinas e 

equipamentos perguntando como ela pôde ter emergido em uma economia de exportação e como 

produtores locais poderiam competir com importações em um período sem proteção tarifária e com 

amplo comércio externo. Depois de argumentar que as principais fontes de demanda para essa 

indústria estavam relacionadas com a economia de exportação, o autor afirmou que parte da 

demanda foi atendida por produtores locais por causa de “vantagens locacionais”, como os custos 

de transportes. Entretanto, na maioria das vezes a indústria local foi responsável pelo reparo de 

máquinas e reposição de peças, complementando as importações (LEFF, 1968, p. 9-10). 

 Luiz Aranha Correa do Lago et alii afirmaram que no início da República havia um clima 

propício para a produção interna de bens de consumo, dadas as altas tarifas de importação e 

crescente desvalorização do mil-réis, na década de 1890. Entretanto, a situação da indústria de 

máquinas não foi tão favorável. A incipiente indústria de máquinas enfrentava isenções de direitos 

alfandegários sobre vários equipamentos importados, inclusive no principal ramo, máquinas 

agrícolas, que no início da década de 1890 tinham que pagar uma taxa de expediente de apenas 5% 

para a importação. Essas desvantagens aumentaram a concorrência do produtor local em relação às 

máquinas agrícolas importadas, mas por outro lado, fatores como a desvalorização cambial, 

elevados custos de transporte dentro do país, facilidades de importação de máquinas, equipamentos 

e matérias-primas para o setor e condições específicas de demanda possibilitaram o 

desenvolvimento de novos estabelecimentos na indústria na década de 1890 (LAGO et alii, 1979, p. 

21). 

 Uma explicação para o desenvolvimento da indústria paulista na economia primário-

exportadora foi elaborada por Wilson Cano e denominada de “complexo cafeeiro capitalista 

paulista”. Para Cano, a atividade principal e predominante, o café, integrava outros componentes, 

como a agricultura produtora de alimentos e matérias-primas, a atividade industrial, a implantação e 

desenvolvimento de ferrovias, a expansão do sistema bancário, a atividade do comércio de 

exportação e importação, as atividades criadoras de infraestrutura e atividades do Estado. A 

integração com a atividade industrial apresenta-se em três segmentos, com a produção de 

equipamentos de beneficiamento de café, a indústria de sacarias de juta para a embalagem de café e 

demais ramos da indústria manufatureira, com destaque para o têxtil. (CANO, 1975, p. 9). 

 As atividades integrantes do complexo cafeeiro paulista apresentavam efeitos inter-

relacionados como redutores de custos de produção, efeitos ampliadores de produtividade, do 
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excedente, diversificadores do investimento e do mercado. Esses efeitos geravam economias de 

escala, externas e ampliavam o mercado e a acumulação de capital, diversificando o complexo 

(CANO, 1975, p. 10). Assim, “o capital que anteriormente se podia chamar de ‘cafeeiro’ vai, por 

destino, adquirindo outras denominações: ‘bancário’, ‘industrial’, ‘comercial’, etc.” (CANO, 1975, 

p. 68). 

 Ao explicar o complexo cafeeiro paulista, Wilson Cano argumentou que a fabricação de 

máquinas e implementos agrícolas e especificamente de beneficiamento aumentou a produtividade 

e diminuiu os custos de produção de café, com economia de trabalho, melhora da qualidade do 

produto e preço de venda. Dessa forma, a indústria de máquinas “ampliava o excedente do 

complexo, introduzia nova tecnologia, ao mesmo tempo em que proporcionava novas oportunidades 

de inversão” (CANO, 1975, p. 62). Cano limitou-se ao exame de três firmas produtoras de 

máquinas de beneficiamento (Lidgerwood, Mac Hard e Arens) que detinham 2% do valor da 

produção e 2,8% do emprego industrial do estado de São Paulo em 1907. As indústrias de máquinas 

e as de sacarias refletem os “efeitos para trás” que o café proporcionou para o início da formação 

industrial paulista, além dos “efeitos para frente” com a constituição do mercado para bens de 

consumo (CANO, 1975, p. 63). 

 Na mesma linha interpretativa, Sérgio Silva mostrou que a burguesia cafeeira exercia 

múltiplas funções, ou seja, o capital cafeeiro apresentava-se em diversos aspectos como capital 

agrário, industrial, bancário e comercial (SILVA, 1976, p. 60). Dessa forma, os cafeicultores 

financiavam novas plantações ou modernizavam os equipamentos das plantações (SILVA, 1976, p. 

59). 

 Sérgio Silva chamou a atenção para a mecanização das operações de beneficiamento para o 

desenvolvimento da economia do café em São Paulo. A partir de 1870, secadores mecânicos e 

classificadores a vapor começaram a substituir os aparelhos rudimentares baseados na força animal 

ou humana da época da escravidão. A produção com máquinas modernas (secadores Taunay-Silva 

Telles e máquinas de café Lidgerwood) resultaram em aumento da facilidade de venda e preços 

mais altos para as safras de café (SILVA, 1976, p. 54-56). 

 Segundo Warren Dean, em períodos de baixo comércio e de preços em queda do café (1892, 

1895 e 1902-1906) a indústria acompanhou essa queda. Quando o preço do café estava em alta 

(1907-1913) o parque industrial cresceu rapidamente. Neste último período a valorização da moeda 

nacional estimulou os empresários a reequiparem e expandirem suas fábricas, o que foi feito com o 

aumento da importação de novas máquinas (DEAN, 1976, p. 94). 
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 Suzigan percebeu a mesma tendência geral da indústria metal-mecânica, com 

desenvolvimento substancial e acelerado nos anos anteriores a Primeira Guerra. Esse crescimento 

da indústria metal-mecânica foi estimulado pelo crescimento econômico das exportações de café e 

borracha, ferrovias, equipamentos de portos e desenvolvimento urbano. Houve crescente 

investimento, medido pela importação de máquinas para o setor, de 1906-1907 em diante, atingindo 

um pico de importações em 1912-1913; 6,5 vezes superior ao período inicial. Esse pico de 

importações de máquinas para a indústria metal-mecânica não seria atingido novamente antes do 

final da década de 1930 (SUZIGAN, 2000, p. 256). 

 Lago et alii também confirmaram a crescente importação de equipamentos para a indústria 

como um todo, reflexo do rápido crescimento do setor industrial no período de 1907-1913. 

Entretanto, segundo esses autores, no período ocorreu substituição de importações de bens de 

consumo não duráveis, não havendo indicação de substituição de importações no setor de máquinas 

e equipamentos. Assim, os autores não confirmaram que o crescimento industrial do período de 

1907-1913 foi favorável à substituição de importações de máquinas, apesar de algumas oficinas de 

imigrantes que se tornaram empresas importantes do setor posteriormente terem sido fundadas no 

período, entre as quais a Bardella, fundada em 1911 (LAGO et alii, 1979, p. 22-24). Para Suzigan 

as empresas que foram fundadas antes da Primeira Guerra Mundial produziam máquinas e 

implementos agrícolas, tais como máquinas para beneficiar café e arroz, moinhos de milho e 

mandioca, moendas de cana. Apesar da produção de máquinas agrícolas, algumas empresas mais 

novas, como a Máquinas Agrícolas Nardini e a Cipriano Micheletto começaram a produção de 

pequenos tornos, mas apenas no período entre guerras (SUZIGAN, 2000, p. 295). 

 Há uma diferença de opinião sobre as características de produção das empresas, tamanho das 

firmas e importância do capital estrangeiro na indústria de máquinas e equipamentos no período de 

1907 a 1913. Para Erber et alii as empresas de máquinas e equipamentos tinham características 

artesanais, estabelecimentos pequenos de produção e participação direta do empresário na produção 

em muitos casos. Como as características da produção nacional eram muito diferentes do setor já 

implantado em países desenvolvidos, isso contribuiu para o pouco interesse do capital internacional 

na indústria nacional, pelo menos no período de 1850 a 1930, os primeiros 80 anos de existência da 

indústria (ERBER et alii, 1973, p. 12-13). Lago et alii, entretanto, contestaram a afirmação de que 

as características das empresas de máquinas e equipamentos em 1907 eram de empresas artesanais. 

 Para esses autores os dados do Inquérito Industrial de 1907 mostraram que não se deve 

negligenciar a quantidade de empresas que não podiam ser classificadas como artesanais. Algumas 

empresas empregavam centenas de operários em um estabelecimento, com o emprego de máquinas 
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não movidas manualmente. Muitos desses estabelecimentos pertenciam a capitalistas brasileiros, 

mas empreendimentos britânicos e americanos também foram importantes para o desenvolvimento 

de fundições, principalmente em São Paulo e no Nordeste. Esses empreendimentos foram 

nacionalizados com a permanência de seus empreendedores no país, como no caso das oficinas de 

alemães e italianos, mas alguns como a Ligerwood, para o caso de São Paulo, mantiveram laços 

externos pelo menos até a primeira década do século XX (LAGO et alii, 1979, p. 34-35). 

 Em relação à tecnologia há um relativo consenso entre Erber et alii e Lago et alii de que os 

produtores locais de máquinas e equipamentos concentravam-se entre 1907 e 1913 nas atividades 

básicas da construção de equipamentos mecânicos, como forjaria, fundição, usinagem e caldeiraria. 

Apesar das atividades serem em sua maioria de baixa sofisticação tecnológica, a absorção da 

limitada tecnologia necessária à produção daqueles bens foi feita com a utilização de mão-de-obra 

estrangeira especializada, cópia de máquinas e equipamentos importados e alguns empresários 

nacionais com conhecimento técnico. Em relação aos equipamentos utilizados pelas empresas da 

indústria mecânica, algumas unidades maiores podiam abastecer-se com máquinas e equipamentos 

mais simples, mas a maquinaria mais sofisticada tecnologicamente foi importada, principalmente da 

Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. Assim, parece haver um consenso na historiografia econômica 

de que, antes da Primeira Guerra Mundial, a produção local de máquinas concentrava-se em sua 

maioria em equipamentos mais simples e foi pequena a concorrência com as máquinas importadas 

mais sofisticadas (ERBER et alii, 1973, p. 11-12; LAGO et alii, 1979, p. 34-36). 

 Depois de analisar a historiografia econômica no período anterior a 1913, o objetivo do 

restante da seção é avaliar a historiografia sobre os efeitos da Primeira Guerra Mundial na indústria 

e especificamente sobre a indústria de máquinas e equipamentos no Brasil e no estado de São Paulo. 

Apesar de vários avanços na historiografia sobre os efeitos da Primeira Guerra na indústria 

brasileira como um todo (VERSIANI e VERSIANI, 1977, p. 138-140; SUZIGAN, 2000, p. 51-61), 

não houve avanços equivalentes quanto aos efeitos da guerra sobre a indústria de máquinas e 

equipamentos. 

 Dean fez uma análise muito detalhada sobre os efeitos da Primeira Guerra Mundial na 

industrialização do estado de São Paulo. Seu argumento começou com a descrição das teses de 

trabalhos anteriores, principalmente de Roberto Simonsen. Do trabalho de Simonsen teriam 

derivado as interpretações dos efeitos da guerra sobre a indústria nas obras de Caio Prado Jr., 

Werner Baer, Dorival Teixeira Vieira, Fernando Henrique Cardoso e Nícia Vilela Luz (ver DEAN, 

1976, p. 96-97). A conclusão de Simonsen em seu trabalho foi que a guerra acelerou o 

desenvolvimento industrial, dando origem a um impulso adicional que resultou em grande 



9 
 

diversificação de novos produtos. Dean mostrou que houve um rapidíssimo aumento na produção 

industrial de São Paulo entre 1907 e 1920, pelos dados censitários do Centro Industrial do Brasil 

(1907) e Censo Industrial (1920). 

 Entretanto, Dean questionou se o aumento rápido da produção industrial entre 1907 e 1920 

ocorreu durante a guerra, pois o período dos dois Censos incluiu seis anos anteriores (1908-1913) e 

dois posteriores a guerra (1918-1920). Além das informações serem de períodos mais amplos do 

que o compreendido pela guerra, Dean apontou que as séries estatísticas sobre as quais os trabalhos 

clássicos basearam-se possuem defeitos graves que, depois de corrigidos, revelaram um 

crescimento industrial mais lento. O autor apontou também que o Censo de 1907 não é um censo 

propriamente dito e sim um trabalho realizado por uma organização particular, que não coletou 

informações de muitas pequenas empresas no interior, concentrando-se em levantamento parcial de 

firmas maiores. Tudo isso contribuiu para a confusão na interpretação dos impactos da Primeira 

Guerra Mundial sobre a industrialização brasileira e paulista. Os trabalhos clássicos, em sua 

maioria, ignoraram os problemas das fontes e concluíram que as pequenas e médias empresas de 

São Paulo começaram sua operação durante a Primeira Guerra, tendo por base a média de operários 

por firma em 1907 de setenta e nove para em torno de vinte e um operários por firma em 1920, o 

que seria um equívoco, dado que as informações de 1907 são concentradas em firmas maiores 

(DEAN, 1976, p. 100-101). Dean também criticou os cálculos para o período de guerra, feitos por 

Simonsen. Os principais problemas foram: a) a utilização de 1914 como ano-base, um ano atípico e 

de retração, que exagera o ritmo verdadeiro de crescimento industrial; b) a suposição de que os 

custos dos fabricantes cresceram no mesmo ritmo do que o custo de vida, o que não é confirmado 

na realidade porque as matérias-primas, combustíveis e máquinas utilizados pela indústria custavam 

quatro vezes mais do que no período antes da guerra, revelando que o custo dos fabricantes subiu 

mais rápido do que o custo de vida da população; c) os dados de custo de vida para deflação dos 

valores foram inadequados, porque além deles não terem relação com o aumento de preços 

industriais eram pouco confiáveis (DEAN, 1976, p. 102-103).  

 Assim, ao contrário dos trabalhos clássicos, em especial de Simonsen, que analisaram os 

impactos da Primeira Guerra Mundial como favoráveis para a industrialização brasileira, Dean 

afirmou que “a Primeira Guerra Mundial não foi, por si mesma, particularmente estimulante para a 

indústria paulista” (DEAN, 1976, p. 107). E ainda que “poder-se-á até perguntar se a 

industrialização de São Paulo não se teria processado mais depressa se não tivesse havido guerra” 

(DEAN, 1976, p. 114). Entretanto, apesar do tom pessimista quanto aos efeitos da guerra na 

industrialização paulista, Dean afirmou que houve algum avanço na produção industrial durante o 



10 
 

período, mas com pouquíssimas novas fábricas e com maior utilização da capacidade instalada, 

“principalmente pelo funcionamento, durante maior número de horas, da maquinaria existente ou 

pela produção manual” (DEAN, 1976, p. 104).  

 Um aspecto importante dos efeitos da guerra sobre o comércio importador foi que as 

importações de matérias-primas e máquinas e equipamentos tiveram reduções bem maiores do que 

as de bens de consumo, ou seja, o impacto foi diferente entre as categorias de bens importados, 

afetando muito pouco a quantidade de bens de consumo, principalmente de gêneros alimentícios e 

afetando muito a quantidade das importações de categorias que continham bens de capital. O 

declínio da quantidade das importações entre 1909-1913 e 1914-1918 foi de 73% para máquinas e 

de 6% para produtos alimentícios (DEAN, 1976, p. 98-99). O comércio exportador foi afetado 

apenas quando os Estados Unidos entraram na guerra, sendo que o ano de 1917 assinalou o início 

da crise. Mas a crise foi amenizada pela diversificação de exportações de produtos pouco essenciais, 

como o café, para produtos essenciais, principalmente cereais, carne enlatada e produtos têxteis 

(DEAN, 1976, p. 104-105). 

 Assim, o desafio enfrentando pela indústria na Primeira Guerra foi a manutenção dos 

equipamentos existentes e da produção e não a expansão dos mercados compradores (DEAN, 1976, 

p. 99). No entanto, a Primeira Guerra afetou positivamente o desenvolvimento industrial na 

economia paulista em um aspecto: fundação de oficinas metalúrgicas, que tinham como objetivo 

produzir peças de máquinas e máquinas inteiras para agricultura e indústria, basicamente utilizando 

o ferro fundido, e o reparo de equipamentos existentes. Essas firmas, geralmente pequenas 

fundições ou oficinas metalúrgicas, necessitavam de equipamentos simples para operar e a matéria-

prima provinha de metal usado retrabalhado. Apesar da maioria das oficinas ter fechado quando a 

guerra terminou, nem todas tiveram esse fim e nem todas realizavam apenas conserto de máquinas. 

 Dean citou o exemplo da Companhia Industrial Martins Barros, que de simples seções de 

reparos ampliou e diversificou suas atividades para descaroçadores e prensas de algodão; e da 

oficina de elevadores de F. D. Pirie, um imigrante inglês que mais tarde uniu-se a Carlos Villares, 

quando começaram a fabricar elevadores e outras máquinas em grande escala (DEAN, 1976, p. 

106-107). 

 Wilson Cano deu especial atenção ao exame da evolução da indústria paulista no período da 

Primeira Guerra Mundial. Para ele houve uma crise pré-guerra, em 1913, que com o início da 

guerra, em 1914, desacelerou o investimento industrial no restante do período da guerra. A 

produção, ao contrário do investimento, após o período crítico entre 1913 e 1914 retomou altos 
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níveis de crescimento6 (CANO, 1975, p. 147). Apesar disso, a indústria parece não ter sofrido com 

a falta de equipamentos durante a guerra. Cano critica a afirmação de Dean de que poucas fábricas 

teriam sido construídas durante a guerra. Ele reafirma parte das críticas feitas por Sérgio Silva 

(1976) sobre a criação no país de 5.936 novos estabelecimentos entre 1915 e 1919, segundo o 

recenseamento de 1919, e 323 novas empresas em São Paulo, entre 1915 e 1917 (CANO, 1975, p. 

159-160; SILVA, 1976, p.101-102).  

 Cano apresentou as contradições durante a Primeira Guerra em relação à expansão 

industrial. Essas contradições estão relacionadas ao fato da restrição ao fluxo de importações ter 

direcionado à expansão de setores mais simples da produção industrial, já que a restrição afetou 

diretamente a importação de insumos e bens de capital, impedindo a implantação de setores 

industriais mais complexos. A retomada das importações, com o fim das restrições após a guerra, 

teria constituído barreira, em parte, à instalação de indústrias produtoras de equipamentos nos anos 

1920, frutificando pouco a experiência das oficinas mecânicas que reparavam e construíam peças e 

equipamentos simples durante a Primeira Guerra (CANO, 1975, p. 181-182). Cano tem uma 

posição pessimista sobre a sustentação dos efeitos da Primeira Guerra para a produção da indústria 

de máquinas e equipamentos. 

 Suzigan, ao analisar a evolução da indústria metal-mecânica no período da Primeira Guerra, 

apoiou-se no relato do Cônsul Hoover, cônsul americano em São Paulo em 1917, afirmando que 

houve diversificação dos produtos das fábricas e oficinas paulistas, que já produziam “máquinas e 

peças para fábricas de tecidos, peças de reposição para maquinaria de estrada de ferro e serviço de 

bondes, máquinas agrícolas leves, moendas de cana, máquinas para beneficiar café, escolhedores de 

café, máquinas para beneficiar arroz [...]” (SUZIGAN, 2000, p. 246). Entretanto, o cônsul 

americano enfatizou a dependência de importações de máquinas mais sofisticadas tecnologicamente 

e de matérias-primas para o setor. Essa dependência em relação a matérias-primas, segundo 

Suzigan, deve ter comprometido a expansão do setor durante o período da Primeira Guerra 

Mundial. Entretanto, outra possibilidade foi a indústria trabalhar com o ferro obtido da sucata, com 

a construção de fundições, nas próprias empresas. Há o exemplo da construção de uma fundição em 

1914 pela Companhia Mecânica de São Paulo, mas com início da produção de aço apenas em 1918 

(SUZIGAN, 2000, p. 257-258). Suzigan notou, utilizando o Anuário Banas de 1962 sobre a 

                                                             
6 Essa é a mesma interpretação de João Manuel Cardoso de Mello, na qual “a Primeira Guerra Mundial contribuiu para 
a recuperação da crise industrial de 1913/14 e a posterior expansão da produção, que se fez absorvendo a capacidade 
produtiva gerada anteriormente” (MELLO, 1991, p. 156). Esse autor afirma também que a lucratividade do setor 
industrial deve ter aumentado de forma considerável no período de guerra. A análise de Cardoso de Mello, no entanto, 
foi apenas para a indústria em geral, em nenhum momento atentando especificamente para a indústria de máquinas e 
equipamentos. 
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indústria de máquinas, que durante a guerra foram fundadas algumas empresas que ainda estavam 

em operação em 1962: duas novas fábricas para a produção de máquinas agrícolas, uma fábrica para 

a produção de máquinas para a indústria de bebidas e uma para a produção de elevadores 

(SUZIGAN, 2000, p. 295). 

 Suzigan confirmou o surgimento de oficinas metalúrgicas que desapareceram após a guerra 

com o reinício das importações e, baseando-se no exemplo de Dean, relatou uma exceção: uma 

empresa que surgiu no período da guerra e tornou-se importante posteriormente, a Villares. Assim, 

“é possível que haja outros casos como este, mas não há evidência disponível” (SUZIGAN, 2000, p. 

258). Neste trabalho avançaremos nessa questão. 

 A análise de Suzigan sobre a indústria metal-mecânica entre 1914-1918, apesar de mostrar o 

surgimento de pequenas oficinas metalúrgicas e de algumas fábricas no período, teve uma 

conclusão pessimista dos impactos da Primeira Guerra Mundial sobre essa indústria. Para ele, a 

dependência de matérias-primas dificultou o crescimento da produção da indústria metal-mecânica 

no período e “desse modo, quando as importações de ferro e aço caíram continuamente durante a 

guerra [...], com certeza, a indústria metal-mecânica reduziu suas operações” (SUZIGAN, 2000, p. 

257). A análise de Suzigan sobre os investimentos é que “após registrar altos níveis no período 

imediatamente anterior à guerra, os investimentos na metal-mecânica caíram drasticamente durante 

o conflito e só voltaram a tomar impulso a partir da década de 1920” (SUZIGAN, 2000, p. 298-

299). Com relação à produção “durante a guerra, a produção [da indústria metal-mecânica] parece 

ter sido reduzida até 1918” (SUZIGAN, 2000, p. 299). 

 Lago et alii descreveram brevemente o debate dos efeitos da Primeira Guerra Mundial sobre 

a industrialização do Brasil, mostrando as duas principais correntes: a) a primeira, que sustentou 

que a interrupção das importações protegeu o mercado interno e possibilitou grande crescimento 

industrial no período; b) e a segunda, que argumentou sobre a drástica redução nas importações de 

máquinas e equipamentos, ocorrida durante a Primeira Guerra, levou à maior utilização da 

capacidade instalada existente. Para os autores, os efeitos da queda na importação de equipamentos 

no período da Primeira Guerra foram diferenciados entre os setores industriais. Dentro da indústria 

de bens de capital o gênero que teve menor redução de importações foi o de material elétrico e de 

comunicações, que era o gênero mais essencial, dado que existia pouca produção interna desses 

produtos. Por outro lado, a indústria de equipamentos mecânicos foi a que teve maior redução de 

importações, importando uma média anual entre 1915-1918 de 30% do valor importado em 1913 

(LAGO et alii, 1979, p. 40). 
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 Lago et alii afirmaram que houve aumento na capacidade da indústria de máquinas e 

equipamentos, com o aumento do número de estabelecimentos fundados durante a Primeira Guerra 

Mundial. Utilizando dados do Censo Industrial de 1920, eles mostraram que o aumento mais 

expressivo do número de estabelecimentos industriais de máquinas e equipamentos no país em 

operação em 1920 ocorreu entre 1915-1919 (39 estabelecimentos), acima dos 35 estabelecimentos 

fundados entre 1910-1914 e dos 16 entre 1905-1909. Outro indicador utilizado pelos autores que 

mostrou os efeitos positivos sobre a indústria de máquinas e equipamentos no período foi o 

crescimento da produção brasileira de ferro de quase quatro mil toneladas em 1913, com queda para 

duas mil toneladas em 1914, passando para quase doze mil toneladas em 1918 (LAGO et alii, 1979, 

p. 37-39). 

 Apesar da análise favorável de Lago et alii dos efeitos da Primeira Guerra Mundial sobre a 

indústria de máquinas em termos de número de estabelecimentos, aumento de produtividade, da 

produção interna, que supriu entre 32,9% e 35,6% da oferta global de máquinas em 1919, havia 

ainda grande dependência brasileira de importação de máquinas em 1919, principalmente das mais 

sofisticadas tecnologicamente. O principal demandante de equipamentos e máquinas em 1919, o 

setor agrícola, utilizou implementos em pequena escala: 15% dos estabelecimentos utilizavam 

algum instrumento ou máquina para a cultura, dos quais 13,9% empregavam arados; 7,1% grades; 

1,2% semeadores; 1,7% cultivadores; 0,8% ceifadores e apenas 0,2% tratores (LAGO et alii, 1979, 

p. 53-54). 

 Qual o real efeito do período da Primeira Guerra para a produção, investimento e 

lucratividade da indústria de máquinas e equipamentos em São Paulo? Quais as empresas fundadas 

no período da Primeira Guerra que sobreviveram à retomada do comércio de  importação de 

máquinas e equipamentos e quais as firmas que fecharam? Quais as empresas que se tornaram 

importantes para a indústria de máquinas e equipamentos no período posterior? Essas são algumas 

das perguntas que as próximas seções tentarão responder. 

3. As empresas de máquinas e equipamentos no início do século XX  

 Nesta seção apresentaremos as empresas de máquinas e equipamentos no estado de São 

Paulo no início do século XX. A Tabela 1 apresenta as empresas de máquinas, oficinas mecânicas e 

fundições em 19077.  

Tabela 1 – Empresas de máquinas, oficinas mecânicas e fundições, estado de São Paulo, 1907 (em mil-
réis correntes) 

                                                             
7 Infelizmente a principal fonte de dados para o período, o Censo Industrial elaborado em 1907 pelo Centro Industrial 
do Brasil, não apresenta dados de fundação das empresas. Entretanto, identificamos a data entre parênteses quando 
possuímos a informação de fundação da empresa. 
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Empresa Cidade Operários Capital 
Valor da 
Produção 

F. & L. Sydow (antes 1891) São Paulo 21 4.000 100.000 

F. Amaro (1892) São Paulo 100 200.000 700.000 

Cia. Mecânica Importadora (1890) São Paulo 353 5.000.000 303.000 

Rizkallah Jorge São Paulo 45 80.000 75.000 

Herman Stoltz & C. São Paulo 51 100.000 100.000 

Aliberti & C. São Paulo 33 60.000 12.000 

J. Rangel & C. São Paulo 22 20.000 144.000 

Philadelpho Castro São Paulo 15 25.000 60.000 

Affonso Mariano São Paulo 95 40.000 480.000 

Antonio Marmano São Paulo 65 50.000 360.000 

Huntgen & C. São Paulo 74 350.000 380.000 

Lidgerwood Company Limited (1860) São Paulo 206 400.000 583.000 

Bacheli & Bulgarelli São Paulo 5 4.000 36.000 

Cardinali & Matarazzo São Paulo 53 50.000 160.000 

Craig & Martins (1895) São Paulo 105 100.000 400.000 

Craig & Martins  São Paulo 76 100.000 200.000 

Bernardo Kuntgen São Paulo 136 700.000 550.000 

Caldas & C. Piracicaba 10 50.000 96.000 

Companhia Mac Hardy (1875) Campinas 254 978.000 860.000 

Pedro Anderson & C. Campinas 49 98.000 600.000 

Pedro Faber Campinas 7 40.000 30.000 

Lidgerwood Company Limited (1860) Campinas 46 100.000 100.000 

Arens Irmãos (1876) Jundiaí 168 650.000 920.000 

Jefferson Barreto & C. São Paulo 51 300.000 350.000 

A. Milanesi & Irmãos (1900) Botucatu 15 30.000 n.d. 

Carlos Tonanni (1902) Jaboticabal 110 600.000 n.d. 

Haupt & Cia. (1823) São Paulo 28 n.d. n.d. 

Vagnotti & Cia. (1900) São Paulo 149 n.d. n.d. 

Indústria Mecânica Cavallari (1905) São Paulo 107 n.d. n.d. 

J. Nicola & Irmãos (1888) Mococa 57 n.d. n.d. 

Serafim Blasi & Cia. (1894) Botucatu 74 n.d. n.d. 

Antonio Diederichsen (1903) 
Ribeirão 
Preto 107 n.d. n.d. 

J. Klowza (1903) Jundiaí 1 n.d. n.d. 

Carlos Bonfanti (1905) Leme 14 n.d. n.d. 

Metalúrgica Ruegger (1895) Araras n.d. n.d. n.d. 

Indústria Metal. Bruno Meyer (1892) Rio Claro 49 n.d. n.d. 

Naschold & Cia. Ltda. (1897) São Paulo 120 n.d. n.d. 

FONTE: 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 estado de São Paulo, município da 
capital e interior, 1945, São Paulo: Tipografia Brasil, 1947. BANAS, G. Anuário Banas: a indústria 
de máquinas, São Paulo: Editora Banas, 1962.   

NOTA: n.d.= não disponível.  
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 Das 20 empresas que conseguimos informações sobre data de fundação e estavam em 

operação em 1907, 7 foram fundadas antes de 1891 (Frederico Sydow, Cia. Mecânica e 

Importadora, Lidgerwood, Mac Hardy, Arens, J. Nicola e Haupt) e 13 empresas foram fundadas 

após 1891, sugerindo um crescimento da indústria entre 1891 e 1907. Das 13 empresas fundadas 

depois de 1891, 6 aparecem entre 1891 e 1899 (Francisco Amaro, Craig e Naschold, em São Paulo; 

Ruegger, Mayer e Serafim Blasi, no interior do estado) e 7 entre 1900 e 1907 (Vagnotti e Cavallari, 

em São Paulo; Milanesi, Tonanni, Diederichsen, Klowza e Bonfanti, no interior do estado). 

 É interessante notar que a maioria das empresas fundadas entre 1891 e 1907 não teve ligação 

direta com fazendeiros (como empreendedores), apesar de algumas empresas crescerem com apoio 

de fazendeiros de café (notadamente a Mac Hardy e Arens). As primeiras empresas foram fundadas 

geralmente por um imigrante (recém-chegado ou já estabelecido nas cidades) com o objetivo de 

suprir o mercado local ou regional de máquinas específicas, como reparo e construção de peças para 

as indústrias têxteis, de papel e borracha e outros bens de consumo, na capital do estado; e de 

máquinas para o beneficiamento da agricultura local (mandioca, arroz, cana-de-açúcar) e de 

exportação (café), além de máquinas para a indústria de consumo (como a alimentícia, de massas) 

no interior do estado. 

 O que explica o crescimento da indústria de máquinas no período? A demanda oriunda de 

um mercado local ou regional pode ser mais facilmente suprida por uma empresa instalada na 

região em que atua, já que ao estar mais próxima conhece as necessidades e características do 

mercado regional. Muitos ramos necessitavam de máquinas específicas, com características de 

produção artesanal. Assim, além do incentivo econômico da utilização de matérias-primas locais 

(madeira, por exemplo) e do custo do transporte, outro incentivo pode ser atribuído à facilidade de 

reposição de peças e assistência das máquinas, bem como a possibilidade de atender a demanda 

específica de setores ainda em estágios iniciais. Isso não quer dizer que a sobrevivência e o 

crescimento dessas empresas foram resultados fáceis. Havia grande concorrência de máquinas 

estrangeiras, que exigiu dos empresários criação e adaptação de produtos e processos das empresas 

às necessidades do mercado. É por isso que algumas empresas começaram a produzir máquinas e 

equipamentos para um ramo específico e posteriormente expandiram suas atividades para outros 

ramos próximos, como se notará nas próximas seções. 

 

4. Os efeitos da Primeira Guerra Mundial na indústria de máquinas e equipamentos paulista  

 Nesta seção será examinada a evolução da indústria de máquinas e equipamentos paulista na 

década de 1910, atentando para os efeitos da Primeira Guerra. O objetivo é trazer luzes para a 
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divergência da historiográfica econômica sobre os efeitos do conflito na indústria de máquinas e 

equipamentos, especialmente em São Paulo, com informações originais, não utilizadas pela 

literatura. A Tabela 2 apresenta informações sobre o capital de novas firmas registradas na indústria 

de máquinas, oficinas mecânicas e fundições; importação de máquinas; fundação de empresas; o 

capital médio das empresas fundadas e a porcentagem das importações de máquinas em relação às 

importações totais entre 1911 e 19208. 

 Pela análise da Tabela 2 notamos que o capital de novas firmas registradas na indústria de 

máquinas, oficinas mecânicas e fundições entre 1912 e 1913 caiu quase pela metade (o capital em 

1913 representou 47,8% do apresentado em 1912). Em 1916 há uma recuperação dos níveis do 

capital das empresas, mas foi apenas em 1919 que o capital de novas firmas da indústria de 

máquinas, oficinas mecânicas e fundições voltou ao nível de 1912. Nos quatro anos da Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918) o capital registrado das novas firmas foi de 2.564 contos de réis de 

1920, praticamente o mesmo valor do que nos dois anos anteriores entre 1912-1913, 2.535 contos 

de réis de 1920, mesmo com a forte queda no ano de 1913. Assim, os efeitos do conflito mundial 

foram muitos negativos para a evolução do capital registrado de novas empresas na indústria de 

máquinas, oficinas mecânicas e fundições no estado de São Paulo. 

 Pela análise das importações de máquinas em termos reais é possível verificar um declínio 

entre 1913 e 1915. Depois desse ano as importações de máquinas crescem, mas em termos reais 

ficaram até 1918 abaixo do nível apresentado em 1913 (ver Tabela 2). Assim, o conflito mundial 

causou forte redução na importação de máquinas em São Paulo, que ainda em 1919 não havia 

retornado os níveis anteriores ao conflito. 

 Houve também crescimento do número médio de empresas fundadas entre 1911-1915 

(média anual de 7 estabelecimentos) e 1916-1920 (média anual de 14 estabelecimentos). Essas 

empresas, no geral, constituíram estabelecimentos bem menores dos apresentados no início do 

século XX. Eram pequenas empresas provavelmente com o objetivo de reparo de máquinas e 

reposição de peças. Isso sugere que a indústria paulista e a de máquinas e equipamentos produziram 

no período de guerra (principalmente 1915-1918) com maior utilização da capacidade instalada 

(com máquinas na maioria importadas no período anterior), o que forçou a reposição de peças e a 

manutenção por pequenas oficinas fundadas no período e também alguma substituição de produtos 

importados por nacionais. 

  

                                                             
8 Os dados de capital da indústria de máquinas, oficinas mecânicas e fundições foram retirados dos registros nos 
Contratos da Junta Comercial de São Paulo, anotados mensalmente entre 1911 e 1922 e publicados no Boletim da 
Diretoria da Indústria e Comércio em 11 volumes. 
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 Tabela 2 – Dados gerais sobre a indústria de máquinas, oficinas mecânicas, 

fundições e importações de máquinas, estado de São Paulo, 1911-1920 (em mil-réis 

constantes de 1920 e porcentagem) 

Ano 

Capital de novas 
firmas de máquinas, 
oficinas mecânicas e 
fundições (preços de 
1920) 

Importação de 
máquinas 
(preços de 1920) 

Empresas 
fundadas 

Capital médio 
(preços de 
1920) 

% importações de 
máquinas das 
importações totais 

1911 1.406.371 39.199.846 6 234.395 12 

1912 1.666.337 48.793.910 8 208.292 13 

1913 869.188 49.701.450 8 108.648 12 

1914 74.455 21.909.461 4 18.614 10 

1915 163.754 9.457.152 9 18.195 4 

1916 769.175 12.947.641 11 69.925 5 

1917 515.316 17.661.062 16 32.207 6 

1918 1.043.095 18.183.260 12 86.925 6 

1919 1.904.270 31.528.891 23 82.794 8 

1920 1.056.000 62.724.509 10 105.600 10 
FONTE: DEIC/SACOP/SP. Boletim da Diretoria de Indústria e Comércio, 1911-1921. REAE/SP. 
Anuário Estatístico de São Paulo, 1911-1920, São Paulo: Tipografia Espindola & Comp. 
NOTA: Os valores foram deflacionados pelo índice setorial de Indústria de HADDAD, 1975, p. 7. Os 
valores de capital representam o registro de novas firmas.  

 
 Esse movimento de fundação de pequenas oficinas evidencia que os efeitos da Primeira 

Guerra Mundial foram favoráveis para a produção da indústria de máquinas e equipamentos? Essas 

empresas conseguiram manter-se no mercado, após o fim das condições econômicas formadas pela 

guerra? Quais as empresas que foram fundadas e quais conseguiram prosperar? Elas continuaram 

existindo nas décadas seguintes, como nas décadas de 1930 até 1960? Antes de responder a essas 

questões é interessante avaliar o número de empresas presentes e fundadas no período de 1914-

1918. Segundo uma publicação do Boletim da Indústria e Comércio, havia no estado de São Paulo 

7.6819 estabelecimentos industriais em 1915, incluindo 769 engenhos de açúcar. Do total de 

estabelecimentos, 65 eram empresas de máquinas e equipamentos e 62 eram fundições. A Tabela 3 

apresenta os números de empresas na indústria de máquinas e fundições por municípios. 

 
Tabela 3 – Oficinas, fábricas de máquinas e fundições, estado de São Paulo, 1915 

Município Máquinas Fundições 
Máquinas e 
fundições 

Total da 
indústria 

% máquinas e 
fundições 

Amparo 1 0 1 88 1,14 

Araraquara 0 1 1 63 1,59 

Araras 0 1 1 101 0,99 

                                                             
9 A diferença entre o valor total da indústria na Tabela 3 (3.616) e o valor apresentado no texto (7.681) é explicada 
porque na Tabela 3 aparecem apenas os municípios onde havia registro de oficinas, fábricas de máquinas e fundições.  
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Bauru 0 1 1 54 1,85 

Botucatu 1 3 4 78 5,13 

Campinas 3 3 6 230 2,61 
Campo Largo de 
Sorocaba 0 1 1 13 7,69 

Capital (São Paulo) 50 31 81 1.612 5,02 

Jaboticabal 1 1 2 181 1,10 

Jundiaí 1 1 2 42 4,76 

Limeira 0 1 1 118 0,85 

Mococa 1 1 2 35 5,71 

Mogi Mirim 2 0 2 205 0,98 

Pirassununga 0 1 1 115 0,87 

Ribeirão Preto 1 2 3 89 3,37 

Rio Claro 0 1 1 102 0,98 

Santa Barbara 4 1 5 41 12,20 

Santos 0 4 4 86 4,65 

São Carlos 0 1 1 74 1,35 

São Bernardo 0 2 2 94 2,13 

São José dos Campos 0 1 1 11 9,09 

São Simão 0 1 1 71 1,41 

Serra Negra 0 1 1 33 3,03 

Sorocaba 0 2 2 80 2,50 

Totais 65 62 127 3.616 3,51 

FONTE: DEIC/SACOP/SP. Boletim da Diretoria de Indústria e Comércio, 1916, p. 208-217.  
NOTA: As “máquinas” e “fundições” foram agregadas porque muitas empresas que produziam 
máquinas e equipamentos no período eram classificadas como fundições. 

  
 A primeira observação sobre a Tabela 3 é a concentração de empresas da indústria de 

máquinas e fundições na capital paulista (76,9% no ramo de máquinas e 50% no ramo de fundições) 

em 1915. Outra observação é a concentração de empresas de máquinas e fundições em relação à 

indústria total em algumas cidades, em que Santa Bárbara é o principal exemplo. 

 Se considerarmos apenas como indústria mecânica as “oficinas e fábricas de máquinas”, o 

que não é totalmente correto porque muitas das empresas que foram classificadas como “fundições” 

também produziam máquinas, totalizamos 65 estabelecimentos produtores de máquinas e 

equipamentos em 1915 no estado de São Paulo (sem contar as 18 oficinas de estrada de ferro 

espalhadas pelo estado). Comparando esses dados com o Censo Industrial de 1920, encontramos em 

1920, classificadas como subsetores da metalurgia no estado de São Paulo, 35 fundições e 

laminações de ferro, construção de máquinas em geral e 11 oficinas mecânicas e fabricação de 

peças acessórias, totalizando 46 estabelecimentos que poderiam ser incluídos na indústria 
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mecânica10 (DGE/ MAIC, 1927, p. 467). Portanto, pode ter havido redução no número de 

estabelecimentos na indústria de máquinas e equipamentos no estado de São Paulo de 65 

estabelecimentos em 1915 (considerando apenas as fábricas e oficinas de máquinas) para 46 

(considerando as fundições e laminações de ferro, construção de máquinas em geral e as oficinas 

mecânicas e fabricação de peças acessórias) em 192011.  

 Das 54 empresas (ver Tabela 4)12 que puderam ser classificadas na indústria de máquinas, 

oficinas mecânicas e fundições em 1919, com dados de várias fontes, inclusive uma Estatística 

Industrial para o interior do estado de São Paulo 1918-191913, conseguimos informações de que 11 

foram fundadas no período da Primeira Guerra Mundial (1914-1918): F. Amaro & Comp., fundada 

em 1918, M. Porto & Garcia, fundada em 1917 e encerrada em 1920, R. N. Duncan, fundada em 

1917 e encerrada em 1921, todas em Santos; Puccetti & Cia., fundada em 1915, Mario Babbini, 

fundada em 1916, Henrique Grassmann Filho, em 1917, Lilla & Irmãos, em 1918,  Fundição 

Progresso, em 1917, L. Silva, em 1918, Lowsby & Pirie, depois Pirie & Villares, em 1918 todas na 

cidade de São Paulo e a firma Souza, Penteado, depois B. Penteado, em 1916, na cidade de Limeira. 

Muitas das empresas fundadas entre 1914 e 1919 não sobreviveram até o final de 1919, outras 

certamente mudaram de ramo de atuação. A Tabela 4 apresenta as empresas de máquinas e 

equipamentos e fundições em 1919. 

 

Tabela 4 – Empresas de máquinas, oficinas mecânicas e fundições, estado de São Paulo, 1919 

Empresa Cidade 
Capital (em 
mil-réis) Operários Produtos 

J. Nicola & Irmãos (1888) Mococa 40.000 56 máquinas e turbinas* 

F. Amaro & Comp.  (1918) Santos 100.000 40 máquinas e peças* 

M. Porto & Garcia (1917) Santos 20.000 20 máquinas e peças* 

R. N. Duncan (1917) Santos 70.000 40 máquinas e peças* 

Cia. Constr. de Santos S.A. Santos 1.000.000 200 fundição de peças 

Fortunato Frentoni & Filhos Amparo 30.000 20 oficina mecânica 

José Ricardo & Cia. (1919) Amparo 16.000 5 oficina mecânica 

A. Martins Piracicaba 4.000 1 fábrica de arados* 

Luiz Gozola Itu 15.000 8 fundição 

Serafim Blasi (1894) Botucatu 150.000 22 máquinas diversas* 

                                                             
10 Infelizmente o Censo Industrial de 1920 não separa as fundições das empresas produtoras de máquinas. 
11 Os resultados de redução no número de empresas podem ser devido a problemas de cobertura de pesquisas do Censo 
de 1920, que tende a ter levantado empresas maiores. 
12 Um valor próximo ao registrado pelo Censo Industrial de 1920 para o estado de São Paulo: 35 fundições e laminação 
de ferro e construção de máquinas e 11 oficinas mecânicas, fabricação de peças: total de 46 empresas (DGE/ MAIC, 
1927, p. 467). 
13 A Estatística não foi analisada pela historiografia econômica e, portanto, apresentamos novas informações. 
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Empresa Cidade 
Capital (em 
mil-réis) Operários Produtos 

A. Milanesi & Irmãos (1900) Botucatu 30.000 15 fundições diversas 

Cia. Lidgerwood (1860) Campinas 2.500.000 47 máquinas diversas* 

Cia. Mac-Hardy (1875) Campinas 980.000 200 máquinas diversas* 

Alexandre Sim Campinas 33.000 20 oficina mecânica 

Francisco Tadini Campinas 2.000 2 oficina de caldeiras 

A. Ramasco & Cia. (1914) Campinas 15.000 18 Fundição 

S. Anonyma Arens (1876) Jundiai 100.000 120 oficina mecânica* 

Klouza & Irmão (1903) Jundiai n.d. 10 oficina mecânica 

Carlos Tonanni (1902) Jaboticabal 600.000 110 máquinas diversas* 

C. Martins & Cia. Araraquara 100.000 40 oficina de fundição 

Emilio Spardan & Cia. Limeira 15.000 2 oficina mecânica 

Nobre & Ignolf Orlandia 9.000 10 oficina mecânica 

Otto G. Grassmann São Simão 5.000 10 oficina mecânica 

Vicente Serpentino Descalvado 40.000 6 oficina mecânica 

Angelo Fodescari & Filho Descalvado 18.000 5 oficina mecânica 

Eleuterio Rela Itatiba 30.000 3 oficina mecânica 

Gomes & Irmão Bocaina 5.000 6 oficina mecânica 

Belisario & Beck Palmeiras 1.500 3 oficina mecânica 

Coseth & Filho Pirassununga 35.000 10 oficina mecânica 

Luiz Bosithião Pirassununga 20.000 3 oficina mecânica 

Fredem Jeranaio & Filhos 
E. Santo 
Pinhal 30.000 8 máquinas diversas* 

Pedro Scarpini Bragança 12.500 3 oficina mecânica 

Adolpho Bianchi & Irmão Ribeirão Preto 27.000 20 oficina mecânica 

Antonio Diederichsen (1903) Ribeirão Preto 200.000 100 oficina mecânica 

B. Penteado (1916) Limeira 100.000 60 máquinas beneficiar* 

Martins Barros (1911-16) São Paulo 2.000.000 200 
máquinas lavoura e 
indústria* 

Mario Babbini & Irmão 
(1916) São Paulo 200.000 95 

máquinas lavoura e 
indústria* 

Pirie & Villares (1918) São Paulo n.d. n.d. oficina mecânica* 

L. Silva & Cia. Ltda. (1918) São Paulo 400.000 4 
Instrumentos 
agrícolas* 

Oficina Craig Ltda. (1896) São Paulo 675.931 117 máquinas diversas* 

Vagnotti & Cia. (1900) São Paulo 4.613.015 149 
acessórios para 
máquinas têxteis* 

Ind. Mecânica Cavallari 
(1905) São Paulo 1.055.431 107 

máquinas para papel 
e borracha* 

José Dapice (1910) São Paulo 28.000 máquinas tecidos* 

Haupt & Cia. (1823) São Paulo 371.942 28 bombas hidráulicas 
Bardella Ind. Mecânicas 
(1911) São Paulo 9.318.908 182 

eixos e fundições de 
peças* 

Puccetti & Cia. (1915) São Paulo 266.642 18 
máquinas para 
bebidas* 

Henrique Grassmann F.(1917) São Paulo 11.000 1 
foices, arados, 
consertos 
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Empresa Cidade 
Capital (em 
mil-réis) Operários Produtos 

Lilla & Irmãos (1918) São Paulo 285.842 30 torrador e máquinas* 

Carlos Bonfanti (1905) Leme 230.800 14 máquinas diversas* 

Metalúrgica Ruegger (1895) Araras n.d. n.d. n.d.* 
Ind.Metal.Bruno Meyer 
(1892) Rio Claro n.d. 49 n.d.* 

Naschold (1897) São Paulo n.d. 120 n.d. 

Fundição Progresso (1917) São Paulo n.d. 450 n.d. 
Cia. Mecân. Importadora 
(1890) São Paulo 10.000.000 n.d. n.d.* 

    
FONTE: DEIC/SACOP/SP. Boletim da Diretoria de Indústria e Comércio, Estatística Industrial (vários 
anos). DEIC/SAIC/SP. Estatística Industrial do Estado de São Paulo, 1929. DEE/DEPC/SP. Catálogo das 
indústrias do estado de São Paulo, município da capital e interior, 1945, São Paulo: Tipografia Brasil, 
1947. BANAS, G. Anuário Banas: a indústria de máquinas, São Paulo: Editora Banas, 1962. SÃO 
PAULO. Diário Oficial do Estado de São Paulo, 1919. 
NOTA: * Empresas comprovadamente produtoras de máquinas em 1919; n.d.= não disponível. 
 

 As condições econômicas criadas pela Primeira Guerra Mundial, com redução nas compras 

de máquinas importadas do exterior, foram favoráveis para a fundação de empresas para reparo e 

reposição de peças de máquinas, geralmente pequenas empresas. Apesar da grande quantidade de 

máquinas importadas no período anterior, é coerente pensar que no período do conflito houve 

aumento de demanda por máquinas e equipamentos, revelado pelo aumento de fundação de novas 

empresas. Assim, apesar de não haver dados sobre a produção agregada de máquinas e 

equipamentos locais é razoável afirmar que houve aumento da produção pelas empresas fundadas 

antes do conflito, com aumento da utilização de sua capacidade, e por novas oficinas. Assim, não 

parece totalmente correta a afirmação de Suzigan de que “durante a guerra não houve nenhum 

desenvolvimento significativo na produção interna de insumos básicos [...] ou na produção de bens 

de capital” (SUZIGAN, 2000, p. 59). O autor tirou essas conclusões afirmando que a queda das 

importações de ferro e aço durante a guerra restringiu o crescimento da produção da indústria. 

 Parece certo que a queda da importação de máquinas diminuiu o investimento total na 

indústria, inclusive na indústria metal-mecânica, como corretamente apontou Suzigan. Entretanto, 

grande parte da matéria-prima utilizada na indústria de máquinas no período, principalmente nas 

máquinas para a agricultura foi a madeira. Com relação à produção da indústria de máquinas e 

equipamentos em São Paulo parece mais correta a afirmação de que o período de 1915 a 1919 foi 

favorável “à produção interna de equipamentos mais simples, enquanto perdurava a importação, já a 

níveis bem inferiores, dos equipamentos mais sofisticados não produzidos internamente” (LAGO et 

alii, 1979, p. 40). 
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 A evolução da indústria de máquinas e equipamentos paulista durante a Primeira Guerra 

pode ser melhor entendida seguindo as contribuições de Albert Fishlow (1972) para a indústria 

brasileira e Flávio Versiani e Maria Teresa Versiani (1977) para a indústria têxtil brasileira. 

 Para Fishlow (1972) no período da Primeira Guerra “houve uma influência favorável sobre a 

produção [da indústria brasileira], que não pode ser negada [...] De maior importância imediata para 

os proprietários das fábricas foram os lucros decorrentes do grande aumento dos preços [...] 

 Grandes lucros em 1916 e 1917 foram uma consequência, acumulação de reservas para 

posterior compra de equipamento de capital foi outra” (FISHLOW, 1972, p. 19). Assim, Fishlow 

(1972) deu ênfase para a importância da lucratividade dos produtores internos no período de guerra, 

que refletiu nos grandes investimentos pós-guerra. Essa perspectiva parece correta também para a 

indústria de máquinas e equipamentos paulista, que devido ao aumento da demanda interna com a 

queda da importação, aumentou a produção interna com maior utilização da capacidade (das 

empresas fundadas antes do conflito) e novas oficinas, com maior lucratividade, como veremos em 

um exemplo na próxima seção. 

 Versiani e Versiani (1977) argumentaram que a Primeira Guerra pode ter sido a salvação 

para muitos produtores da indústria têxtil, já que o período imediatamente anterior foi de crise. No 

período anterior ao conflito, o investimento na indústria têxtil cresceu aparentemente em uma fase 

de crise de demanda. A explicação dos autores é que as novas instalações produtivas são mais 

eficientes e a crise revelou-se para os produtores menos eficientes. Isso ocorreu porque a evolução 

do progresso técnico na produção de tecidos não alterou a qualidade do produto, sendo que a 

variação entre tecidos produzidos com equipamentos de diferentes gerações foi o seu custo de 

produção. A possibilidade de produzir mais barato é o diferencial de um produtor que possua um 

equipamento mais novo e tecnologicamente superior. Entretanto, “a indiferenciação de seu produto 

com relação ao fabricado com instalações comparativamente obsoletas poderá fazer com que, numa 

situação favorável de procura, ambos possam ser produzidos e vendidos compensadoramente.” 

(VERSIANI e VERSIANI, 1977, p. 139). Assim, as condições da Primeira Guerra que resultaram 

em diminuição das importações criaram as condições favoráveis de procura tanto para firmas com 

equipamentos novos e antigos. Com o fim do conflito e a volta de uma conjuntura competitiva, 

apenas as firmas mais eficientes permaneceram na produção (VERSIANI e VERSIANI, 1977, p. 

139). 

 A evolução da indústria de máquinas e equipamentos paulista parece ter semelhança com 

indústria têxtil no período. Apesar do crescimento do número de empresas, algumas que surgiram 

no período da Primeira Guerra não conseguiram crescer e desenvolver posteriormente, resultando, 
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portanto, que os efeitos da Primeira Guerra Mundial para a indústria de máquinas e equipamentos 

paulista foram favoráveis no curto prazo. 

 Entretanto, nem todos os efeitos da Primeira Guerra Mundial sobre a entrada de empresas na 

indústria de máquinas e equipamentos paulista foram de curto prazo. Houve casos de sucesso de 

empresas fundadas no período de 1914-1918, que se tornaram eficientes no pós-guerra. Das onze 

empresas fundadas entre 1914 e 1918 que operavam na indústria de máquinas, oficinas mecânicas e 

fundições em 1919 (Tabela 4), sete (B. Penteado, Mario Babbini, Pirie & Villares, L. Silva, 

Puccetti, Lilla & Irmãos e Fundição Progresso) cresceram e se desenvolveram ao longo das décadas 

de 1920 e 1930, sendo que algumas aparecem operando nos anos 1960. 

 A questão da lucratividade e financiamento da maior firma da indústria de máquinas e 

equipamentos ao longo da década de 1910 é o tema da próxima seção. 

 

5. A rentabilidade e o financiamento em uma sociedade anônima: o caso da Cia. Mecânica 

Importadora de São Paulo 

 O exemplo de maior crescimento de uma empresa na indústria de máquinas e equipamentos 

durante a década de 1910 foi o da Companhia Mecânica e Importadora de São Paulo. A empresa já 

era a maior do setor em 1907, em termos de capital social (ver Tabela 1). Durante a década de 1910, 

inclusive no período da Primeira Guerra Mundial, os indicadores econômicos da empresa foram 

muito positivos. Com o objetivo de verificar o desempenho dessa empresa, a Tabela 5 apresenta os 

dados e alguns indicadores do seu balanço patrimonial entre 1910-1920. 

  

Tabela 5 – Balanços Patrimoniais da Companhia Mecânica Importadora de São Paulo, 1910, 1912, 
1914, 1916, 1918, 1920 (em contos de réis correntes) 

  1910 1912 1914 1916 1918 1920 

Ativo Circulante 4.403 9.101 9.561 10.899 15.692 23.099 
Caixa 39 35 214 343 286 377 
Contas Correntes 2.241 3.155 2.704 2.473 8.895 6.384 
Mercadorias em Consignação 161 119 
Fazendas Geraes (Estoques) 1.424 4.132 2.692 4.492 3.390 8.428 
Clientes (Letras a receber) 309 922 1.109 998 394 1.502 
Títulos caucionados e depósitos 81 85 1.599 1.795 155 145 
Fabricação (estoque de mat. primas) 309 772 1.082 798 2.453 6.263 
Ativo Permanente 3.842 4.691 6.517 7.661 15.615 23.512 
Propriedades, Maquinário, etc. 2.969 3.565 4.392 5.492 11.682 16.791 
Mobílias e Semoventes 24 80 51 30 1 1 
Hipotecas 1.501 1.537 308 60 
Ações e Títulos 624 689 475 451 3.469 6.329 
Diversas Contas 225 357 98 151 155 331 
Ativo Total 8.245 13.792 16.078 18.560 31.307 46.611 
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Passivo Circulante 1.169 5.391 7.165 6.836 5.239 16.980 
Fornecedores (Contas Gerais) 559 3.258 3.537 2.322 2.858 12.249 
Letras a Pagar 1.323 1.829 1.635 3.182 
Contas a Pagar 254 1.283 98 121 46 
Diversas Contas 10 308 88 109 111 462 
Consignações Diversas (Gratificações) 148 161 347 119 
Garantias Diversas (Val. Depositados) 82 85 1.599 1.793 155 145 
Dividendos 253 302 350 300 300 907 
Imposto sobre Dividendos 11 8 9 15 15 35 
Patrimônio Líquido 7.090 8.404 8.916 11.724 26.070 29.631 
Capital 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 10.000 
Fundo de Reserva 2.069 2.518 2.795 3.493 5.977 7.208 
Lucros que passam para próximo ano 21 886 1.121 3.231 10.093 12.423 
Passivo Total 8.259 13.795 16.081 18.560 31.309 46.611 

Indicadores financeiros 
Liquidez Corrente 3,766 1,688 1,334 1,594 2,995 1,360 
Liquidez Seca 2,548 0,922 0,959 0,937 2,348 0,864 
Liquidez Imediata 1,950 0,592 0,407 0,412 1,752 0,398 

Imobilização do Capital 0,542 0,558 0,731 0,653 0,599 0,793 
Quociente Cobertura Total 7,053 2,558 2,244 2,715 5,976 2,745 
Estrutura Capital: Participação Capital de 
Terceiros 0,165 0,641 0,804 0,583 0,201 0,573 
Quociente Rentabilidade Patrimônio 
Líquido 0,003 0,105 0,126 0,276 0,387 0,419 
Quociente Rentabilidade do Ativo 0,003 0,064 0,070 0,174 0,322 0,267 

% Capital de Terceiros no Ativo Total 14,18 39,09 44,56 36,83 16,73 36,43 

% Capital Próprio no Ativo Total 85,99 60,93 55,45 63,17 83,27 63,57 
FONTE: SÃO PAULO. Diário Oficial do Estado de São Paulo, 19/03/1911, p. 1202; 25/03/1913, p. 
1342; 23/03/1915, p. 1266; 21/03/1917, p. 1412; 27/03/1919, p. 2107; 21/03/1921, p. 2010.       
NOTA: Os dados foram extraídos dos Balanços Patrimoniais publicados no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo e agregados em “Ativo Circulante”, “Ativo Permanente”, “Ativo Total”, “Passivo 
Circulante”, “Patrimônio Líquido” e “Passivo Total” pelo autor. Os índices foram elaborados pelo autor. 
A diferença entre Ativo Total e Passivo total em alguns anos é devido ao arredondamento dos dados.  

 
 Comparando os dados do balanço patrimonial notamos que o valor do ativo real 

administrado pela Companhia Mecânica Importadora de São Paulo mais do que triplicou entre 1910 

e 192014. 

 Esse crescimento do ativo deu-se com recursos de terceiros de curto prazo (aumento do 

passivo circulante) até os anos iniciais da Primeira Guerra Mundial (entre 1914-1915), passando o 

indicador de porcentagem de capital de terceiros no ativo total de 14,2% em 1910 para 44,6% em 

1914 (ver Tabela 5). 

                                                             
14 Esse resultado foi obtido da seguinte forma: os dados a preços correntes da Tabela 5 foram deflacionados pelo índice 
setorial de produto da indústria de HADDAD, 1975. O valor do ativo de 1910, 8.245 contos a preços correntes, foi 
transformado a preços constante de 1920, utilizando o índice de 1910 = 18,8 e 1920 = 34,2. O valor do ativo de 1910 a 
preços constantes de 1920 é de 14.999 contos, três vezes menor do que o valor do ativo de 1920 de 46.611 contos. 
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 Dos anos iniciais do conflito mundial até 1918, o crescimento da empresa foi financiado 

com recursos próprios (aumento do patrimônio líquido), passando o indicador de porcentagem de 

capital próprio de 55,4% em 1914 para 83,3% em 1918. Esse aumento de recursos próprios em 

relação ao ativo total ocorreu devido ao aumento dos lucros acumulados pela empresa, que se 

refletiu no aumento nos indicadores de rentabilidade sobre o patrimônio líquido (lucros que passam 

para o próximo ano dividido pelo patrimônio líquido) de 12,6% em 1914 para 38,7% em 1918 e 

rentabilidade do ativo (lucros que passam para o próximo ano dividido pelo ativo total) de 7% em 

1914 para 32,2% em 1918. Assim, a lucratividade da Companhia Mecânica Importadora aumentou 

acentuadamente durante a Primeira Guerra Mundial, melhorando os indicadores de rentabilidade 

entre 1914 e 1918. O aumento do lucro foi que financiou o desenvolvimento e expansão das 

operações da empresa nesses anos. A análise do indicador da estrutura de capital (passivo circulante 

dividido pelo patrimônio líquido) reforça o exposto acima. Em 1914, para cada unidade monetária 

investida por capital próprio havia 0,8 unidades monetárias de capital de terceiros. Em 1918 para 

cada unidade monetária dos sócios havia 0,2 unidades monetárias de capital de terceiros. 

 O quociente de imobilização indica a proporção do capital (patrimônio líquido) imobilizado 

em ativo fixo (ativo permanente). Houve crescimento da imobilização do capital entre 1910 e 1914 

(passando de 54,2% do patrimônio líquido aplicado em ativo permanente em 1910 para 73,1% em 

1914). O quociente de imobilização declinou até 1918, chegando nesse ano em 59,9% do 

patrimônio líquido aplicado em ativo fixo. 

 O quociente de cobertura total (ativo permanente mais ativo circulante, dividido pelo 

passivo circulante) indica a possibilidade da empresa cumprir seus compromissos financeiros. A 

possibilidade da empresa realizar seus pagamentos permaneceu boa, apesar de queda do quociente 

de 1910 a 1916. Em 1916, por exemplo, para cada unidade monetária de dívida havia 2,7 unidades 

monetárias de ativo real para pagamentos. Os índices de liquidez corrente (ativo circulante dividido 

pelo passivo circulante), liquidez seca (ativo circulante menos estoques dividido pelo passivo 

circulante) e liquidez imediata (disponível dividido pelo passivo circulante) da Companhia 

Mecânica Importadora revelam deterioração financeira em 1914 com relação aos anos anteriores. 

 Em 1910, como revelado pelo índice de liquidez corrente, para cada unidade monetária de 

dívida de curto prazo, a empresa possuía 3,7 unidades monetárias em disponibilidade ou realizáveis 

no curto prazo. Esse indicador caiu para 1,3 em 1914, uma situação menos confortável, mas sem 

risco de insolvência, como revelado pelo índice de cobertura total. Entretanto, de 1914 até 1918 o 

indicador de liquidez corrente melhorou, chegando a 2,9 neste último ano. O índice de liquidez seca 

seguiu praticamente a mesma tendência da liquidez corrente. A diferença entre o índice de liquidez 



26 
 

corrente e a seca é não considerar neste último os estoques de mercadorias. Mesmo um índice de 

liquidez seca abaixo de 1 pode ser considerado normal. A liquidez imediata mede a quantidade de 

recursos disponíveis, em termos de dinheiro (no caixa) e em contas correntes, para pagar o passivo 

circulante. Aqui a análise ficou prejudicada porque não sabemos o montante do passivo circulante 

da empresa que se destina ao pagamento imediato. Entretanto, mesmo um indicador de liquidez 

imediata de 0,4 como o apresentado em 1914 pode ser considerado normal. 

 Assim, apesar da piora em alguns indicadores de liquidez da Companhia Mecânica e 

Importadora de São Paulo durante a década de 1910, que não deixaram a empresa em situação de 

risco de insolvência, praticamente todos os outros indicadores econômicos e financeiros melhoram 

ao longo da década, mesmo nos anos do conflito da Primeira Guerra Mundial. A rentabilidade sobre 

o patrimônio líquido aumentou mais de três vezes entre 1914 e 1918. O crescimento e expansão das 

atividades da empresa foram financiados com aumento dos recursos próprios entre os anos inicias 

ao conflito mundial (1914-1915) até pelo menos o ano de 1918. A empresa soube aproveitar as 

condições proporcionadas pelos efeitos da Primeira Guerra Mundial, principalmente o aumento da 

demanda devido às menores importações de máquinas e equipamentos do exterior e com 

possibilidades de diversificação em outros setores. 

 

6. Conclusões 

 Ao longo do trabalho buscou-se traçar um panorama da evolução da indústria de máquinas e 

equipamentos no estado e São Paulo entre 1900 e 1920. Foi realizado um trabalho de organização e 

sistematização de dados de várias fontes, para colocar luzes sobre a divergência da historiografia 

econômica sobre um setor específico da indústria no início do século XX. 

 O trabalho mostrou que os efeitos da Primeira Guerra Mundial foram muito negativos para a 

evolução do capital registrado na Junta Comercial por novas firmas na indústria de máquinas, 

oficinas mecânicas e fundições paulista. No período do conflito diminuiu a importação de máquinas 

em São Paulo (inclusive para a própria indústria de máquinas e equipamentos), que ainda em 1920 

não havia retornado a patamares anteriores a 1914. Como afirmou Suzigan (2000) “após registrar 

altos níveis no período imediatamente anterior à guerra, os investimentos na metal-mecânica caíram 

drasticamente nos anos do conflito e só voltaram a tomar impulso a partir da década de 1920” 

(SUZIGAN, 2000, p. 299). Assim, concordamos que os efeitos da Primeira Guerra foram negativos 

para o investimento agregado da indústria de máquinas e equipamentos em São Paulo. 

 A evolução da produção na indústria de máquinas e equipamentos paulista merece uma 

qualificação. Há divergência na historiografia econômica que atentou para essa indústria. Warren 
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Dean (1976) e Luiz Aranha Correa do Lago et alii (1979) afirmaram que o período da Primeira 

Guerra Mundial foi favorável enquanto Wilson Suzigan (2000) afirmou que foi desfavorável para a 

produção da indústria de máquinas e equipamentos, conforme vimos na introdução e na segunda 

seção. Embora não haja dados sobre a produção agregada de máquinas e equipamentos locais no 

período, nossos resultados indicam ser razoável afirmar que houve aumento da produção pelas 

empresas fundadas antes do conflito com aumento da utilização de sua capacidade (a exemplo da 

Cia. Mecânica Importadora de São Paulo) e por novas pequenas empresas fundadas no período de 

guerra. Apesar da grande quantidade de máquinas importadas no período anterior à guerra, é 

coerente pensar que no período do conflito houve aumento de demanda interna por máquinas e 

equipamentos, revelada pelo aumento de fundação de novas empresas e grande queda das 

importações de máquinas. Assim, concordamos com Dean (1976) e Lago et alii (1979) que a 

evolução da produção da indústria de máquinas e equipamentos foi positiva no período da Primeira 

Guerra Mundial. 

 A evolução da produção e lucratividade na indústria de máquinas e equipamentos paulista 

durante a Primeira Guerra pode ser melhor entendida seguindo as contribuições de Albert Fishlow 

(1972) para a indústria brasileira e Flávio Versiani e Maria Teresa Versiani (1977) para a indústria 

têxtil brasileira. Os efeitos da Primeira Guerra que resultaram em diminuição das importações 

criaram as condições favoráveis de procura e lucratividade tanto para firmas maiores como para 

pequenas oficinas. Com o fim do conflito e a volta de uma conjuntura competitiva, apenas as firmas 

mais eficientes permaneceram na produção dessa indústria.  
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DÉCADA DE 1930: RUPTURA OU CONTINUIDADE? AS INTERPRETAÇÕES DE CAIO 

PRADO JR. E CELSO FURTADO 

Gustavo Chagas Goudard1 

 

Resumo 
O início do século XX, em especial a década de 1930, marca transformações essenciais no Brasil. 
Não por acaso é nesse momento que os estudos científicos sobre tais temas ganhariam mais peso 
teórico, criando a categoria de intérpretes, que perduraria especialmente até 1980. O que 
representam especificamente essas mudanças, em que pesem os processos de industrialização, 
urbanização e as mudanças políticas e institucionais? Seriam os anos 30 caracterizados como uma 
ruptura ou continuidade do que já vinha se desenrolando na história brasileira? O objetivo deste 
trabalho é responder estas indagações, especialmente à luz das interpretações de Caio Prado Júnior 
e Celso Furtado, que, como se sabe, não encontram consenso na literatura.  
 
Palavras-chave: Caio Prado Júnior; Celso Furtado; Década de 1930; Industrialização; Intérpretes 
do Brasil.  
 
Abstract 
The early twentieth century, particularly the 1930s, marks essential transformations in Brazil. Not 
coincidentally this is when scientific studies on such topics gain more theoretical weight, creating 
the category of interpreters, that would last especially until 1980. Then what pose specifically to 
those changes, in what it's worh the industrialization, urbanization and the political and institutional 
changes? Would be characterized as a 30-year rupture or continuity that was already unfolding in 
Brazilian history? The objective of this work is to answer these questions, especially in light of 
interpretations of Caio Prado Júnior and Celso Furtado, which, as we know, are not consensus in the 
literature. 
 

Keywords: Caio Prado Júnior; Celso Furtado; 1930s; Industrialization; Interpreters of Brazil. 
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1. Introdução 
 
 Interpretar é necessário. Apenas com interpretações da realidade é que se pode dar sentido, 

racionalizar. Para tanto, faz-se mister a recuperação de uma trajetória histórica: para entender o 

presente (a consciência), é preciso compreender o passado (a história, gênese), possibilitando uma 

visão do futuro (um programa). É a noção de pensar-se (em si) a fim de transformar-se (para si) e 

reconhecer-se - como metaforicamente em Um Homem Célebre, conto de Machado de Assis 

(1994); e a fenomenologia do espírito, em Hegel. E a historiografia tem papel essencial para a 

elaboração desse conhecimento, sendo este entendido, nas palavras de Caio Prado Jr., como a 

"sistematização da experiência coletiva do homem e elaboração teórica dela com vistas à orientação 

e condução da ação humana." (IGLÉSIAS, 1982, cap. 18). 

  Assim, o que é o Brasil? Num país de grande diversidade, o que quer dizer ser brasileiro? 

Qual o motivo do atraso (que só foi possível ter consciência a partir de interpretações)? Como é 

possível superar nossos gargalos? Para onde vamos? São perguntas como essas que motivam o 

pensamento social brasileiro que, entre os precursores, ainda no fim do século XIX e início do XX, 

pode-se citar Francisco Varnhagem, Joaquim Nabuco, Euclides da Cunha e Oliveira Vianna.  

 Neste ínterim, a década de 1930 se mostra como um momento de grande ímpeto das 

interpretações do Brasil. É verdade, como visto, que as tentativas de estudo nesse sentido são mais 

antigas, mas é a partir desses anos que há uma maior robustez teórica, que perduraria até 1980, com 

o fim do Processo de Substituição de importações (PSI)2. Afinal, esse é um período de importantes 

transformações - em que pese a industrialização, a urbanização e as mudanças políticas e 

institucionais. Buscava-se, dessa forma, compreender esse processo, em que há o enfraquecimento 

do setor de maior relevo e tradição do País (o exportador), a fim de se entender quais oportunidades 

que se abriam daí, e, destas, qual (ou quais) o Brasil seguiria. Seria a possibilidade de um 

desenvolvimento mais nacional e autônomo a partir da indústria? Ou apenas uma reestruturação 

sobre novas bases da classe dominante tradicional? Ou seja, os anos 30 representam uma ruptura, 

uma continuidade, ou nenhum dos dois? Responder esta indagação, à luz de Caio Prado Jr. e Celso 

Furtado3, é o objetivo geral deste trabalho que, como já se sabe, não tem resposta consensual na 

literatura.  

                                                             
2 Entre os principais intérpretes a partir de 1930 encontram-se Caio Prado Jr., Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de 
Holanda, Celso Furtado, Milton Santos, Raymundo Faoro, Darcy Ribeiro, Ignácio Rangel, Florestan Fernandes, Ruy 
Mauro Marini e Fernando Henrique Cardoso. 
3 Bem como leituras complementares de outros autores e intérpretes que se inseriram em tal debate. 
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 Em síntese, Celso Furtado verá a década de 1930, apesar de existirem continuidades - como 

é de se esperar -, mais no sentido de ruptura, sendo esse período constituído como um marco 

histórico na economia brasileira: o momento em que há o deslocamento do centro dinâmico, 

passando de uma economia entendida como "para fora" em direção a uma "para dentro". Já Caio 

Prado Jr. compreende esses anos como um momento em que se aprofundam contradições que 

existiam já de longa data, ou seja, não há uma clara ruptura, nem mesmo uma nítida continuidade. 

 Nesse sentido, sua interpretação tenta mostrar as permanências que existem mesmo com as 

mudanças: é o que será chamado no presente trabalho de continuidade descontinuada. Em ambos, 

no entanto, está presente a ideia de que esse período abre um leque de oportunidades que poderiam 

levar, por exemplo, a constituição de uma sociedade nacional, ou apenas a uma nova forma de 

subdesenvolvimento (Furtado mais intensamente na primeira noção e Caio Prado Jr. na segunda). 

Só o tempo, entretanto, iria dizer o seu resultado e, sobre isso, nos trabalhos seguintes dos dois 

intérpretes há uma clara desilusão com o caminho levado a cabo pelo País. 

 Pois bem, a estrutura do presente trabalho consiste em três seções, além desta introdução. Na 

próxima seção, que é dividida em duas partes, será apresentada a interpretação de Caio Prado Jr., 

especialmente a partir de Formação do Brasil Contemporâneo e História Econômica do Brasil. Na 

terceira seção realizar-se-á uma revisão da literatura sobre esse período de intensas modificações na 

visão de Celso Furtado, sobretudo em Formação Econômica do Brasil. Essa seção será dividida 

para abarcar algumas outras interpretações do período que merecem destaque pelo debate que 

ocasionaram na literatura. Por fim, são realizadas as considerações finais do trabalho que têm como 

intuito fazer uma relação mais direta entre os autores. 

 

2. Caio Prado Jr.: o sentido da colonização e o passado que permanece 

 

 Caio Prado Jr. é considerado um dos mais importantes intérpretes brasileiros, sendo um dos 

primeiros a propor o estudo da história do Brasil com uma leitura marxista. Já em seu primeiro 

livro, Evolução Política do Brasil, de 1933, em que critica a forma laudatória como a história era 

contada até então, advogando o metódo materialista histórico e dando destaque aos movimentos 

populares, isso fica visível.  

 Pouco depois, em 1942, com Formação do Brasil Contemporâneo (uma da mais 

importantes obras do autor, colocando-o em destaque), Caio Prado cria, já no início, uma de suas 

principais teses: "o sentido da colonização". Com esta, o autor mostraria a relação entre nação, 
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colônia e metrópole no processo histórico que originou o Brasil, destacando o legado deixado pelas 

origens coloniais. Afinal, segundo Caio Prado, "todo povo tem na sua evolução, vista à distância, 

um certo 'sentido'" (2011: 15) e, assim, não é suficiente apenas entender a aparência, o imediato: 

que possuíamos uma sociedade baseada na escravidão, na grande propriedade e na monocultura 

para exportação. Era preciso ir além, apreendendo a essência, o mediato, que necessita de um elo 

invisível para ser visto: essa lógica estava inserida dentro de uma noção maior, fundamentada para 

reproduzir o capital da metrópole - e é isso que dá sentido à colônia, que não é possível 

compreender sem levar em conta o todo, "porque todos os momentos e aspectos não são senão 

partes, por si só incompletas, de um todo que deve ser sempre o objetivo último do historiador, por 

mais particularista que seja" (PRADO JR., 2011: p. 15). Consoante Caio Prado Jr., 

 
 

"Estamos tão acostumados em nos ocupar com o fato da colonização brasileira, que 
a iniciativa dela, os motivos que a inspiraram e determinaram, os rumos que tomou 
em virtude daqueles impulsos iniciais se perdem de vista" (2011: p. 17). 
 
 

 Os trópicos só seriam atrativo para a fria Europa, situada tão longe deles, pois estavam a 

disposição para o comércio, o ganho e aumento de capital, em territórios que só esperavam a 

iniciativa e o esforço do homem. Mas, como é sabido, o europeu não colocaria a energia do seu 

trabalho físico, mas utilizaria de trabalho escravo (primeiro índigena, depois africano) em grandes 

propriedades para tanto. Assim, a exploração agrária nos trópicos em larga escala teria o europeu 

como um empresário de um negócio rendoso: outros trabalhariam por ele. Dessa forma, uma grande 

parcela da população encontrava-se condenada a uma posição dependente de baixo nível, ao 

trabalho em proveito de outros e unicamente para a subsistência própria diária. Esse fato demonstra 

como as colônias tropicais distinguiam das colônias da zona temperada, onde predominavam 

colônias propriamente de provoamento, enquanto naquelas a ideia era de se fundar um negócio. 

Para Caio Prado Jr., 

 
 

"No seu conjunto, e vista no plano mundial e internacional, a colonização dos 
trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa comercial, mais completa que a 
antiga feitoria, mas sempre com o mesmo caráter que ela, destinada a explorar os 
recursos naturais de um território virgem em proveito do comércio europeu. É esse 
o verdadeiro sentido da colonização tropical, de que o Brasil é uma das resultantes; 
e ele explicará os elementos fundamentais, tanto no econômico como no social, da 
formação e evolução históricas dos trópicos americanos" (2011: p. 28). 
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 Assim, divergindo da noção de que existia no Brasil um feudalismo como o europeu e de 

que a lógica marxista deveria ser vista como uma regra imutável e sem conexão com as 

especificidades de cada região (IGLÉSIAS, 1982, cap. 17; PRADO JR., 1987, caps. 1 e 2), Caio 

Prado destacaria como a colônia se situava no período de expansão ultramarina europeu, ou seja, 

não era algo separado, isolado, independente, mas apenas um pedaço de um todo muito maior. 

 Nesse sentido, a formação da nação é interpretada como parte do sistema colonial, modo de 

pertencimento ao capitalismo mercantil que teria conferido unidade, ainda que problemática, à vida 

social que se veio formando desde a colônia. Esse processo longo permitiu que se esboçasse no 

Brasil uma nacionalidade diferente daquela do modelo europeu, e até relativamente nova em termos 

sociais e culturais, sem que isso significasse, por outro lado, autonomia para a sociedade nascente, 

mesmo depois da independência política.  

 Destarte, o papel do Brasil como fornecedor de produtos primários demandados pelo 

mercado externo - que, vale dizer, não mudará mesmo com a independência política e perdurará por 

séculos ainda - está intimamente conectado com essa lógica. Mesmo com as mudanças em curso 

desde o início da colonização, e das novas configurações dialéticas cada vez mais complexas entre 

centro e periferia, voltando ao passado colonial da sociedade brasileira para entender os impasses 

do presente, conclui-se que aquele permanece vivo em alguns de seus traços fundamentais. Ainda 

hoje, basta constatar a importância das commodities agrícolas, por exemplo, para sugerir a 

atualidade da análise central de Formação do Brasil Contemporâneo. 

 É, por esses fatores, que Caio Prado Jr. irá fazer um estudo especialmente a partir do início 

do século XIX com o fim da colônia (sem, evidentemente, desconsiderar os momentos anteriores). 

É esse período de renovações e mudanças que contém mais fortemente o passado que nos fez, é a 

sua síntese, pois "alcança-se aí o instante em que os elementos constitutivos da nossa nacionalidade 

- instituições fundamentais e energias -, organizados e acumulados desde o início da colonização, 

desabrocham e se completam. Entra-se então na fase propriamente do Brasil contemporâneo4, 

erigido sobre aquela base" (2011: p. 7-8). Neste sentido, fica evidenciada uma diferença existente 

no Brasil entre sociedade colonial e sociedade nacional na interpretação do autor, sendo que a ideia 

de desenvolvimento passaria pela superação dessa sociedade colonial, ou seja, do "sentido da 

colonização", a partir da "Revolução Brasileira". Por sinal, Caio Prado acreditava, mesmo com as 

                                                             
4 Vale dizer que Caio Prado Jr., até por estar escrevendo na década de 1940, considerava Brasil contemporâneo não os 
dias atuais, mas sim a partir do fim do século XIX em diante. 
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transformações e renovações realizadas até o período em que escrevia o livro, que o Brasil ainda 

não havia completado a evolução de uma economia colonial para a nacional. Afinal,  

 
 

"atrás daquelas transformações que as vezes nos podem iludir sente-se a presença 
de uma realidade já muito antiga que até nos admira de aí achar que não é senão 
aquele passado colonial. Não me refiro aqui unicamente a tradições e a certos 
anacronismos berrantes que sempre existem em qualquer tempo ou lugar, mas até a 
caracteres fundamentais da nossa estrutura econômica e social" (2011: p. 9). 

 
 
 Economicamente é possível evidenciar, por exemplo, a partir da conservação de traços 

bastante vivos do regime escravista, bem como pela produção extensiva para mercados do exterior e 

da correlata falta de mercado interno. Socialmente, a questão das classes ainda guardava relações 

com o passado colonial: não apenas pelas diferenças no nível material, já inteiramente 

desproporcionais, mas pelo estatuto moral. 

 Dessa forma, a interpretação de Caio Prado Jr. evidencia um forte traço de continuidade ao 

longo dos anos. Mesmo que existam transformações importantes, muito do fundamental permanece, 

senão inteiramente, como herança do passado - colonial, "sentido" da colonização, estrutura 

econômica e social, modo de produção capitalista, etc. Muitos dos problemas que se apresentavam 

para Caio Prado Jr. no início do século XX já estavam definidos e postos desde o século XIX (ou 

ainda mais distante). Nas palavras do autor, este é um passado "que parece longínquo, mas ainda 

nos cerca de todos os lados" (2011: p. 11). Diga-se de passagem, nesse mesmo sentido (mas, ao 

invés de marxista, a partir de uma análise mais institucionalista e weberiana) pode-se lembrar 

Raymundo Faoro (2001), em Os Donos do Poder, em que o passado é "inexaurível, pesado, 

sufocante" e Sérgio Buarque de Holanda (1995), em Raízes do Brasil: no primeiro há o estamento 

burocrático, os donos do poder; no segundo o homem-cordial, o patrimonialismo (esse último 

também presente em Faoro).  

 Dessa forma, um caráter mais estável, permanente, orgânico, de uma sociedade própria e 

definida, mesmo que se revele, aparece gradualmente, dominado e abafado pelo que o precede, que 

continua ditando muitos dos traços essenciais da nossa evolução colonial. Esse passado, nesta ideia, 

se manterá, em diversos aspectos, dominante através dos três séculos que vão até o momento em 

que se finaliza o período colonial, gravando profunda e totalmente as feições do país. Nas palavras 

de Caio Prado Jr.: 
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"Se 
vamos à essência da nossa formação, veremos que na realidade nos constituímos 
para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais tarde ouro e diamantes; 
depois, algodão, e em seguida café, para o comércio europeu. Nada mais que isso. 
É com tal objetivo, objetivo exterior, voltado para fora do país e sem atenção a 
considerações que não fossem o interesse daquele comércio, que se organizaria a 
sociedade e a economia brasileira. Tudo se disporá naquele sentido: a estrutura, 
bem como as atividades do país. [...]. Haverá resultantes secundários que tendem 
para algo de mais elevado; mas elas ainda mal se fazem notar. O sentido da 
evolução brasileira, que é o que estamos aqui indagando, ainda se afirma por 
aquele caráter inicial da colonização." (2011: p. 29, ítalico no original). 

 
 
 
 
 2.1 O apogeu e a crise de um sistema 

 

 Ficou evidenciado que, segundo a interpretação de Caio Prado Jr., o Brasil continuava, três 

séculos depois do início da colonização, aquela mesma colônia visceralmente ligada à economia da 

Europa. Mesmo que a subordinação política e administrativa já não existisse como outrora, o que se 

tinha ainda era uma economia simplesmente fornecedora de mercadoria para o comércio europeu. 

Assim, a escravidão, a monocultura extensiva e a grande propriedade continuavam dominando a 

infraestrutura, que era acompanhada por uma superestrutura na forma de instituições, poder 

político, etc. Nas palavras de Caio Prado, 

 
 

"São estes, em suma, os característicos fundamentais da economia colonial 
brasileira: de um lado, essa organização da produção e do trabalho, e a 
concentração da riqueza que dela resulta; do outro, a sua orientação, voltada para o 
exterior e simples fornecedora do comércio internacional. Nessas bases se lançou a 
colonização brasileira, e nelas se conservará até o momento que ora nos interessa." 
(2011: p. 129). 

 
 
 O que é colocado como "o momento que ora nos interessa" diz respeito ao início do século 

XIX e, mais especialmente, da sua metade para frente, quando se assinala o período de maior 

transformação econômica da história brasileira. Estes anos, que são consituídos por um 

prolongamento da fase anterior (de transição e ajustamento à nova situação criada pela 

Independência), representam, em última análise, a emancipação do País da tutela política e 

econômica da metrópole portuguesa, quando começam a amadurecer e produzir os frutos que 

modificariam tão profundamente as condições do Brasil: é aqui que expandem-se as forças 

produtivas e remodela-se a vida material.  
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 Tão importante é esse período, pois, em primeiro lugar, há a abolição do tráfico africano5 e o 

aparecimento do trabalho livre - e, sendo Caio Prado Jr. um marxista, o modo de produção e as 

relações sociais possuem papel fundamental. Para além, entra-se em um momento de franca 

prosperidade e larga ativação da vida econômica, muito impulsionado pela liberação de capitais que 

antes eram utilizados em grandes proporções no tráfico negreiro (assim como pela inflação de 

crédito e emissão de papel-moeda do período). No entanto, o autor já via nessas alterações 

mudanças mais importantes, como pode ser visto abaixo: 

 
 

"Há contudo um fundo mais sólido e um progresso efetivo. O Brasil inaugurava-se 
num novo plano que desconhecera no passado, e nascia para a vida moderna de 
atividades financeiras. Um incipiente capitalismo dava aqui seus primeiros e 
modestos passos" (1974: p. 193). 

 
 
 Assim, inicia-se um processo de concentração de capitais enquanto ponto de partida para 

uma fase inteiramente nova. Intensificavam-se o comércio, as empresas e especialmente a 

agricultura; avançava-se as questões técnicas, como infraestrutura de transportes; aparelhava-se a 

vida financeira do país, multiplicavam os bancos, empresas financeiras, companhias de seguro e 

negócios de bolsa (que possibilitavam captar e mobilizar em escala que se vai fazendo 

significativa): todas essas fontes de acumulação capitalista, se mostrando como uma réplica 

modesta e afastada da Europa e dos EUA. Com as iniciativas privada, há a colaboração do Estado e 

do capital estrangeiro, fazendo com que,  

 
 

"numa palavra, a antiga colônia segregada e vegetando na mediocridade do 
isolamento, se moderniza e se esforça por sincrozar suas atividades com a do 
mundo capitalista contemporâneo. [...]. Tudo isto resultará numa completa 
remodelaçao material do Brasil. O Império, quando em 1889 se extingue e é 
substituído pela República, terá coberto uma larga e importante etapa da evolução 
econômica do país" (PRADO JR., 1974: p. 194-5). 
 
 

 A indústria nascente, que mostrava desde o início que a escravidão era ineficaz e que "o 

braço escravo [era] o maior obstáculo ao desenvolvimento do país" (PRADO JR., 1985: p. 97), 

encontrará um largo, fácil e barato suprimento de mão-de-obra; sendo esta a origem do proletariado 

industrial que explica no futuro, por sinal, muitas das suas características e da sua evolução. Esse 
                                                             
5 Relação de trabalho que, em 1808, com a abertura dos portos, ainda se mostraria indispensável: ou seja, o tráfico, 
diferente das décadas posteriores, ainda correspondia ao estado das forças produtivas, integrando-se perfeiramente na 
economia brasileira (PRADO JR., 1985). 
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caráter progressivo, que possibilita incorporar ao trabalho produtivo uma categoria importante da 

população que até aí vivia à margem dele, não resolverá nenhuma das contradições e dos problemas 

econômicos e sociais do país.  

 Mantivera-se a estrutura que a colônia legou, dominada por atividade produtiva assentada no 

trabalho escravo e voltada para produção extensiva de poucos gêneros destinados ao mercado 

externo; "nisto se concentrava e disto dependia ainda a vida do país, apesar de todas as 

transformações operadas." (PRADO JR., 1974: p. 198). Isto, sem contar a impossibilidade de uma 

sociedade como a brasileira de proporcionar as habilidades e condições ténicas para a manufatura, 

faltando sobretudo o que a moderna indústria fabril e mecanizada exige como condição essencial: 

um mercado amplo e em contínua expansão6, impossibilitando a concorrência com as importações 

estrangeiras. Assim, tem-se constituída uma profunda condição contraditória no País, como destaca 

Caio Prado: 

 
 

"A economia brasileira estava assim presa num círculo vicioso de que somente 
transformações futuras de vulto a poderiam livrar: ela se fundava e hauria suas 
forças precisamente naquilo que constituía sua fraqueza orgânica, a grande lavoura 
produtora de gêneros de exportação. Se era nesta que se baseavam a riqueza e a 
produtividade nacionais, era ela também, em última análise, a responsável pelas 
acanhadas perspectivas do país." (1974: p. 199). 
 
 

 Essa situação era disfarçada momentaneamente pelo virtual monopólio que gozava o Brasil 

na produção de um gênero cuja procura nos mercados não cessava de expandir: o café - que era 

reforçado pelo açúcar, algodão, borracha e cacau. No entanto, a base econômica em que se fundava 

o País era nitidamente muito precária, não possibilitando autonomia e controle, dependendo de 

conjunturas incertas e inteiramente fora do alcance, uma vez que são externas, o que criava uma 

instabilidade importante, assim como ciclos econômicos dependentes não só das questões nacionais, 

mas de fatores forâneos.  

 Em certo momento, esta estrutura não mais se sustentaria, mas isto ainda estaria longe, pois 

até o momento era ela que possibilitava, por um lado, o crescimento e o equilíbrio; mas, por outro 

lado, evidenciava sua fragilidade congênita, que impossibilitava o estabelecimento de um sistema 

monetário e financeiro sólido e normal vis-à-vis o regido pelo acaso e por expedientes de momento 

(o Império, por sinal, não gozou em nenhum momento de estabilidade financeira), bem como 

demonstrava uma crise crônica de mão-de-obra que colocava o sistema produtivo constantemente 

                                                             
6 Numa visão que pode se aproximar, em certo aspecto, com a teoria do subconsumo. 
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em iminência de colapso de seu sistema produtivo, que ainda guardava, mesmo abolido, 

semelhanças com o regime anterior. 

 A expansão dessas forças produtivas e o progresso material vão se intensificar ainda mais 

com o advento da República, constituindo-se o apogeu desta economia voltada para a produção 

extensiva e em larga escala, de matérias-primas e gêneros tropicias destinados à exportação, em um 

período de ordem imperialista - tendo fatores internos e externos como contribuintes para tanto. É 

aqui que há a "eclosão de um espírito que tem ânsia de enriquecimento e prosperidade material" 

(PRADO JR., 1974: p. 208), fator que não era presente na monarquia, iniciando um rompimento 

com os quadros conservadores do Império. Este novo tom social estava bem mais de acordo com a 

fase de prosperidade material em que o País se engajara, reforçado pelas finanças internacionais, 

que começam a participar das atividades econômicas e impor progressivamente seus interesses em 

todos os setores fundamentais da economia brasileira, "até colocá-la inteiramente a seu serviço" 

(Idem: p. 2010). 

 No entanto, aqui, mais uma vez, a contradição se faz presente. Enquanto se ampliavam as 

forças produtivas e se reforçava o seu sistema econômico, intensificavam-se os fatores que lhe 

comprometiam a estabilidade. A própria evolução da colônia se mostraria como uma evolução 

cíclica, tanto no tempo como no espaço; sendo que a cada fase descendente abriam-se 

oportunidades para se desfazer de um pedaço da estrutura colonial. De acordo com Caio Prado, 

 
 

 "A concentração cada vez maior das atividades na produção de uns poucos 
gêneros exportáveis, e a estruturação de toda a vida do país sobre base tão precária 
e dependente das reações longínquas de mercado internacionais fora do seu 
alcance, tornavam aquele sistema essencialmente frágil e vulnerável. E 
paradoxalmente, cada passo no sentido de ampliá-lo mais o comprometia porque o 
tornava mais dependente. Os efeitos desta contradicão logo serão sentidos: no auge 
da prosperidade começarão a abater-se sobre o Brasil as primeiras crises e desastres 
graves que comprometerão irremediavelmente o futuro da sua organização 
econômica." (1974: p. 211). 

 
 
 O próprio regime de trabalho encejava uma contradição: por um lado, garantiu o progresso 

do sistema produtivo do País; por outro, se revelará um dos mais fortes elementos de desintegração 

da estrutura básica daquele sistema, qual seja, a grande propriedade agrária. Em síntese, como é de 

se esperar de uma interpretação marxista tal qual a de Caio Prado Jr., são estas contradições da 

sociedade brasileira que brotam as forças que com o tempo a vão transformando - comprometendo a 

princípio, para, em seguida, destruir a estrutura econômica tradicional do País. 
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 Essa fase imperialista que se chega pelos fins do século XIX e que não altera 

substancialmente a economia brasileira - mas a reforça -, será o momento em que Brasil se 

integrará, de uma forma completa, dentro do mundo e ritmo de vida modernos que tem como 

resultado máximo a penetração do capital financeiro internacional e do imperialismo dele resultante 

em uma lógica superior: a forma capitalista. É aí que fica clara a exiguidade da base econômica que 

já muito tem sido tratado, pois torna-se patente a incompatibilidade entre o novo ritmo de existência 

e progresso material atingido pelo país, e sua mera categoria de produtor de um tanto de matérias-

primas destinadas à exportação. 

 Destarte, sobre essa base não era possível manter uma estrutura econômica e social imposta 

pelas novas condições do mundo de que o Brasil passara plenamente a participar. As próprias crises 

cafeeiras (que se tornariam crônicas em superprodução e desvalorização, bem como no desgaste 

contínuo de uma exploração extensiva e descuidada) já denunciavam tal situação, tendo nas 

manobras artificiais de estímulos apenas resultados momentâneos. Não sendo tal base suficiente 

para promover o progresso do País, a perpectiva de estagnação e decadência é apresentada. 

 Começam a desenvolver, assim, novas formas econômicas que representariam os primeiros 

passos de uma economia que poderia se tornar propriamente nacional, voltada para dentro do país e 

para as necessidades próprias da população que o habita, e não servir antes interesses estranhos; 

algo que nunca ocorrera no Brasil. Esse processo é possível principalmente pela ampliação do 

mercado interno, ou seja, do desenvolvimento do fator consumo (em contraste com o elemento 

produção anterior) devido à constituição do trabalho livre, do aumento populacional e da imigração 

maciça de trabalhadores europeus. Ainda, o progresso tecnológico dos transportes e da 

comunicação (mais gerais do mundo moderno) se mostraram como fatores importantes para 

impulsionar o mercado interno. 

 Em relação aos quadros do tradicional sistema econômico do País, alguns fatores podem ser 

elencados. Por ser uma estrutura tipicamente voltada para produção de gêneros exportáveis, esta era 

mal aparelhada para servir o mercado interno, necessitando a sua expansão ser atendida por 

importações crescentes, o que tornará cada vez mais difícil pelo desequilíbrio financeiro que 

provoca. Esses desequilíbrios acabavam por naturalmente auxiliar os setores nacionais voltados ao 

mercado interno, auxiliados também pelo aparecimento de medidas que estimulam a produção 

interna e sua diversificação (como tarifas alfandegárias, fomento oficial da produção e 

desvalorização cambial).  
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 Significa dizer, com isso, que os momentos negativos dos setores que atendiam o mercado 

externo propiciam oportunidades de inversões nos setores voltados ao mercado interno. Isto fazia 

com que, aos poucos, a produção interna pudesse atender cada vez mais as solicitações de consumo 

nacional. Para além, a própria expansão cafeeira também signficou um claro progresso da vida 

material do País: é em favor dele que se fazem os investimento no transportes, que se ativam 

inúmeras atividades acessórias e se integram regiões no Brasil - ou seja, se criam bases que iriam 

posteriormente facilitar o advento da industrialização. O resultado mais nítido é a redução das 

importações mesmo com uma elevação populacional e dos padrões médios de vida.  

 É deste período que um grande crescimento da urbanização se dá em virtude do progresso 

industrial, assim como uma remodelação do aparelhamento comercial e da distribuição, que vai se 

adaptando às novas contigências de um grande mercado interno. Para além, neste momento que há 

o progresso da pequena propriedade agrária em algumas regiões do País, que cria um potencial de 

produtividade relativamente maior que a grande lavoura, elevando o padrão de vida da população 

rural. 

 É a partir da década de 1930, no entanto, que todo este processo de transformação que está 

sendo destacado ganha ímpeto. A crise desencadeada em 29 acaba por repercutir gravemente no 

Brasil, fazendo com que o preço dos produtos em que se baseava a sua economia caíssem 

consideravelmente, bem como a sua demanda, o que desfalcava o consumo do País. Ainda, tem 

diminuído o afluxo regular de capitais estrangeiros que eram indispensáveis ao equilíbrio das 

finanças: o que levaria a um déficit considerável. Esses fatores levariam naturalmente ao estímulo 

da produção interna, que iria aumentar, apesar de todas dificudades do momento. Consoante Caio 

Prado Jr.: 

 
 

"Acentua-se assim novamente o processo de nacionalização da economia do país. 
A grave crise que sofria seu sistema tradicional de fornecedor de matérias-primas e 
gêneros tropicais, resultada no progresso de sua nova economia voltada para 
necessidades próprias." (1974: p. 292). 

 
 
 No entanto, esse progresso não se daria sem tropeços, mas sim por vaivéns, ou seja, avanços 

e recuos. Haverá momentâneos retornos ao passado, pois contra a transformação que se opera, 

reagirão forças poderosas que tendem a manter o País em sua primitiva situação - ainda 

intimamente conectada ao "sentido da colonização". Maior sintoma disso é o empenho da política 

oficial em desenvolver novos produtos exportáveis em substituição aos antigos. No entanto, dadas 
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as condições internas e externas, as perspectivas do Brasil como fornecedor do comércio 

internacional tornaram-se cada vez menores, dificultando o retorno à tradição secular brasileira.  

 Em suma, o autor propõe em sua interpretação uma periodização que articula o momento 

externo - o desenvolvimento do capitalismo internacional em suas etapas - a um momento interno. 

Nesse sentido, a dinâmica do desenvolvimento é entendida com uma análise da totalidade, em que 

aquilo que se está apreendendo é apenas um parcela. A trajetória então é condicionada e estimulada 

tanto por fatores internos quanto externos, sendo que estes se relacionam. O processo de 

industrialização que aqui se apresenta deve, assim, ser compreendido levando-se em conta a fase 

imperialista do capitalismo mundial e o movimento dos grandes trustes internacionais, que cria uma 

relação entre todos os países. 

 Sendo assim, a crise de 1929 e a década de 1930 se mostram apenas como momentos de um 

processo bem mais longo e profundo de contradições que culminariam na crise de um velho sistema 

que se decompõe, como é de esperar de um pensador marxista tal qual Caio Prado7. É um período 

importante, no entanto, pois destaca a última culminância daquele sistema, o fim de um ciclo 

(fazendo jus a interpretação sempre presente do autor). Saía-se de uma fase de expansão que parecia 

ter futuro brilhante. Dela, verifica-se a estagnação. Da estagnação, tem-se o declínio a partir de 

1930 - inclusive uma crise do imperalismo, tão ligado àquele sistema. Segundo o autor, 

 
 

"Isto evidencia que a base oferecida pelo nosso antigo sistema, voltado 
precipuamente para o exterior, se torna progressivamente mais estreita e incapaz 
por isso de sustentar a vida do país. E vindo de tão longa data como vem, este 
declínio mostra que é independente de conjunturas momentâneas e representa 
qualquer coisa de permanente e profundo em nossa evolução." (PRADO JR., 1974: 
p. 296). 

 
 
 São todas essas circunstâncias que levarão a economia brasileira para novos rumos, que 

apresentavam como os únicos que lhe sobrariam para sair da situação em que se encontrava e se 

refazer sobre outras bases, deixando de ser um simples fornecedor do comércio e dos mercados 

internacionais, e tornar-se efetivamente o que deve ser uma economia nacional (em contraste com a 

colonial), a saber, "um sistema organizado de produção e distribuição dos recursos do país para a 

satisfação das necessidades da sua população. Romper definivamente com seu longo passado 

                                                             
7 Por sinal, tomando a noção de revolução entendida por Caio Prado em A Revolução Brasileira (1987: p. 11), não é 
possível perceber o que foi convencionado de Revolução de 1930 como uma revolução. 
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colonial - e fazer-se função da própria comunidade brasileira e não de interesses e necessidades 

alheios" (PRADO JR., 1974: 298).  

 Essa evolução, tão desejada por Caio Prado, se mostrava em andamento, mas as forças que 

dificultam o seu ritmo também são intensas, até pelos traços e pela estrutura ainda fortemente 

presentes daquilo que se caracteriza como a sociedade fundamentada pelo "sentido da colonização". 

Isso faz com que exista uma inércia importante e substancial da estrutura e organização econômica 

do país que se constituiu em função de uma finalidade e é agora solicitada por outra. Não poderia 

ser de outra forma depois de mais de três séculos de hegemonia daquele sistema econômico, que 

somente no fim do século XIX e especialmente início do XX entrou em sua fase de desagregação. 

No entanto, muito ainda restava para que esse progresso se finalizasse, sendo que, da indústria 

nascente, boa parte dela ainda precisava de estímulos artificiais para sobreviver, o que acarretava 

em um crescimento industrial desordenado, desconexo, mal estruturado, que era conjuntamente 

onerado pela desvalorização cambial; fatores estes que iriam trazer consequências futuras ao Brasil. 

Isto, pois, para Prado Jr., a indústria, por si só e automaticamente, não gera autonomia a um país, 

mas, comumente, tem como resultado apenas uma nova forma de dependência, mantendo a essência 

anterior. Por sinal, é preciso ir além, integrando a indústria, para que essa possa parar de responder 

apenas às restrições na capacidade para importar e assim abandonar seu caráter substitutivo de 

importações8.  

 Utilizando-se de obras mais recentes do autor, como A Revolução Brasileira, fica evidente, 

na visão de Caio Prado Jr., que o caminho tomado pelo Brasil, apesar de todas essas 

transformações, não foi o de completar o desenvolvimento no caminho de uma sociedade nacional, 

autônoma, voltada aos anseios internos, que é construída a partir das ideias de soberania, 

democracia, igualdade social, homogeneidade social e industrialização, em que a estrutura industrial 

é integrada e a produção e o consumo se alimentam mutuamente (LEÃO, 1994). Tal fato fica claro 

a partir das críticas ao governo de Juscelino Kubitschek e Goulart, em que a penetração imperialista 

na vida econômica brasileira, a exploração do trabalho pelo capital e a concentração e acumulação 

capitalistas se encontravam em proporções jamais vistas. 
                                                             
8 Nesse sentido, Caio Prado Jr. se mostraria um crítico precoce do PSI, uma vez que entendia que esse, ao expandir a 
indústria a partir das dificuldades para importar, não se dava via aumento de competividade com avanço tecnológico, 
não desencadeando, dessa forma, estímulos para outras atividades que formariam uma indústria integrada, que se auto 
alimenta e supera a dependência externa, visando os interesses da população. Nas palavras do autor: "Enquanto a 
produção industrial não for mais que o substitutivo da importação encontrado para suprir necessidades (que no conjunto 
da vida do país se podem considerar quase suntuárias) de uma pequena percela da população que conseguiu ultrapassar 
o baixo teor geral do país e atingiu um padrão apreciável de existência, enquanto esse for o caso da nossa indústria, 
como ainda o é no essencial, faltar-lhe-á base para um verdadeiro progresso de amplas perspectivas." (1974: p. 331-
332) 
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3. Celso Furtado e o deslocamento do centro dinâmico 
 

 Celso Furtado, intérprete da geração de 1950, é considerado um dos maiores economistas do 

Brasil, possuindo um caráter extremamente eclético em relação ao seu approach teórico - 

característica que parecia necessária para entender um objeto complexo como o 

subdesenvolvimento. Em sua obra, realiza uma leitura seletiva de diversos pensadores para, então, 

utilizá-los de forma nova e criativa - ou seja, não meramente uma justaposição - quando estes são 

relevantes, visando melhor entender a realidade em cada circunstância. Entre suas influências, 

figuram o keynesianismo, o positivismo, a "sociologia moderna", a escola histórica alemã, 

Schumpeter e, até mesmo, Marx. É isso que possibilitará a criação do método estruturalista 

cepalino, que tem em Furtado uma de suas mais importantes influências. 

 A questão da industrialização na América Latina e, em especial, no Brasil, é tema sempre 

presente em sua obra: não por menos, já que o desenvolvimento industrial e seu consequente 

aumento de produtividade é visto como o caminho para se alcançar o desenvolvimento econômico. 

Conforme pontua Suzigan (2001), pode-se identificar, segundo Furtado, três fases principais do 

processo de industrialização brasileiro. O primeiro se dá com a expansão do setor exportador e a 

renda gerada nesse, que acaba por incentivar o consumo de manufaturas que pode ou não 

impulsionar a produção industrial interna. Essa fase, no entanto, apresenta debilidades intrínsecas, 

impossibilitando um poder germinativo da capacidade industrial interna.  

 A segunda fase, ao contrário da primeira, tem início com a crise do setor exportador e, no 

caso, é imposta de fora para dentro com a grande depressão de 1929. E é pela já debilidade existente 

no setor agroexportador que se faz possível a produção manufatureira ganhar impulso e se tornar o 

centro dinâmico na formação da renda nacional: caracterizando o Processo de Substituição de 

Importações (PSI). A última fase se dá quando o PSI é interrompido por debilidades estruturais, 

principalmente o baixo desenvolvimento do mercado interno. No presente trabalho, focar-se-á nas 

duas primeiras fases e, mais especialmente, na segunda. Afinal, se é fato de que Furtado considera a 

existência de indústria (ainda que apenas acessória e vivendo das intempéries do setor tradicional) 

antes de 1930, impulsionada pelo setor exportador e que possibilitará a sua utilização de capacidade 

nesse ano, é só a partir desse período que há um verdadeiro crescimento industrial, ganhando relevo 

na sociedade brasileira - além de ser esse o período de objeto de estudo do presente trabalho. 

  Em relação às interpretações do início do século XX e, mais especificamente, da década de 

1930, Furtado é um dos pensadores mais estudados e debatidos na literatura. Sua principal 
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contribuição a respeito das transformações econômicas que se sucederam nos anos 30 com a 

industrialização no Brasil - e que devem ser entendidas dentro de um contexto amplo - pode ser 

encontrada em seu livro mais importante: Formação Econômica do Brasil, de 1959.  

 Em primeiro lugar, Furtado salienta a crise secular da economia cafeeira, dando destaque a 

fatores relacionados tanto a oferta como a demanda pelo produto. Essa crise se caracteriza em um 

enorme excesso de produção, ou, em suas palavras “uma situação perfeitamente caracterizada de 

desequilíbrio estrutural entre oferta e procura” (FURTADO, 2007: p. 257). Para entender tal 

fenômeno, é preciso ter em mente que a demanda por café é praticamente estável, subindo pouco 

em épocas de crescimento econômico, mas caindo tambéms pouco em períodos de depressão, sendo 

assim melhor explicada por aspectos demográficos, como crescimento populacional e urbanização. 

Pelo lado da oferta, o Brasil apresenta grande abundância de terras e mão-de-obra, que juntamente 

com acesso facilitado ao crédito possibilitam o crescimento da produção nacional de modo a 

posicionar o Brasil como um semi-monopolista com respeito à exportação do café, permitindo aos 

cafeicultores a defesa dos preços do café em momentos de crise. 

 Joga papel importante na conjuntura a evolução do quadro político. Com a descentralização 

política, consequência do fim do império, os cafeicultores do sudeste logram elevar seu poder 

dentro dos respectivos estados plantadores. Ao mesmo tempo, outras camadas sociais passam a 

ocupar os grupos de pressão sobre o governo federal. Em vista disso, a economia cafeeira vê-se 

impossibilitada de utilizar um famoso instrumento de defesa de seus interesses, a depreciação 

cambial. Isso faz com que a defesa do café se dê na forma de compra do excedente não-exportável, 

financiado através de recursos externos, visando sua retirada do mercado para manter os preços 

elevados (graças a posição de semi-monopólio brasileiro), conforme celebrado famoso Convênio de 

Taubaté, em 1906 (FURTADO, 2007). Assim, mantém-se os estímulos à superprodução cafeeira, 

como se altera qualitativamente o processo de defesa da renda monetária do setor. 

 Por fim, tem-se a crise de 29 para fechar o quadro conjuntural que norteia a análise de 

Furtado. É importante salientar, porém, que a crise não se faz importante apenas pela redução da 

demanda internacional do café, mas também pelo esvaziamento das linhas de crédito destinadas a 

sustentar o esquema de defesa da renda monetária cafeeira, conforme exposto acima. De fato, 

conforme Furtado (2007), com o estouro da crise, as reservas metálicas brasileiras foram retiradas 

em questão de alguns meses.  

 Essa conjuntura de imensa produção do café, juntamente com grandes estoque acumulados 

que não poderiam ser vendidos no curto prazo, aliada a uma escassez de crédito internacional que 
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inviabilizava a continuidade da exitosa política de defesa do preço do café, coloca os cafeicultores e 

o governo, a partir da crise de 29, frente a três problemas cujas respostas serão peça chave no 

desenrolar dos acontecimentos ao longo da década seguinte. Conforme coloca Furtado (2007: p. 

263- 264): 

 
 

"a) Que mais convinha, colher o café ou deixá-lo apodrecer nos arbustos, 
abandonando parte das plantações como uma fábrica cujas portas se fecham 
durante a crise? 
b) Caso se decidisse colher o café, que destino deveria dar-se ao mesmo? Forçar o 
mercado mundial, retê-lo em estoques ou destruí-lo? 
c) Caso se decidisse estocar ou destruir o produto, como financiar essa operação? 
Isto é, sobre quem recairia a carga, caso fosse colhido o café?" 
 
 

 A solução para essa questão consistiu na colheita do café, seguida de sua destruição, 

financiado pela expansão creditícia (monetária), conforme coloca Furtado (2007). Essa, aliada a 

outros fatores, irá ter como consequência a manutenção da renda nacional a níveis relativamente 

satisfatórios. A começar, a queda no preço do café junto com a quebra do sistema de 

conversibilidade levam a uma desvalorização cambial, que por si só já serve de alívio à cafeicultura, 

ao manter parcialmente a renda nominal deste setor. 

 O câmbio, porém, não seria capaz de sozinho defender a economia cafeeira. Já a destruição 

do café colhido financiado internamente teve como consequência à manutenção da renda e do 

emprego no setor cafeeiro, através da estabilização do preço do café (determinado majoritariamente 

pela oferta) e, principalmente, pela compra da produção. Dessa forma, indireta e inconscientemente, 

a defesa do café evita uma grande contração da renda interna, por meio do efeito multiplicador. 

 Esse seria um subproduto da política de defesa do café e da crise de 29, alcançado de forma 

não intencional. Como destaca Furtado (2007: p. 271): “O que importa ter em conta é que o valor 

do produto que se destruía era muito inferior ao montante da renda que se criava. Estávamos, em 

verdade, construindo as famosas pirâmides que anos depois preconizaria Keynes”; no caso, em sua 

Teoria Geral, do Emprego e da Moeda (1964).  

 O que a princípio pode ser visto unicamente como um política anti-cíclica deveras exitosa, 

pois retirou o Brasil da crise de forma relativamente rápida, é percebido por Furtado como um fator 

essencial para explicar o que ele chama de “deslocamento do centro dinâmico”, quando, a partir de 

uma interpretação pela ótica da demanda (à la Keynes), o país passa de uma lógica "para fora" (ou 

seja, modelo agro-exportador) em direção a outra, "para dentro". É como se a variável fundamental 
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da demanda agregada antes de 1930 fossem as exportações, enquanto, a partir daí, os investimentos 

e os gastos governamentais ganhassem importância essencial.  

 A defesa dos interesses do café, que resultou em política de fomento da renda e acabava por 

gerar uma socialização das perdas, acabou por ocasionar um desequilíbrio externo. Por um lado 

tem-se a manutenção da renda e, consequentemente, da demanda por produtos importados. Por 

outro, com a queda nas exportações, desvalorização cambial e esvaziamento das linhas de crédito, 

há a impossibilidade de se importar como antes da crise. Qual seria a válvula de escape para essa 

demanda? Furtado irá responder que ela irá se dirigir para bens industriais produzidos internamente. 

 De fato, há uma grande redução no valor das importações com relação à renda, como atesta 

o autor. É a partir dessa conjuntura que a procura interna passa a se apresentar progressivamente 

como o elemento dinâmico da economia nacional. O setor ligado ao mercado interno passa a se 

tornar cada vez mais atrativo para investimentos, ao mostrar-se cada vez mais rentável, até mesmo 

em relação ao setor ligado à exportação. 

 Num primeiro momento, a expansão da produção interna se deu através de um 

aproveitamento mais intensivo da capacidade instalada. Além disso, com a crise nos países centrais, 

foi possível adquirir maquinária de segunda mão a um preço mais baixo. Porém, Furtado dá 

destaque aos crescimento do setor de bens de capital, impulsionado pela crescente procura por esses 

bens no Brasil. Ele vê com importância tal indústria pois ela “encontra, por uma série de razões 

óbvias, sérias dificuldades para instalar-se em uma economia dependente9” (FURTADO, 2007: p. 

279), que é como ele vê o Brasil na época. Assim, para Furtado, “as condições que se criaram no 

Brasil nos anos 30 quebraram este círculo [que impede a instalação de indústrias de base]. A 

procura de bens de capital cresceu exatamente numa etapa em que as possibilidades de importação 

eram as mais precárias possíveis.” (Idem: p. 279-80). 

 Fica claro que, para Furtado, o Brasil passou por uma fase de mudança qualitativa em seu 

desenvolvimento econômico, ao ser capaz de sustentar internamente um processo contínuo de 

crescimento e industrialização. Tal mudança foi resultado de um conjunção de fatores, a começar 

com a crise de 29, que seria uma variável exógena, o choque adverso do que hoje é convencionado 

na literatura que estuda a interpretação de Furtado como "teoria dos choques adversos", que cortou 

o afluxo de capitais responsáveis por manter a política de defesa do café tradicional, bem como sua 

demanda se reduziu. Em substituição a ela, o Estado passou a financiar suas compras do café por 

meio de crédito gerado internamente, além de levar o café a destruição, não deixando-o ir ao 

                                                             
9 Por sinal, a implementação desse departamento só iria ser finalizada muito tempo depois, no II PND. 
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mercado. Isso resulta em uma manutenção da renda cafeeira e, por meio do multiplicador da renda, 

da renda nacional. Mantida a renda nacional, mas com exportações restritas e moeda desvalorizada, 

a capacidade de importação fica restrita. Isso faz com que a demanda interna desloque-se para os 

produtos produzidos no Brasil, resultando no início do PSI - processo que Furtado sempre foi um 

dos maiores apoiadores, uma vez que acreditava que a constituição de uma indústira nacional 

elevaria o País ao grau de nação desenvolvida.  

 Tem-se, então, alterações bastante relevantes na economia brasileira e 1930 se mostra como 

um período essencial para essa mudança, um "divisor de águas", uma vez que constitui a origem da 

indústria de maior relevância. Nas palavras de Suzigan, "até então, o desenvolvimento do setor 

industrial fora um reflexo da expansão das exportações; a partir desse momento, a industrialização 

seria principalmente induzida pelas tensões estruturais provocadas pelo declínio, ou crescimento 

insuficiente, do setor exportador" (SUZIGAN, 2001: p. 8). 

 Tal qual Caio Prado Jr., os anos que se seguem na obra de Furtado destacam desilusões. Se o 

desenvolvimento industrial sempre figurou para o autor como o caminho para a superação de uma 

economia dependente e atrasada, a frustração pelos resultados alcançados na América Latina e, 

sobretudo, no Brasil, são visíveis (GOULARTI FILHO, 1999). Apesar da modernização da 

produção e da internalização de amplos setores industriais, os problemas estruturais de 

concentração de renda e desigualdades regionais persistiram. Neste ínterim, entram os estudos sobre 

dependência cultural do autor, em que as classes dominantes buscam reproduzir o padrão de 

consumo dos países centrais e comprometem, assim, a utilização da renda em favor do pleno 

desenvolvimento nacional. Ainda, a dominância do capital internacional na grande indústria impõe 

restriçoes e falta de autonomia para a economia nacional. 

 

 3.1 Outras interpretações sobre a industrialização brasileira 

 

 Outras importantes interpretações sobre a origem da industrialização e a década de 1930 

fizeram parte do debate na literatura. Apesar de não ser objetivo específico do trabalho, vale citar 

brevemente alguns desses estudos que, em geral, acabaram por discutir mais espeficamente com 

Celso Furtado. 

 Primeiramente, pode-se citar Peláez (1972) - mais próximo à interpretação de Warren Dean 

(1971) -, que possuía uma crítica direta à teoria de Furtado e intentava romper com a periodização 

cepalina. Segundo aquele, já existia indústria no Brasil antes de 1930 e ela era relevante. Sua noção 
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é de que antes dos anos trinta essa indústria era possibilitada por investimentos que vinham do 

crescimento do setor exportador. Ou seja, se se crescia o modelo agro-exportador, crescia também a 

indústria, uma vez que o primeiro possibilitava maior consumo, mercado, infraestrutura, bancos, 

imigração e captação de impostos e gastos governamentais: todos estes utilizáveis pelo setor 

exportador. Depois dos anos 30, sua interpretação é de que o crescimento não foi assim tão 

expressivo e a variável de maior importância não seria o crédito, mas sim o aumento dos impostos. 

 Na primeira interpretação há sucesso e é levado em conta na literatura; já na segunda, não 

muito, dado o crescimento médio expressivo da indústria, entre 1933 e 1999, de 11,2% ao ano, 

destacando razão indubitável ao Furtado (FONSECA, 2012).  

 Em seguida, é possível destacar o trabalho de Versiani e Versiani (1975). Realizado como 

uma espécie de síntese da literatura, mostrará que tanto Peláez, quanto Furtado, possuem razão em 

certos aspectos. Afinal, o café devia ser explicado em ciclos. Furtado está certo em sua 

interpretação em que há desvalorização cambial e protecionismo, o que leva ao aumento da 

produção industrial. Peláez, por outro lado, acerta ao perceber que o "auge" da indústria se dá nos 

momentos de valorização cambial, em que há aumento da capacidade produtiva (e essa é das 

críticas ao Furtado: de onde vem os bens de capital que possibilitam a produção em 1930?). Nesse 

sentido, a interpretação de Furtado teria uma lógica de demanda, enquanto a de Peláez de oferta, 

representando correntes teóricas diferentes no que diz respeito especialmente ao significado de 

industrialização. 

 Ainda, pode-se elencar Sérgio Silva (1976), que tenta entender esse processo a partir de um 

viés marxista. A sua ideia principal é de que a relação entre o café e a indústria se dá enquanto 

unidade e contradição. Unidade, pois faz parte de um processo único de acumulação de capital; 

contradição, pois o próprio setor cafeeiro levaria ao crescimento da indústria, ao ponto que se chega 

em 1930 como a alternativa, assim como sua crise é que traz a origem da industrialização. Em 

síntese, o desafio desta interpretação é saber os elementos da unidade que geram a contradição. Por 

sinal, essa interpretação, de cunho marxista, apesar de menor, é a que mais lembra a de Caio Prado. 

 Por fim, Fonseca (2003) irá, concordando nos pontos essenciais da obra de Furtado, destacar 

um fator: o da intencionalidade. Segundo Fonseca, várias mudanças institucionais já na década de 

1930 apontavam fortes indícios de que o governo apoiava a indústria e, gradualmente, começava a 

defender não só a substituição de importações, mas a industrialização como alternativa para o 

Brasil. Significa dizer com isso que, se já não existia uma lógica industrializante na entrada de 

Getúlio Vargas com a "Revolução de 1930", essa foi se constituindo, ganhando adeptos fortes ainda 
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nesta década. A não intencionalidade vista por Furtado se dá devido ao fato deste focar nas políticas 

instrumentais (cambial, monetária e fiscal), que, por si só, não conseguem demonstrar vontades e 

sentido no âmbito de maior prazo, uma vez que normalmente são utilizadas a bem do curto prazo. É 

com uma nova metodologia e a visão institucional (criações, modificações e extinções), seja a 

original de Veblen, a Nova Economia Institucional (NEI) ou a neoinstitucionalista, que possibilitará 

Fonseca, conjuntamente com outros recursos, como o dicurso oficial, ver (em oposição à Furtado) 

intenção na década de 1930, tal qual um projeto. 

 

4. Conclusão 
 

 Caio Prado Júnior e Celso Furtado são considerados um dos mais importantes intérpretes do 

Brasil, sendo autores centrais no estudo da formação econômica do Brasil, o que possibilita 

inclusive alegar que grande parte das pesquisas posteriores sobre o tema foram inspiradas em suas 

obras. No período estudado aqui, do nascimento da industrialização e da década de 1930, pode-se 

perceber pontos convergentes (Prado Jr., diga-se de passagem, influencia Furtado), divergentes e 

complementares entre as obras dos dois autores. Ambos percebem a industrialização, por exemplo, 

como caminho necessário para o desenvolvimento (mais suficiente em Furtado, que consegue ver 

avanços a partir de reformas dentro do capitalismo, do que em Caio Prado), seja no formato de 

progresso econômico - mais atrelado ao Furtado - seja na de superação do passado colonial - mais 

próximo de Caio Prado. Ainda, as questões relacionadas ao capital internacional que acabam por 

influenciar sobremaneira o País no processo de industrialização, impondo dificuldades ao 

desenvolvimento, encontram-se presentes tanto em Caio Prado, primeiramente, como em Furtado, 

posteriormente. 

 A interpretação de Furtado foca mais em aspectos internos a partir de uma interpretação 

(macro)econômica mais sofisticada, com destaque ao fluxo de renda e o seu multiplicador, que 

geram grande impulso à produção industrial. Caio Prado Jr., apesar de considerar os aspectos 

internos, que se relacionam com os externos, dá ênfase importante ao segundo, especialmente pela 

expansão do capital financeiro, pelo movimento dos trustes globais e pela lógica imperialista do 

momento. Neste sentido, ao analisarmos ambos os autores conjuntamente, é possível compreender 

esse processo de forma mais ampla. 

 As diferenças existentes entre as periodizações e a interpretação da década de 1930 guardam 

muita relação com a forma que cada um enxergava a realidade, que, por sua vez, conecta-se 

diretamente com a metodologia e as influências teóricas utilizadas. Tendo um forte viés keynesiano 
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em Formação Econômica do Brasil, Celso Furtado analisa a economia pelo lado da demanda e, 

dessa forma, os anos 30 acabam se mostrando como uma ruptura, um símbolo histórico - apesar da 

presença de continuidades -, em que a economia desloca o seu centro dinâmico "para dentro", que, 

até então, se destinava "para fora". São as somas dos fatores - crise de 29, desvalorização cambial, 

política de defesa e problemas do setor cafeeiro - que possibilitaram que isso ocorresse nessa 

década. 

 Caio Prado Júnior, pensador marxista, olhará bem antes de 1930 para entender as mudanças 

que ocorreram. A alteração do modo de produção a partir da abolição do tráfico negreiro marca um 

fator fundamental, por exemplo. Dessa forma, a década de 1930 representa especialmente a 

intensificação de um processo de contradições que vinham se dando há decadas. Isso faz com que o 

advento da indústria seja visto de forma bem mais "natural" do que em Furtado. Destarte, em Caio 

Prado Jr. os traços de continuidade desse período são latentes, pois é um processo que vinha 

amadurecendo há tempos e, de forma relativamente acidental (apesar dos fatores que a intensificam, 

como visto), desabrocharia ali - com avanços e recuos. No entanto, o fato de ser ali um momento 

importante para a possibilidade da constituição de uma sociedade nacional demonstra traços 

também de ruptura, especialmente com um passado colonial, uma vez que nossa sociedade, desde o 

seu nascimento, havia sido preparada para produzir alguns gêneros primários ao mercado externo. 

Nesse sentido, pode-se dizer que há, em Caio Prado Jr., uma continuidade descontinuada (com 

talvez maior relevância para a primeira). 

 O que fica patente nas obras posteriores (1960-70) de ambos os autores, no entanto, é que as 

possibilidades que foram abertas pela industrialização não foram contempladas da forma que eles 

imaginavam. Ainda continuaríamos décadas depois (ainda hoje?) como uma economia 

subdesenvolvida, dependente, inserida numa lógica imperialista de acumulação de capital em que 

pouco se interessam os anseios internos, repleta de problemas sociais; tudo isso mesmo com a 

formação completa dos departamentos industriais. Isso mostra que suas obras não são apenas 

questões atuais, mas interpretações essenciais que se fazem necessárias para a criação de um projeto 

de desenvolvimento do Brasil que, mesmo quando são "velhas" e amplamente debatidas, nos tem 

algo para lembrar . A frase de Caio Prado Jr. parece, em certos aspectos, ainda muito atual: 

 
 

 "Quem percorre o Brasil de hoje fica muitas vezes surpreendido com aspectos que 
se imagina existirem nos nossos dias unicamente em livros de história; e se atentar 
um pouco para eles, verá que traduzem fatos profundos e não são apenas 
reminiscências anacrônicas (2011: p. 10) 
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INDUSTRIALIZAÇÃO MINEIRA E O GOVERNO DE BENEDITO VALADARES (1933-

1945) 

Camila Amaral Pereira e Daniel Val Cosentino 

 

Resumo: Este trabalho discute o governo de Benedito Valadares em Minas Gerais de 1933 a 1945, 
para melhor contribuir na interpretação da industrialização do estado. Nossa hipótese central versa 
que em detrimento da desarticulação industrial mineira, antes de 1930, caberia uma articulação em 
conjunto da base política e econômica para tentar suplantar seu desenvolvimento. Para tanto, 
discutimos as diversas interpretações a respeito da industrialização brasileira e apontamos que esta 
abordagem reflete especificamente a região de São Paulo. Desta forma, analisamos as intenções 
industrializantes na ação do setor público mineiro durante o governo de Benedito Valadares. Tal 
análise indica que, para a construção do desenvolvimento de Minas Gerais, devido à ausência de 
fatores econômicos favoráveis, bem como, pelas suas características próprias, seja na estrutura 
produtiva, no contexto histórico e na geografia singular, apoiou-se no exercício do governo para 
tentar dar suporte a sua acumulação industrial. 
Palavras-chave: Industrialização; Minas Gerais; Benedito Valadares 
 
 
 
Abstract: This paper discusses the government of Benedito Valadares in Minas Gerais, 1933-45, 
aiming to contribute to the interpretation of Minas Gerais industrialization. Our hypothesis suggests 
that a political and economic coordination around the development was required to Minas Gerais 
given its industrial disarticulation before 1930. For this, we argue that the process of 
industrialization of Minas did not follow the traditional model, developed by economic 
historiography to analyze the case of São Paulo. Therefore, we analyze the economic and 
industrializing measures of Benedito Valadares’s government. Thus, we hold the idea that structural 
issues conditioned the Minas Gerais industrial development from government action. 
Keywords: Industrialization; Minas Gerais; Benedito Valadares 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao nos debruçarmos sobre a temática da industrialização brasileira, percebemos que 

existem vários estudos a seu respeito, porém dadas a multiplicidade das economias regionais do 

país, pouco se analisa pormenorizadamente cada espaço. 

Este trabalho tem justamente o esforço de analisar um espaço econômico específico, 

a região de Minas Gerais, que diante da imagem de um passado de riqueza no período da 

mineração, enfrentou um processo de modernização econômica contrastante e peculiar se 

comparado a outras regiões do país. 

Bem nos lembra Francisco Iglésias,1 de que “o conhecimento que se tem de Minas é 

precário: a sua história tem mais problemas e hipóteses que certeza”. Reforçando a importância de 

se estudar a região mineira. 

Com o objetivo de melhor contribuir para a interpretação da industrialização de 

Minas Gerais, analisamos o governo de Benedito Valadares (1933-1945). Conquanto, não deixamos 

de abordar as pré-condições de seu processo industrial. 

A hipótese central deste trabalho sugere que, em detrimento da desarticulação 

industrial mineira (baixo desenvolvimento industrial), antes de 1930, caberia uma articulação em 

conjunto da base política e econômica para tentar permitir seu desenvolvimento.2 

Para tanto, o artigo está estruturado em cinco seções, incluindo esta introdução. A 

próxima seção apresenta o que é retratado na literatura econômica convencional sobre o processo da 

industrialização brasileira e suas diferentes interpretações. A terceira seção trata do modelo geral da 

industrialização brasileira e a industrialização de Minas Gerais, detalhando que, o modelo clássico 

que é construído para se estudar a industrialização brasileira é sinônimo da região de São Paulo, o 

qual se torna o centro industrial do país. E que a industrialização de Minas não poderia percorrer o 

mesmo caminho paulista. Pois a região mineira apresenta características próprias, sua estrutura 

produtiva, seu contexto histórico, sua geografia, são singulares. 

                                                           

1IGLÉSIAS, Francisco. Breve história econômica de Minas Gerais. Belo Horizonte, publicação avulsa, s/d. 
2Entendemos a questão industrial, como sinônimo de desenvolvimento, pois a partir dos anos 1930, a literatura 
brasileira explicava que “as nações que se industrializam haviam se desenvolvido” (BIELSCHOWSKY, 2000, p.26)   
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Na quarta seção, analisamos a ação do governo mineiro em termos de sua formação 

industrial a partir dos anos 1930; na gestão pública estadual do governador Benedito Valadares 

(1933-1945). Período em que, o estado de Minas se propôs a organizar um mecanismo de 

construção de desenvolvimento econômico, que na ausência de fatores constitutivos por meio de 

aspectos da condição econômica favorável, - como foi o caso de São Paulo - o estudo clássico da 

industrialização brasileira, apoiou-se nas características do governo intervencionista para dar 

suporte à acumulação industrial mineira. Por fim, a última seção é reservada para as considerações 

finais. 

 

2. INDUSTRIALIZAÇÃO DO BRASIL: DIFERENTES INTERPRETAÇÕES3 

 

O estudo clássico de Celso Furtado, “Formação Econômica do 

Brasil”,4principalmente na quinta parte “Economia de transição para um sistema industrial século 

XX” demonstra o processo de industrialização no início dos anos 1930, que diante das 

características do complexo cafeeiro5, da Grande Depressão6 e do colapso do comércio mundial 

“praticamente impuseram a política de defesa da renda interna”, mediante o financiamento dos 

estoques de café com crédito doméstico, política que foi responsável pela amenização da crise 

externa e recuperação da economia brasileira. 

Dada às reduções das exportações no período da crise, segundo Furtado, as políticas 

do governo baseadas na retenção e conseqüente destruição do café, objetivavam a “socialização das 

perdas” por meio da qual, com a manutenção de preços mínimos de sua compra, protegia o setor 

                                                           

3Wilson Suzigan, no livro Indústria brasileira origem e desenvolvimento. Nova edição – São Paulo: Hucited. Ed. Da 
Unicamp, 2000. Estuda as diferentes interpretações do desenvolvimento industrial brasileiro, apresentando os principais 
períodos desta controvérsia, como: o período entre fins da década de 1880/1890; o período da I Guerra Mundial e o 
período dos anos 1930. Porém, estes períodos não serão objetos explícitos da análise deste trabalho. 
4 FURTADO. C. Formação Econômica do Brasil. Ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
5O termo “complexo cafeeiro” é utilizado pelo autor Wilson Cano, para explicar as características estruturais da 
dinâmica do setor cafeeiro, a qual prevalece a “economia exportadora de trabalho assalariado, passando por uma rápida 
monetização das relações econômicas e induzindo efeitos “virtuosos” internos, como a construção da infraestrutura de 
transportes, a urbanização e seus serviços e o desenvolvimento de algumas indústrias de consumo”. Ver mais, em: 
CANO, Wilson. Raízes da Concentração Industrial em São Paulo. Editora T.A. Queiroz, São Paulo, 1983. 
6Quando a “Depressão Econômica Mundial” atingiu o Brasil em 1929, a economia já se encontrava em crise. Havia um 
enorme estoque de café devido à política de defesa permanente do produto e uma perspectiva de safra recorde em 1929-
30, então os preços então começaram a cair. A este propósito, ver: VILLELA, A. e SUZIGAN, W. Política de governo 
e crescimento da economia brasileira, 1889-1945. Rio de Janeiro, IPEA/INPES, 1973. E também AURELIANO, Liana 
Maria. No limiar da industrialização. Editora: Brasiliense, São Paulo, 1981.   
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cafeeiro, garantia o nível de emprego desta economia e remunerava o mercado interno. 

A partir desta interpretação, podemos entender que este processo contou com grande 

participação do Estado7, pois não se podia deixar de atender aos interesses do setor cafeeiro, que 

mesmo em crise, era o principal produto exportador da economia do país. Assim, a redução das 

exportações também diminuía os recursos disponíveis para o investimento na economia brasileira, o 

que reduzia a capacidade de importação8. 

Celso Furtado observa ainda9, que na época da Grande Depressão, ao mesmo tempo 

em que as importações reduziam, a produção industrial aumentava, o que se entende como o 

“processo de substituição de importações”, dado que ao manter a procura interna com condições 

mais favoráveis que a externa, o mercado interno passou a proporcionar melhores oportunidades de 

inversão que o setor exportador. 

Percebemos, portanto que Furtado caracteriza este processo como o “deslocamento 

do centro dinâmico”, dada a internalização da economia, com sua análise agora voltada para 

“dentro” do país, ou seja, o papel do setor exportador como principal determinante do crescimento 

da renda interna foi reduzido, dando espaço para as atividades econômicas relacionadas ao mercado 

interno. 

O “processo de substituição de importações” foi bem descrito e definido na obra clássica de 

Maria da Conceição Tavares, “Da substituição de importações ao capitalismo financeiro” 10, onde o 

início deste processo é descrito como: 

 

 
Historicamente vinculado à grande depressão mundial dos anos trinta, mas para 
fins analíticos poder-se-ia considerar como ponto de partida qualquer situação de 
desequilíbrio externo duradouro que rompesse o ajuste entre a demanda e produção 
internas descrito no modelo tradicional exportador. (TAVARES, 1978, p. 42) 
 
 

Entende-se, portanto, o termo “substituição de importações” como um processo de 

                                                           

7 Ver também, KEYNES, J. M. (1936). Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. São Paulo: Abril Cultural 
(Coleção Os Economistas), 1983. Este autor analisa a economia na crise de 1929, demonstrando a importância do 
Estado para assegurar o emprego em momentos de crise na economia. Vale ressaltar, que antes mesmo, de escrever esta 
teoria, Furtado já fazia uma “análise keynesiana” do processo econômico brasileiro.  
8Além da desvalorização do câmbio, que se utilizou para enfrentar a crise do setor exportador (que, ao mesmo tempo, 
encareceu as importações). 
9FURTADO, C. Pequena introdução ao desenvolvimento. São Paulo, Nacional, 1981. 
10TAVARES, M.C. Da substituição de importações ao capitalismo financeiro. 7ª ed. Rio de Janeiro. Ed: Zahar, 1978. 
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desenvolvimento interno que se orienta dada as restrições externas. Assim, a produção industrial 

interna passa a ser o fator dinâmico principal no processo de criação de renda do país. 

Partindo do exposto anteriormente, Celso Furtado descreve que o processo industrial 

do país, aconteceu no contexto de crise do setor exportador. Ou seja, as dificuldades de comércio 

internacional e as políticas de defesa do café. 

Carlos Manuel Peláez (1972) ao escrever a “História da industrialização brasileira” 

concentra-se na década de 1930. Especificamente na crítica à interpretação de Celso Furtado a 

respeito da “política de defesa do café” sobre os níveis de renda, como um dos principais 

argumentos da recuperação da economia brasileira na época da Grande Depressão.  

Este argumento da “política de defesa do café”, para Peláez, não é válido, pois 

segundo ele a defesa do setor cafeeiro não foi “financiada pela criação de crédito interno”. Mas sim, 

pela “cobrança de novos impostos sobre o próprio setor cafeeiro”, indicando uma política fiscal 

ortodoxa, de aumento de impostos e que esta política econômica atrasou a recuperação da economia 

brasileira. 

A respeito da industrialização dos anos 1930, João Manuel Cardoso de Mello em seu 

conhecido trabalho “O capitalismo tardio” 11, observa que este novo modelo de acumulação é um 

processo industrial, “considerado o processo de constituição das forças produtivas capitalistas”.  

Assim, Cardoso de Mello relata que o “crescimento industrial deu-se como parte do 

processo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil”. Dado que, foi na região da expansão 

cafeeira que se originou a indústria do país, porque era nesta região que se tinham os meios de 

produção e a força de trabalho do modo de produção capitalista12, como: mão de obra assalariada, 

acumulação de capital, constituição do mercado interno, urbanização, ou seja, um campo propício 

para a industrialização. 

Warren Dean13  analisa a industrialização do país e observa que, o “crescimento 

industrial ocorria durante períodos de expansão das exportações e era interrompido pelas crises no 

setor exportador, por exemplo: Grande Depressão da década de 1930” (DEAN, 1976, p.21). Ou 

seja, era a expansão das exportações de café que criava o mercado interno e as condições para a 

industrialização do país e não a crise do setor exportador.  

                                                           

11 MELLO, J.M. C. O Capitalismo Tardio. Brasiliense, São Paulo, 1988. 
12 Ver, Marx, Karl. O Capital. Livro 1, Volume 1. 6ª edição, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980. 
13DEAN, W. 1976. A industrialização de São Paulo.  2ª ed. São Paulo, DIFEL/EDUSP. 
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Ainda, segundo Dean, foi no “período em que o café aumentou sua venda, que a 

indústria foi mais lucrativa e se expandiu e durante os anos de queda da venda do café, o comércio 

local declinou-se.” (p.93-94) 

Por outro lado, Albert Fishlow14 caracteriza a Depressão nos anos de 1929 como de 

grande importância para o Brasil, em virtude do aumento na taxa de crescimento econômico e do 

processo de substituição de importações, devido à manutenção do nível de demanda interna.  

Ademais, Versiani e Versiani 15  procuram demonstrar que a preocupação de 

identificar “choques adversos” (períodos de crises econômicas) para se explicar a industrialização 

do país, bem como apenas a análise da “industrialização induzida pela expansão das exportações” 

conduz uma “visão limitada do processo” (VERSIANI & VERSIANI, 1977, p.123). Para estes 

autores, estas interpretações não podem ser entendidas como o processo geral da industrialização do 

país, pois 

 
 

Nas interpretações da industrialização brasileira costumam se distinguir 
esquematicamente duas posições opostas, no que toca à relação entre atividade 
exportadora e produção interna de manufaturas: a da “teoria dos choques adversos” 
— que associaria o crescimento da indústria com as fases de crise na atividade 
exportadora — e a da “complementaridade”, que vê a industrialização como 
basicamente promovida pelo crescimento das exportações. À luz de nossos 
argumentos acima, ambas as colocações parecem incompletas: o início da 
industrialização surge como resultado dos estímulos produzidos pela conjugação de 
períodos de dificuldades no setor externo com períodos em que a economia voltou-
se mais para o exterior. De um lado, evidencia-se o fato de que os “choques 
adversos” não teriam tido o impacto que tiveram, na ausência de fases anteriores de 
formação de capacidade produtiva. De outro lado, a interpretação da 
industrialização como um resultado direto da expansão das exportações aparece 
como notoriamente insuficiente e simplista (VERSIANI e VERSIANI, 1977, p. 
141). 
 
 

Em síntese, estes autores também chamam atenção em seus estudos para a 

importância do Estado, que “desempenhou um papel positivo na promoção do desenvolvimento 

                                                           

14 FISHLOW. A. Origens e conseqüências da substituição de importações no Brasil. Estudos Econômicos, 1972. 
15 VERSIANI, F.R. e VERSIANI, M.T.R.O. A industrialização brasileira antes de 1930: uma contribuição. In: 
VERSIANI, F.R. e BARROS, J.R.M., org. Formaçãoeconômica do Brasil. São Paulo, 1977. 
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industrial, dada a concessão de incentivos e subsídios às indústrias específicas” (VERSIANI e 

VERSIANI, 1977, 128-136) 16. 

Já Pedro Fonseca17, em interpretação mais recente, busca reconstruir a história do 

capitalismo do Brasil por meio da análise dos discursos do presidente da época - Getúlio Vargas - a 

industrialização brasileira foi “intencionalmente promovida pelo governo”, - trabalhando com uma 

metodologia diferente em relação a Furtado, que observa a industrialização como “subproduto” da 

política de defesa dos interesses do café e de ter ocorrido de forma não intencional - por meio da 

criação de “instituições”. Desse modo, 

 
 

O desenvolvimentismo, assim, foi-se formando e se consolidando como ideologia, 
ao nortear e justificar o reordenamento de leis e práticas de política econômica, 
bem como mudanças e criação de instituições. Foram se formando novas crenças, 
valores, símbolos e padrões de comportamento – ou seja, o amplo significado 
abarcado pela palavra instituição e que enfatiza sua importância e complexidade, 
que de forma alguma pode ser reduzido apenas a órgãos, mas abarca todo um 
conjunto de regras, normas, comportamentos e símbolos. (FONSECA, 2003, p. 11) 

 
 

Entendendo as “instituições” como políticas de governo, este autor argumenta que as 

instituições concebidas a partir de 1930 evidenciam sua “opção” industrializante, apresentando 

mecanismos como forma de reorientar a economia. Por exemplo, a criação do “Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio (1930), o Departamento Nacional do Trabalho e o Instituto de 

Açúcar (1933) seriam setores que reforçariam o pensamento de que a industrialização foi 

intencional, dada ao surgimento ou modificação de diversas instituições para acomodá-la”.    

Apresentada as diversas interpretações da industrialização do país, nota-se que o foco 

das discussões dos autores, dentre outros, se dá entre a relação da crise (internacional e do café) 

e/ou a expansão das exportações e que todas as interpretações discutem a industrialização do Brasil 

a partir da atividade cafeeira. 

 

                                                           

16Esta afirmação dos autores baseou-se nos estudos da indústria têxtil algodoeira. 
17FONSECA. P. C. D. Sobre a intencionalidade da política industrializante no Brasil na década de 1930. Revista 
Economia Política, v. 23, n. 1, p. 133-148, 2003. 
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3. O MODELO GERAL DA INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA E A 

INDUSTRIALIZAÇÃO DE MINAS GERAIS 

 

Diante do que foi exposto anteriormente, observa-se que a literatura econômica 

retrata o modelo industrial do Brasil estritamente relacionado à atividade cafeeira - que era o 

principal produto de exportação do país - a qual detinha o acúmulo de capital para se investir no 

segmento industrial. 

Segundo Sérgio Silva18 “é na região do café que o desenvolvimento das relações 

capitalistas é mais acelerado e é aí que se encontra a maior parte da indústria nascente brasileira” 

(grifo nosso) (SILVA, 1981, p. 17) 19.  

Para melhor fundamentar o argumento, Warren Dean aponta que: 

 
 
Por volta de 1850, à onda de cafezais penetrara o lado paulista do Vale do Paraíba 
e estendera-se até a região de Campinas, além da capital da Província. À proporção 
que se efetuava a penetração do quase desconhecido interior de São Paulo, 
descobriu-se que ali estava o futuro do café, pois ao longo dos espinhaços que se 
erguiam entre os tributários do Rio Paraná, bem para dentro, se encontrariam os 
solos mais adequados à sua cultura. (DEAN, 1976, p.09) 
 

 
Ainda, voltando a Sérgio Silva: 

 
 

Ao subir os planaltos 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 de 
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 implica o desenvolvimento de um sistema comercial 
relativamente avançado, formado por casas de exportação e uma rede bancária. 
(SILVA, 1981, p.50) 
 
 

                                                           

18SILVA, Sergio. Expansão cafeeira e origens da indústria no Brasil. Editora Alfa Omega, São Paulo, 1981. 
19É importante perceber que quando o autor, explica que na região do café “o capitalismo é mais acelerado” não 
significa dizer “unicamente acelerado”, ou seja, a própria colocação deste autor, permite inferir que havia um pólo de 
desenvolvimento industrial, mas que não era exclusivo, conquanto fosse mais avançado. 
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Com isso, percebe-se que as condições favoráveis à produção cafeeira na região de 

São Paulo relacionaram a atividade do café como centro motor do desenvolvimento do capitalismo 

no Brasil. 

Pode-se inferir, desta maneira, que o capital subordina o trabalho às condições 

técnicas do modo de produção capitalista – indicando segundo Cardoso de Mello (1988) “a 

revolução das forças produtivas pelas relações capitalistas” (p.31) - nestas circunstâncias a 

explicação da industrialização do Brasil pode ser entrelaçada com a industrialização da região de 

São Paulo. 

Ademais, sobre a região de São Paulo, na análise de Wilson Cano “café, agricultura, 

transportes, indústria, comércio e finanças, cresciam, assim, dinâmica e integradamente, ampliando 

consideravelmente o potencial de acumulação do complexo paulista” (CANO, 1983, p.19-20).  

Ou seja, a economia paulista detinha um centro polarizador interno, que concentrava 

recursos para se investir na região, a qual diante das condições favoráveis de sua dinâmica 

econômica se desenvolvia de maneira a integrar o mercado nacional.20 

Nestas circunstâncias, São Paulo transformou-se no centro industrial brasileiro, 

principalmente a partir de 1930, ou seja, o modelo geral da industrialização brasileira reflete a 

industrialização de São Paulo, e vice-versa de uma forma geral. 

Assim, na observação do debate sobre a industrialização brasileira pode-se perceber 

que tal processo teve seu início relacionado a São Paulo, seja por meio da atividade cafeeira ou de 

suas ramificações. Este debate sublinhou, também, que as atividades industriais se aglutinaram num 

centro polarizador interno, concentrando recursos para se investir no processo industrial da região 

paulista.  

Já no caso de Minas Gerais, o processo de modernização econômica ocorreu por 

volta do século XIX, quando as plantações de café, principalmente, passaram a fazer parte das 

atividades econômicas do estado (além da produção açucareira e de uma disseminada produção 

manufatureira e de uma produção de gêneros de subsistência).   

A principal região cafeeira no estado de Minas Gerais desenvolveu-se na Zona da 

Mata, onde se concentrava a quase totalidade da produção cafeeira do estado. A obra de João 

                                                           

20Refletindo também “um emergente mercado nacional de trabalho” com crescimento da renda e geração de empregos – 
atraindo a população dos estados vizinhos. (CANO, 1983, 102) 
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Heraldo Lima, “Café e indústria em Minas Gerais, 1870 - 1920” aponta que o modo de produção da 

economia mineira era de base escravista, sendo que a acumulação de capital cafeeiro deu-se com 

baixo nível de produtividade física e econômica.  

Segundo Clélio Campolina Diniz 21 , “em Minas Gerais havia uma certa 

disponibilidade de trabalho escravo, resultante do estoque remanescentes das mineradoras, já em 

São Paulo não havia tal disponibilidade, o que pressionou os produtores paulistas a buscar como 

alternativa trabalho livre.” (DINIZ, 1981, p.99 ) 

Assim, se faz importante observar as relações econômicas da época, uma vez que 

quanto maior fosse à produtividade de cafezais maior seria o estímulo de produzir e este aumento da 

produção significaria maior incorporação do trabalho.  

Em linhas gerais, se este trabalho fosse o trabalho assalariado, maior espaço se teria 

para o mercado interno consumidor e atividades relacionadas a este, além de maior acúmulo e 

retenção de capital na região.  

Essa relação aconteceu com o processo cafeeiro em São Paulo, mas não em Minas 

Gerais, que apresentou uma dinâmica econômica diferente. 

Sobre as diferentes condições da atividade cafeeira, João Heraldo Lima afirma que: 

 
 

É fácil se depreender que, havendo condições de disponibilidade econômica de 
terras virgens e aptas ao cultivo, essa reposição se dará em condições de maior 
eficiência e produtividade. Ao contrário, não havendo aquelas condições – isto é, 
replantio em terras virgens – esse investimento de reposição, no caso de haver 
condições econômicas para sua efetivação, terá produtividade sabidamente inferior 
ao outro. Em São Paulo essas condições eram favoráveis. Havia terras disponíveis, 
com topografia que favorecia a introdução de métodos de cultivo mais racionais e 
equipamentos agrícolas. Deve-se ressaltar, ainda, que também em São Paulo havia 
introduzido o trabalho assalariado, criando, portanto, as condições para um 
desenvolvimento capitalista, fato esse que Minas se apresentaria com muito menor 
intensidade. (LIMA, 1981, p.18) 
 

 
Além disso: 

 
 

                                                           

21DINIZ, Clélio Campolina. Estado e capital estrangeiro na industrialização mineira/ Clélio Campolina Diniz. – Belo 
Horizonte: Imprensa da UFMG, 1981. 
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Quanto aos estímulos <<para trás>> proporcionados pelo café, mais uma vez não 
se detecta nada de muito importante. Enquanto em São Paulo se instalaram fábricas 
para a produção de máquinas de beneficiamento de café - a Lidgerwood, a 
MacHard e a Arens, por exemplo – em Minas isto se limitou ao surgimento de 
pequenas oficinas de reparo. (...) Assim, a indústria mineira, ao contrário da 
paulista, não era tão exclusivamente vinculada à economia cafeeira. Dado que o 
café se localizava nas regiões da Zona da Mata e Sul (nesta época, ainda era 
pequena a produção do Sul). (LIMA, 1981, p.78) 
 
 

Minas Gerais não detinha condições geográficas favoráveis a produção do café, seja 

devido a sua topografia acidentada, pela baixa fertilidade do solo; bem como, no aspecto social, 

pela reduzida relação propriamente capitalista na época. É importante, deixar claro, que Lima 

(1981) retrata acima que a indústria mineira “não era tão exclusivamente vinculada à economia 

cafeeira”, mas não significava que não existia. 

Em suma, para o autor, a região de São Paulo conhece “não apenas as incursões de 

sua burguesia cafeeira por outros ramos da atividade econômica, mas também a própria origem da 

burguesia industrial, coisas que se fundem num mesmo processo”. (LIMA, 1981, p.83) 

Nesse sentido, o café apesar de ter sido uma atividade importante para a região 

mineira, seu acúmulo de capital não ocasionou articulações com o espaço econômico de Minas 

“como um todo” (LIMA, 1981). Dado que sua relação econômica atendia basicamente a demanda 

local, leia-se em especial, a Zona da Mata.  

Diante destas circunstâncias, a produção cafeeira mineira não foi vinculada à 

atividade industrial de uma forma abrangente, como aconteceu na região paulista. 

Reforça-se a compreensão de que São Paulo obteve as condições internas de sua 

região favoráveis à atividade cafeeira, o que aconteceu em menor proporção em Minas Gerais. Vale 

dizer, o processo industrial mineiro não estava intrinsecamente relacionado com a atividade cafeeira 

dada suas “frágeis bases da acumulação de capital”, para se investir asseguradamente em seu 

processo industrial.  

Numa análise geral, a região de Minas Gerais não contava com uma atividade 

econômica dominante. No sentido de articular com as outras atividades econômicas internas da 



 
 

12 
 

região e proporcionar sólidos recursos para se investir na industrialização regional. O que 

distanciava o desenvolvimento mineiro do modelo da industrialização geral.22 

Campolina Diniz (1981) já chamava atenção para o processo de industrialização 

mineira que, “um mercado disperso correspondia a atividades econômicas dispersas”.  

Assim, a literatura econômica mineira observa que Minas aparentemente carecia de 

um centro polarizador interno e integrado, a fim de dinamizar sua economia.   

Em relação ao espaço geográfico mineiro: 

 
 

O oeste e o sudoeste, o triângulo e o sul são extensões lógicas do interior de São 
Paulo, ao qual o primeiro esteve ligado juridicamente até 1816, e ao qual todos 
ainda estão ligados econômica e culturalmente. A maior parte do vale do rio São 
Francisco geograficamente faz parte do sertão brasileiro, que se alonga além da 
Bahia e Pernambuco, atingindo o Ceará. De fato, a parte norte de Minas foi 
administrada a partir de Salvador até o presente século. O oeste pertencia à 
fronteira colonial do gado, estendendo-se da Bahia a Goiás. No sudeste, a zona da 
Mata gravitava para o porto da cidade do Rio de Janeiro, desde o início do “boom” 
do café em 1830. E, além da fronteira da zona leste, o pequeno estado do Espírito 
Santo isolava os mineiros do mar, como era o desejo de Portugal. (WIRTH, 1982, 
p. 43) 

 
 

Ao estudar o contexto histórico regional de Minas Gerais, desde o século XIX, John 

Wirth23 enfatiza o mosaico mineiro como o “elemento de identidade regional distinta”, composto de 

zonas bastante diferenciadas entre si; com dispersão parcial da população e sem um centro urbano 

polarizador em Minas Gerais, ou seja, nesta concepção Minas detinha várias regiões dentro da 

mesma região, com ausência de uma dinâmica econômica homogênea, no sentido de integrar seu 

mercado interno.  

Nestas circunstâncias, observamos que um dos percalços da região, não era a falta de 

um centro polarizador, mas sim, a falta de um centro polarizador interno. Pois em Minas Gerais 

existiam vários processos econômicos, porém estes eram polarizados externamente. 

                                                           

22 Vale uma ressalva de que, quando dizemos que a economia mineira não estava articulada em torno do complexo 
cafeeiro, isto não significa dizer, que não havia industrialização, mas sim, que as atividades econômicas de Minas, 
principalmente o seu lucro, (acúmulo da produção) era polarizado para fora do estado. 
23WIRTH. John D. O fiel da balança: Minas Gerais na Federação Brasileira/ John D. Wirth; tradução de Maria 
Carmelita Pádua Dias. – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. (Coleção Estudos brasileiros; v.50) 
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 Com isso, Diniz (1981) chama atenção, para a necessidade de um centro polarizador 

interno, que retesse o acúmulo de capital da produção mineira, para se investir em sua região. 

Para o autor: 

 
 

Como as atividades econômicas eram dispersas, assim também, o era o sistema 
elétrico. Não havia grandes usinas, nem tampouco grandes centros urbanos-
industriais. Ambos eram conseqüência de um mesmo fenômeno: dispersão 
geográfica das atividades. A maioria das indústrias, que se instalavam no Estado, 
era obrigada a fazer o esforço de montagem de sistemas elétricos próprios, o que 
dificultava e encarecia os investimentos industriais, como demonstra a grande 
presença de auto-produtores de energia elétrica em Minas” (DINIZ, 1981, p.115-
116).   

 
 

Ainda, diante deste contexto histórico, segundo Dulci, “a transferência da capital 

mineira para Belo Horizonte também no século XIX, foi uma das medidas para se tentar integrar o 

centro regional mineiro”, a qual “a nova capital deveria não só articular o fluxo comercial das 

diversas partes do estado, mas servir igualmente de pólo de desenvolvimento industrial” (DULCI, 

1999, p. 41). 

Em linhas gerais: 

 
 

A carência de vias de transporte e de meios de comunicação era reiteradamente 
apontada como fator de atraso econômico, na medida em que dificultava o 
intercâmbio entre as diversas partes do estado; o isolamento de algumas zonas as 
mantinha praticamente limitadas à produção para subsistência; outras faziam parte 
do mercado, mas gravitavam em torno de pólos comerciais de fora, em parte 
devido ao fato geográfico de que Minas depende dos portos do Rio de Janeiro, de 
São Paulo e do Espírito Santo para exportar e importar. Assim, a estrutura 
econômica mineira aparecia como uma colcha de retalhos, sem suficiente 
integração orgânica de suas atividades. (DULCI, 1999, p. 39) 
 
 

Minas Gerais, além dos problemas da atividade econômica, seja no contexto 

histórico ou geográfico, também apresentava problemas na questão demográfica. Vale dizer, perdia 

mão de obra, por meio da migração, em especial para a economia paulista.24 

                                                           

24Wirth (1982) observa que esta perda “perda de substância” – perda de população para outros estados significava perda 
de eleitores e prestígio de sua oligarquia. 
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Conforme Dulci, “nestas circunstâncias de desvantagens econômicas em relação a 

São Paulo, que principalmente por meio do café, ia construindo seu processo industrial” (DULCI, 

1999, p. 75). Ou seja, reunindo melhores condições para polarizar o novo modelo de acumulação de 

base industrial, que se ingressava o país, restringia o estado de Minas no “circuito de mão de obra 

excedente para seu Estado, por meio da emigração”. 

Nas palavras de Diniz (1981), além das exportações relacionadas ao café, existiam 

em Minas, nas primeiras décadas do século XX, “atividades relacionadas à pecuária, ao queijo, 

vários produtos agrícolas, fumo, indústria têxtil, siderurgia, entre outras.” (DINIZ, 1981, p. 113).25 

Sobre estas atividades econômicas da região, a literatura econômica mineira 

relaciona que, não se tinha base para a produtividade mercantil, pois geralmente eram destinadas ao 

abastecimento interno. Já em relação a outras atividades que não eram direcionadas para o consumo 

interno, como por exemplo - a siderurgia - relacionava-se em torno de pólos comerciais para fora. 

Pois o estado dependia dos portos de outras regiões para exportar e importar. Portanto, notamos que 

Minas Gerais também se caracterizava por outras atividades econômicas além do café. Entretanto, 

segundo a literatura, não se tinha a mesma dinâmica e pujança que a atividade cafeeira.26  

Até agora abordamos os estudos clássicos sobre Minas Gerais que tentam argumentar 

como a região mineira se diferencia do processo industrial da região que é conhecida como o 

modelo de industrialização brasileira, ou seja, São Paulo. Percebe-se que as atividades econômicas 

de Minas Gerais não eram exclusivamente relacionadas ao café.Tantoque vimos acima, várias 

questões que impediram o seu fortalecimento das bases capitalista de acumulação de capital por 

meio desta atividade econômica no estado. 

 

4. BENEDITO VALADARES E O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MINAS 

GERAIS (1933-1945) 

                                                           

25 Sobre a questão da indústria têxtil, ver mais em: OLIVEIRA, Maria Teresa Ribeiro de. Indústria Têxtil              
Mineira no Século XIX. In: SILVA, Sergio S., Szmrecsányi, Tamas. História Econômica da Primeira República. 2ª ed. 
Revista. São Paulo: Hucitec, 2002.  
26  No quesito siderurgia, Diniz (1981) relata que esta vocação industrial mineira” voltada para a “mineração e 
metalurgia”, detinha dificuldades de fixação no Estado, devido às necessidades técnicas, de transporte e de grandes 
requisitos de capitais, adversos a um sistema industrial mineiro incipiente”. Reforçando que “embora o capital 
estrangeiro tenha sido precoce em Minas, a partir de 1920, os investimentos industriais – por exemplo: a criação da 
companhia Belgo-Mineira -, limitou-se em atividades estritamente vinculadas aos recursos naturais. Investir na questão 
siderúrgica exigia grande volume de capital e era tecnologicamente complexo, além da necessidade de infra-estrutura 
econômica, que Minas Gerais não possuía. 
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 “Estou rouco de tanto ouvir.” 
  Benedito Valadares27 

 

Portanto, como demonstramos até aqui, Minas Gerais não detinha de uma produção 

dominante capaz de criar um mecanismo de reinvestimento para sua industrialização. Assim, 

partimos da ideia que, existem várias trajetórias de industrialização e que em detrimento desta 

desarticulação mineira, caberia uma articulação em conjunto da base política e econômica para 

tentar alavancar seu desenvolvimento. 

As tendências internacionais e nacionais do período sejam o colapso financeiro de 

1929 e a crise cafeeira que já perpassava no Brasil contribuíram para arrefecer a economia do 

estado. O governo de Benedito Valadares se mostrava consciente sobre o fato, tanto que o próprio 

Benedito afirmava que “produzir muito e de tudo, é a chave de solução do problema econômico 

mineiro” (VALADARES, 2006, 56).        

     Segundo Dulci (1999): 

 
 

O saneamento financeiro envolveu medidas de emergência, principalmente o 
chamado Empréstimo Mineiro de Consolidação, negociado com três grandes 
bancos sob a garantia de títulos do Tesouro, que visava a atender à dívida 
acumulada pelo Estado. (DULCI, 1999, p. 63) 

 
 

Com recursos escassos para realizar a diversificação produtiva necessária para o 

desenvolvimento mineiro, Benedito Valadares realizou uma modernização da estrutura 

administrativa do Governo Estadual. Começando pelo com o desdobramento da Secretaria da 

Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho e da Secretaria de Viação e Obras Públicas, em abril de 

1935.  

Segundo Valadares “copiou-se parcialmente o modelo de administração federal, 

separando a Secretaria da Indústria, Comércio e Trabalho, da Secretaria da Viação e Obras 

Públicas” (VALADARES, 2006, p. 42). Julgando que a secretaria tinha atribuições demais, na 

reforma administrativa de 1934 sugeriu ao interventor para “melhor gerir os recursos e alcançar 

                                                           

27VALLADARES. B. Tempos idos e vividos: memórias. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. Obs: em alguns 
livros, encontramos o nome do autor, escrito da forma “BenedictoValladares Ribeiro”, porém por questões didáticas, 
vamos nos referir apenas à escrita “Benedito Valadares Ribeiro”. 
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melhores resultados ao desenvolvimento econômico mineiro” que a pasta fosse desmembrada em 

duas (VALADARES, 2006, p. 111).  

Barbosa (2012) 28  observa uma nova organização do setor público, “essencialmente 

valadarista” voltada para o desenvolvimento econômico regional. Argumentando que, a separação 

da secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho uma de suas várias funções era a de 

fomentar e fiscalizar as atividades relativas à indústria, bem como, direcionar as explorações 

industriais. 

Já a Secretaria de Viação e Obras Públicas desempenhava serviços administrativos e 

técnicos e era responsável pela viação férrea, fluvial, aérea e de rodagem; pela construção e 

conservação de edifícios públicos, pontes, linhas telegráficas e telefônicas; pela criação da carta 

geográfica; pela demarcação de limites interestaduais e intermunicipais; pelo saneamento e pela 

assistência técnica dos municípios29.  

Sobre a questão da infra-estrutura, a atuação do Estado pode ser conferida: 

 
 

O plano rodoviário aprovado no Governo Olegário Maciel, em 1924, seguido pelos 
governos Melo Viana, Antônio Carlos e Benedito Valadares, estabeleceu como 
previsão a implantação de um sistema de rodovias radiais que permitissem a 
articulação da capital com as várias regiões do Estado. A criação da Rede Mineira 
de Viação, por incorporação das estradas de ferro Oeste de Minas, Rede Sul 
Mineira e Estrada de Ferro Paracatu, em 1931, refletia as mesmas preocupações, 
visando-se articulá-las com um porto de mar, Angra dos Reis, por onde se pudesse 
escoar a produção. (DINIZ, 1981, p.107) 

 
 

O governo atuou em várias construções no tocante à infraestrutura, conferindo o 

sentido estratégico para a modernização regional. Permitindo a articulação de Belo Horizonte com 

as várias regiões do estado, a fim de transformá-lo em um centro econômico dinâmico. 

No início da sua gestão, Bendito Valadares direcionou a agricultura, como o 

instrumento do progresso: 

 

                                                           

28 BARBOSA, Daniel Henrique Diniz. Tecnoburocracia e pensamento desenvolvimentista em Minas Gerais (1903-
1969). Tese de Doutorado, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2012. 
29Ver mais em: Inventário do Fundo Secretaria de Viação e Obras Públicas  
ww.siaapm.cultura.mg.gov.br/acervo/fundos_colecoes/SVOP/INVENTARIO_DO_FUNDO_SECRETARIA_DE_VIA
CAO_E_OBRAS_PUBLICAS_FINAL_ENCAD_E_NAO_ENCAD.pdfacessado em 09/12/2013 
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Implantou a Fazenda Escola Florestal, a Escola de Laticínios “Cândido Tostes”, de 
Juiz de Fora, e a Escola das Indústrias derivadas da produção vegetal, de Itajubá. 
Modernizou o trabalho agrícola e pecuário, mediante a implantação de indústrias 
de base, a mecanização e a importação de equipamentos. (MELO, 2001, p. 27)  
 
 

Experimentado o esforço de diversificação agrícola, na tentativa de crescimento e 

geração de empregos, chega-se à tentativa da industrialização em Minas Gerais.  

De acordo com Barbosa (2012), “além disso, cumpre destacar a importância 

assumida pelo Banco Mineiro da Produção que, como órgão público, passou a ser relevante 

instrumento de fomento da produção rural de Minas no período” (BARBOSA, 2012, p.232). 

Promovendo em boa parte o desenvolvimento agrário mineiro por meio de empréstimos aos 

lavradores, beneficiando a produção, como uma forma de se obter melhores preços no mercado. 

No final dos anos 1930, teve-se a experiência da “montagem de um sistema 

energético de propriedade governamental”, com o ideário da construção da Usina de Gafanhoto que 

foi inaugurada em 1946 (DINIZ, 1981).  

Como parte da estratégia estadual para o problema da necessidade de energia elétrica 

para dar suporte à industrialização, em 1940 Valadares começou a construir o primeiro pólo 

econômico de Minas, a Cidade Industrial de Contagem, com o objetivode superar a fama de que 

Belo Horizonte era “uma cidade de Funcionários” e também para impulsionar o “desenvolvimento 

mineiro”. (Monteiro, 1994) 

Conforme Diniz (1981): 

 
 

O lançamento da Cidade Industrial de Contagem, com a respectiva usina 
hidrelétrica, foi a maior realização do Governo Benedito Valadares (1933-45) no 
campo econômico, e ao mesmo tempo base para futuras iniciativas estatais. (...) 
Paralelamente, procedeu-se a uma verdadeira política de promoção e atração de 
indústrias. (DINIZ, 1981, p. 53)  

 
 

De acordo com a literatura econômica mineira, a Cidade Industrial de Contagem 

nasceu como o primeiro projeto sistemático de industrialização do estado. Nestas circunstâncias, a 

energia elétrica permitiu a construção deste pólo industrial, potencializando a produção mineira. 
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Em síntese, pela análise de Dulci (1999) o ideário no governo de Benedito Valadares 

no primeiro momento foi à diversificação agrícola e modernização produtiva30; e posteriormente a 

construção da cidade industrial de Contagem; perpassando por este caminho, tinha-se o debate do 

“o projeto da Siderurgia em Minas”, que na época era considerada sua grande aposta para alavancar 

de vez, a industrialização, porém este quesito não será analisado neste trabalho, pois esta aposta foi 

derrocada no plano federal brasileiro31. 

Neste contexto, observa-se que a ação do setor público mineiro em termos de sua 

formação industrial a partir dos anos 1930 pode ser presenciada na gestão pública estadual do 

governador Benedito Valadares. Principalmente pelo contexto da época desenvolvimentista, a qual 

o Estado detinha de maior articulação econômica, ou seja, poderia ser o agente indutivo da 

industrialização mineira, entrelaçando o papel político com o ideário econômico. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho se dedicou a discussão do processo industrial de Minas Gerais com 

foco no recorte temporal a partir de 1930, conquanto não deixamos de abordar as pré-condições da 

temática investigada. 

Assim, buscou-se entender o que é retratado na literatura econômica convencional 

sobre o processo da industrialização brasileira. Esta análise tradicional nos mostrou que por mais 

que há diferentes interpretações referentes ao contexto, todas elas perpassam pela atividade cafeeira 

para se explicar a industrialização do país. 

Paralelamente, levantou-se que o modelo que é construído para se estudar a 

industrialização brasileira é sinônimo da região de São Paulo, o qual se torna o centro industrial do 

país. Nestas circunstâncias, o processo de industrialização paulista, - propriamente dito -, é o reflexo 

do processo do desenvolvimento capitalista nacional, porém o modelo paulista não explica o resto 

do país. Assim, para entender o processo industrial mineiro, fizemos o primeiro raciocínio de tentar 

posicionar o modelo tradicional da industrialização brasileira na região de Minas.  

                                                           

30Segundo Diniz (2012) esta “modernização produtiva” se baseava na proposta chave apresentada por João Pinheiro 
desde o princípio do século. 
31 Sobre a questão siderúrgica ver mais em: BARROS, Gustavo. O Problema siderúrgico nacional na Primeira 
República, tese de doutorado, Tese de Doutorado, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2011. 
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Passamos pelo caminho da atividade cafeeira mineira e percebemos que esta não surtiu 

grande acúmulo de capital, como ocorreu em São Paulo. Depois analisamos a necessidade de um 

centro polarizador interno para dinamizar o potencial econômico de Minas, bem como, percebemos 

seu contexto social de fraca base na relação capitalista, dentre outros. 

Em outras palavras, nos apoiamos na literatura econômica mineira, desta temática, 

justamente para mostrar que a industrialização de Minas não poderia percorrer o mesmo caminho de 

São Paulo. Ou seja, a industrialização de Minas Gerais não poderia ser compreendida na 

interpretação geral do Brasil, pois a região mineira apresenta características próprias, sua estrutura 

produtiva, seu contexto histórico, sua geografia, são singulares. 

Este ponto da pesquisa foi muito importante para demonstrar que existem diferentes 

trajetórias da industrialização no Brasil, e não apenas o modelo geral. Isto não é uma crítica de 

como se interpreta a industrialização brasileira; mas sim, uma ponderação de que precisamos fazer 

questionamentos ao se estudar esta temática. 

Então, para se compreender o processo da industrialização mineira na ausência de fatos 

contingenciais e dadas às circunstâncias do contexto estadual, nacional e internacional a partir de 

1930, que segundo a literatura é marcado pelo novo modelo de acumulação nacional - industrial -, 

observamos a tentativa de se desenvolver a economia mineira por meio do exercício do governo. 

Analisamos a gestão pública do governador de Minas Gerais da época, Benedito 

Valadares Ribeiro (1933-1945). Nosso objetivo foi mostrar que em detrimento da desarticulação 

industrial mineira, caberia uma articulação em conjunto da base política e econômica para tentar 

alavancar seu desenvolvimento. 

Neste contexto, observamos que a ação do setor público mineiro em termos de sua 

formação industrial, a partir dos anos 1930, pôde ser presenciada na gestão pública estadual do 

governador Benedito Valadares. Na qual, o estado de Minas se propôs a organizar um mecanismo 

de construção de desenvolvimento econômico, que devido ao baixo desenvolvimento econômico 

apoiou-se nas características do governo intervencionista para dar suporte à acumulação industrial 

mineira. 

Torna-se interessante, como próximo passo da pesquisa, dada a estratégia do governo 

de Benedito Valadares, ou seja, da separação da Secretaria da Indústria Comércio e Trabalho, da 

Secretaria da Viação e Obras Públicas. Analisar a Secretaria da Viação e Obras Públicas. Por meio 

do Arquivo Público Mineiro, que proporciona um vasto material de pesquisa e análise a seu 
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respeito. Principalmente documentos relacionados à construção de estradas de rodagem, nos anos de 

1933 a 1945. Pois esta era a secretaria responsável pela execução das obras públicas estaduais. 

Analisando este item, por exemplo, teríamos mais clareza na objetividade do governo, em relação à 

consciência e prioridade do desenvolvimento de Minas Gerais na época. 
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Nilo Peçanha e o percurso inicial da Escola de Aprendizes Artífices (1909-1930) 

Marcelo Augusto Monteiro de Carvalho 

 

RESUMO: 
No contexto da Primeira República, examinaremos o significado político-administrativo e alguns 
dos efeitos econômicos da iniciativa de federalização do ensino profissional através da criação das 
Escolas de Aprendizes Artífices em 1909 por uma parcela da elite oligárquica, aqui representada no 
grupo de liderado pelo presidente Nilo Peçanha. Para sustentar seu projeto político frente às 
oligarquias agroexportadoras mais poderosas, este grupo faz da educação parte de uma política 
pública de Estado preocupada em promover a valorização capital humano nacional e sua inserção 
social e política na ordem republicana segundo critérios de racionalidade e cientificidade típicas do 
início do século XX, num ambiente econômico de incipiente industrialização e progressiva 
demanda por mão de obra qualificada. Assim, buscarei nesta pesquisa inicial refletir sobre estas 
questões levando em consideração algumas contribuições de outros autores para a temática do 
ensino profissional durante a Primeira República e o seu contexto sócio-econômico. 
Palavras-chave: Primeira República, Escola de Aprendizes Artífices, Ensino Profissional, Nilo 
Peçanha. 
 

ABSTRACT: 
In the context of the First Republic, we will examine the political and administrative significance 
and some of the economic effects of federalization initiative in vocational education through the 
establishment of the Escolas de Aprendizes Artífices in 1909 for a portion of the oligarchic elite, 
here represented in the group led by President Nilo Peçanha. To support his political project 
forward to the most powerful oligarchies exporting agricultural, this group does education as part of 
a public policy of the State concerned to promote the appreciation national human capital and social 
and political inclusion in the republican order according to criteria of rationality and scientific 
typical of early twentieth century, in an economic environment of incipient industrialization and 
increasing demand for qualified labor. Thus, this initial research will seek to reflect on these issues 
by considering some contributions from other authors for the topic of vocational education during 
the First Republic and its socio-economic context. 
Key Words: First Republic, Escolas de Aprendizes Artífices, Professional Teaching, Nilo Peçanha. 
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Introdução 

 Não há como dissociar a história da educação brasileira no século XX do seu regime 

republicano e do seu sistema de governo adotados logo após o fim do Império em novembro de 

1889. Velhos e novos grupos políticos foram acomodados na república federativa e presidencialista 

dos Estados Unidos do Brasil, tendo representados no seu início tanto os interesses da burguesia 

cafeeira através dos Partidos Republicanos dos estados do Sudeste assim como as oligarquias dos 

estados de economia decadente ou frágil por meio da instituição de um Congresso bicameral, sendo 

o Senado a garantia de certa parcela de poder na União para as oligarquias menores. 

 Neste contexto histórico do início da nossa República a definição do parágrafo sobre a 

educação na Carta de 1891 foi marcada pelo conflito político-ideológico entre positivistas, liberais e 

católicos ressentidos que tentavam fazer valer suas concepções educacionais para o conjunto da 

população da jovem república em construção. 

 A atuação de positivistas como Benjamin Constant1 somada a tradição bacharelesca das 

classes mandatárias marcaram nossa legislação escolar que definiu a educação primária, a 

alfabetização  e a educação profissional na escola pública daquele período. 

 Pela primeira constituição republicana a União ficava incumbida do ensino superior no País 

e da instrução primária e secundária no Distrito Federal, enquanto os Estados seriam também os 

responsáveis em oferecer instrução primária gratuita e laica em seus territórios além de total 

liberdade para permitir escolas de todos os tipos e graus debaixo da sua autoridade sem 

interferência do poder federal.2 Destaque para a gratuidade do ensino primário e total separação das 

confissões religiosas do sistema público de escolas.3 

 A concepção de educação das classes dirigentes republicanas revelava-se ao mesmo tempo 

reformadora, dada a influência de concepções liberais e positivistas ao efetivar a secularização do 

ensino público e uma radical descentralização do sistema educacional, porém reforçava o 

conservadorismo político ao excluir os analfabetos da participação política formal na República  ao 

negar-lhes o direito ao voto.4 

 Mas o fato é que na base econômica, social e cultural na qual foram criadas e se 

desenvolveram nossas instituições escolares, em especial o ensino técnico e profissional a partir do 

século XIX, foi impossível dissocia-las do nosso passado escravocrata e agrário somado a uma 

                                                             
1 Militar responsável pelo Ministério da Instrução Pública e dos Correios e Telégrafos, órgão criado em 19/04/1890, 
mas logo extinto em 30/10/1891. 
2 Art. 20 - § 11º legislar sobre: e) ensino primário, secundário, superior e profissional, que será em todos os graus, 
podendo o ensino secundário, superior e profissional ser ministrado por indivíduos ou associações, subvencionados ou 
não pelo Estado (Constituição do Estado de São Paulo – 07/1891) 
3 Artigos 5, 35 e 72 § 6º da Constituição Federal de 1891. 
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ausência de prática artesanal ou manufatureira generalizada entre as camadas médias e as mais 

pobres da nossa população. 

  O transplante de modelos de educação profissional inspirados nos países centrais mais 

industrializados da Europa  acabou obedecendo a certa lógica pragmática típica das classes 

dirigentes de países subdesenvolvidos que adaptaram princípios liberais e projetos “modernistas” 

importados adequando-os às circunstâncias da realidade nacional em seu proveito. 

  No ocaso do Império e início da República algumas das iniciativas fragmentárias realizadas 

por frações e grupos das classes dirigentes de criação de instituições que propunham o ensino 

profissional, predominava essencialmente o desajuste em relação às nossas reais condições 

socioeconômicas e culturais quando se tentava transplantar os modelos de ensino profissional dos 

países industrializados.  Mesmo o ensino profissional nos centros urbanos onde já havia um 

nascente parque industrial como São Paulo e Rio de Janeiro, predominava uma educação de 

iniciação ao trabalho, voltada para reduzida parcela de adolescentes e pré-adolescentes das classes 

populares, com forte conteúdo assistencialista e filantrópico. 

 O federalismo da nossa primeira república favoreceu economicamente os estados de 

economia mais condizente com o modelo agroexportador praticado pelo país, como no caso de São 

Paulo no qual a maior parte das suas receitas vinha da exportação de café, além da possibilidade de 

contrair autonomamente empréstimos externos. Portanto, a própria estrutura federativa da época foi 

um obstáculo de peso mesmo que houvesse uma sequência de governos oligárquicos mais 

esclarecidos e sensíveis ao tema da educação para as classes populares como fator de inserção 

social destas e benefícios para a economia como um todo. 

 Pretendo defender que, no contexto da Primeira República, a iniciativa de federalização 

deste ramo de ensino terá grande importância para uma parcela da elite oligárquica. Para sustentar 

seu projeto político frente às oligarquias agroexportadoras mais poderosas, o campo da educação 

também fará parte de uma política pública de Estado preocupada em promover a valorização capital 

humano nacional e sua inserção social na ordem republicana , segundo critérios de racionalidade e 

cientificidade típicas do início do século XX, num ambiente econômico de incipiente 

industrialização e progressiva demanda por mão de obra qualificada. 

 Outro fator de peso no que diz respeito às tentativas de transformação da educação 

republicana daquele período histórico está relacionada ao valor secundário que na prática lhe era 

atribuída pela maior parte da elite e a baixa e dispersa demanda por educação vinda das classes 

populares.  

                                                                                                                                                                                                          
4 Art. 70 - § 1º da Constituição Federal  de 1891. 
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 Não era de se admirar  que na maioria dos estados da federação as receitas estaduais para 

manutenção de suas máquinas públicas vindas da exportação de outros produtos primários eram 

muito mais limitadas e precárias do que nos grandes produtores de café. Desta forma, suas 

oligarquias viam-se impedidas de maiores investimentos públicos nas áreas que desejassem, entre 

elas a Educação nos seus vários ramos, especialmente se não tinham a convicção da importância 

deste tipo de política pública. Situação que também as impedia de concretizar ambições políticas 

maiores dentro do sistema político da Primeira República. 

 Os Estados da União, dado as características da Constituição Republicana de 1891, tinham 

totais poderes para organizar o ensino em geral e, naquele contexto, a prosperidade financeira de 

cada um era fundamental para que um sistema educativo mais abrangente fosse efetivado. No caso 

de São Paulo isso foi possível dado o seu poder econômico em poder custear escolas de todos os 

níveis e tipos. 

 Mas isso também gerava alguns problemas devido a fragilidade e descentralização 

administrativa e fiscalizatória onde as diversas instituições de ensino precariamente se articulavam, 

quando não estavam separadas umas das outras. 

 No plano mais geral da formação do nosso mercado de trabalho, mesmo nas regiões mais 

prósperas como o Estado de São Paulo, a elucidativa pesquisa de Maria Lúcia Lamounier5 nos 

mostra que no findar período imperial em uma atividade econômica tão inovadora para a época 

como a construção de estradas de ferro, problemas em relação à contratação da mão de obra  

esbarrava não na  carência de braços trabalhadores disponíveis, mas em dificuldades para recrutar e 

manter os operários no ambiente de trabalho organizado dentro de parâmetros capitalistas 

modernos. A instabilidade e irregularidade da mão de obra nacional e imigrantes recém-chegados 

era motivo de reclamação tanto dos empresários do ramo ferroviário e como dos proprietários de 

terras. Assim criavam-se relações trabalhistas de disseminação de novos hábitos de trabalho sob 

moldes mais capitalistas e, paradoxalmente, mantinham-se práticas tradicionais de coerção e 

repressão sobre estes trabalhadores. 

 É dentro dessa realidade social e econômica que alcança a Primeira República que 

examinaremos o significado político-administrativo e alguns dos efeitos econômicos da criação do 

sistema público federal das Escolas de Aprendizes Artífices em 1909. 

 Tentarei neste início da pesquisa refletir sobre estas questões levando em consideração 

algumas contribuições de outros autores para a temática do ensino profissional durante a Primeira 

República e contexto sócio-econômico do período. 

                                                             
5 Lamounier, Maria Lúcia. Ferrovias e Mercado de Trabalho no Brasil do século XIX. São Paulo: Ed. EDUSP, 2012. 
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Influências 

 No ideário liberal e republicano das mais influentes oligarquias regionais do país no início 

do século XX, no campo da educação profissional convergia ao mesmo tempo certa ideologia 

conservadora de combate a propagação de concepções políticas “exóticas” trazidas pelos operários 

imigrantes e o nascente industrialismo que defendia o papel central que a indústria e a 

diversificação da produção agrícola a ela associada poderiam ter para o desenvolvimento das nossas 

forças produtivas e para a solução da “questão social” que o país necessitava. 

Em 1906, no governo federal sob a presidência de Afonso Pena, o Decreto nº 1606 (29/12) criava o 

Ministério dos Negócios da Agricultura e Comércio, tendo como umas de suas atribuições os 

assuntos relacionados ao ensino profissional e a Câmara dos Deputados enviava ao senado federal a 

Proposição 195 que autorizava o Estado brasileiro a destinar recursos financeiros para a criação de 

escolas profissionais federais6 visando a futura implantação do ensino profissional em todo o país. 

Segundo o pesquisador Luiz Antônio Cunha, o presidente Nilo Peçanha poderia ter sido inspirado 

pelas experiências de educação profissional já existentes em seu Estado natal através da atuação 

missionária e pedagógica dos padres salesianos na implantação do ensino profissional, no Instituto 

Profissional masculino do DF, como também da sua possível filiação a maçonaria7. Sobre esta 

última influência vale a pena lembrar o anticlericalismo, a valorização da educação popular e o 

ideal de solidariedade entre os homens. 

Foi assim que já em setembro de1906, pouco antes de ser eleito vice-presidente na chapa de Afonso 

Pena, o então Presidente do Estado do Rio de Janeiro Nilo Peçanha, baixou decretos estaduais 

criando três escolas profissionais para o ensino manufatureiro em Campos, Petrópolis e Niterói, e 

duas destinadas ao ensino agrícola, em Paraíba do Sul e Resende.8 

 Pouco anos depois, em 1909 pelo Decreto nº 7566, de 23 de dezembro, o Presidente Interino 

Nilo Peçanha9 criava nas capitais de quase todos os estados10 da Federação, as Escolas de 

Aprendizes Artífices, marcando a atuação direta do governo federal no ramo de ensino 

profissionalizante, em cuja introdução deste mesmo Decreto o presidente justificava: “se torna 

                                                             
6 O Senado recebia da Câmara dos Deputados a Proposição 195, na qual o Presidente ficava autorizado a acordar com 
os governos dos Estados da União a instalação de escolas técnicas e profissionais. 
7 Cunha, L. A. O ensino de ofícios nos primórdios da industrialização. 2ªed. São Paulo: Ed. UNESP; Brasília: 
FLACSO, 2005 (p.14-20/63-64). 
8 Decreto (RJ) n. 787, de 11/09/1906; Decreto (RJ) n.1008, de 15/12/1906. 
9 Este assumiu a presidência da República com a morte do titular Afonso Pena em 14/06/1909, e governou somente 17 
meses. 
10 19 Escolas profissionais em cada capital. Exceções: no estado do Rio de Janeiro a unidade se localizava na cidade 
fluminense de Campos, já que no DF já havia instituição semelhante, e no Rio Grande do Sul o governo federal  
aproveitou o já existente Instituto Técnico Profissional para instalar sua escola profissional(futuro Instituto Parobé). 
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necessário não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo 

técnico e intelectual, como fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os afastará da 

ociosidade, escola do vício e do crime...” 

 Porém, diferentemente das experiências de ensino profissional anteriores ou concorrentes, as 

Escolas de Aprendizes e Artífices federais foram criadas enquanto sistema de ensino e sob o 

comando direto de um Ministério Federal – também criado pelo próprio Nilo Peçanha – além da 

ênfase num projeto educacional que previa seu funcionamento em edifícios próprios, condições de 

ingresso e matrículas específicos, currículo e metodologia didática diferenciada.  

 Quais teriam sido os objetivos iniciais e imediatamente posteriores do Governo da União ao 

interferir no fracionado e heterogêneo sistema educacional legado pela primeira constituição 

republicana de 1891 ao propor um sistema de escolas profissionais em dezenove capitais estaduais 

já no final de 1910? Quais foram os reais objetivos políticos e econômicos implícitos no Decreto nº 

7566 de 23/09/1909? A educação na Primeira República, no seu ramo básico e profissionalizante, 

seria finalmente popularizada e acessível para as camadas mais pobres da sociedade? 

 Como sabemos o sucesso da economia cafeeira e, na sequência, a vigorosa expansão 

industrial que o Estado de São Paulo experimentaria nas primeiras décadas do século passado, 

tornou a região paulista e a sua capital num importante polo de atração populacional com taxas 

altíssimas de crescimento. Porém este Estado era uma exceção no conjunto dos estados brasileiros.  

 As necessidades educacionais do Estado paulista e do país só aumentavam dadas as altas 

taxas de crescimento demográfico de algumas regiões e das necessidades geradas pelo crescimento 

econômico que ainda no início do século XX atraía imigrantes e seus descendentes. Por mais que se 

abrissem novas escolas, o ritmo do crescimento populacional parecia tornar nulos os poucos 

esforços das autoridades de então. 

 A tabela abaixo nos permite visualizar melhor a dimensão do crescimento populacional 

comparando o Estado de São Paulo e sua capital com o total do Brasil: 

 Tabela 1: População do Brasil, do Estado e do Município de São Paulo: 1872 - 1940  

Data Brasil 
 

Estado de SP 
 

Capital Paulista 
 1872 9.930.478 100 % 837.354 100 % 31.385 100 % 

1890 14.333.915 144 % 1.384.753 165 % 64.934 207 % 

1900 17.438.434 176 % 2.282.279 272 % 239.820 764 % 

1920 30.636.605 308 % 4.592.188 548 % 579.033 1845 % 

1940 41.236.315 415 % 7.180.316 857 % 1.326.261 4226 % 

Fontes: Recenseamento Geral do Império, 1872, Recenseamento Geral do Brasil, 1920. IBGE.  Anuário 

Estatístico do Brasil e Recenseamentos de 1940 a 2000.  
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 Comparando-se os totais populacionais e os seus respectivos períodos, percebemos já essa 

tendência da cidade de São Paulo e do seu Estado para um crescimento muito mais acelerado que o 

restante do país.  

 Estar a par desses números é relevante para compreendermos e discutirmos os rumos 

tomados pela expansão da educação pública e profissional em São Paulo e no conjunto da 

Federação brasileira. 

 O crescimento da população em algumas capitais brasileiras estava diretamente ligado ao 

aumento do número de operários que passam ocupar as vagas de trabalho na indústria e nas 

pequenas oficinas nestas cidades, além do fluxo migratório e imigratório que dinamizava nossa 

população naquele período histórico. Sobre esse tema vale lembrar que Censo de 1920 já indicava 

como mão de obra estrangeira cerca de 44% dos trabalhadores operários nas fábricas de São Paulo. 

 Sendo assim, um conjunto de elementos passou a pressionar diretamente qualquer política 

pública relacionada ao oferecimento de educação para as camadas mais pobres da população: a 

necessidade de escolarização das novas zonas rurais e urbanas, locais geralmente habitados pelas 

classes mais pobres; crescimento vertiginoso da população exigindo a expansão da rede escolar; 

mais escolas para viabilizar a integração dos imigrantes e dos seus filhos na vida social do país, 

fator de preocupação das classes dirigentes em função do maior engajamento dos operários em 

organizações de orientação político-ideológico contestatórias da ordem. 

 Cabe aqui listarmos algumas principais correntes que possivelmente influenciaram em maior 

ou menor grau os dirigentes políticos republicanos no momento em que a Instrução Primária e 

profissional passa a ser objeto do interesse dos governantes e a instituição Escola é vista como parte 

de um ideal civilizador da nação e o professor como uma espécie de “missionário” desta civilidade 

para as populações pobres e o conjunto da classe trabalhadora. 

 A corrente industrialista11 teve na figura de Serzedelo Corrêa através do Centro Industrial do 

Brasil um dos principais divulgadores da proteção da indústria e da agricultura nacionais, assim 

como a necessidade de uma série de reformas monetárias e fiscais e a defesa, capacitação e 

educação do trabalhador nacional como fator de desenvolvimento da nação e manutenção de uma 

vida “ordeira e decente”. Esta corrente assumirá contornos mais modernos também no final da 

década de 1920, indo até o pós Segunda Guerra sendo as figuras empresariais de Jorge Street e, 

posteriormente, Roberto Simonsen importantes divulgadores. 

                                                             
11 Duas obras em especial estudam brilhantemente este movimento: Luz, Nícia V. A luta pela industrialização do 
Brasil: 1808 a 1930. 2ªed. São Paulo: Alfa-Omega, 1975. e Miceli, Paulo C. Além da fábrica: o projeto industrialista 
em São Paulo, 1928-1948. São Paulo: FIESP, 1992. 
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 A Maçonaria, conforme nos referimos anteriormente, foi outra corrente ideológica junto a 

atuação de alguns de seus destacados membros nos partidos republicanos de vários Estados da 

União12. Mais preocupada com a educação popular com o intuito de defender os operários da 

influência das ideologias “exóticas” (em especial o anarco-sindicalismo), tinha uma postura 

anticlerical e certo otimismo pedagógico. Acreditava poder combater a ignorância, o fanatismo 

religioso e a desordem social oferecendo a razão e a luz do conhecimento ao homem do povo, o 

trabalhador comum13. 

 Outra importante corrente era a influência conservadora católica na educação que vinha 

desde o início da República empreendendo esforços no sentido de se reorganizar institucionalmente 

após o fim do seu monopólio religioso durante regime imperial14. A perda do seu espaço 

institucional no aparelho do Estado republicano era evidente e a Igreja buscava agora conviver com 

o novo regime fazendo frente ao laicismo republicano criando várias escolas confessionais nos 

níveis primário e secundário de ensino, e algumas poucas profissionais, além de se aproximar de 

vários dirigentes oligarcas nos seus respectivos Estados. 

 O republicanismo paulista15 na figura de líderes políticos locais como Alberto Sales (irmão 

do presidente Campos Sales) defendia a liberdade de ensino, comércio e indústria e o “direito 

natural” da elite paulista em dispor dos recursos públicos como bem lhe parecesse. Os republicanos 

paulistas produziram transformações institucionais e novos empreendimentos privados e públicos 

na educação a partir de São Paulo que marcaram para o bem e para o mal os rumos que a educação 

básica  brasileira tomaria ao longo da República. 

 Mas a principal contradição que se constituía naquele sistema educacional republicano do 

início do século XX se tornava cada vez mais evidente através da coexistência de dois padrões 

escolares. O primeiro atendia as demandas sócio-culturais de uma ordem oligárquica e 

patrimonialista, seletiva e restrita às elites e aos seus filhos, enquanto o outro era voltado para 

atender às necessidades de uma sociedade em transição para a modernidade capitalista cuja 

educação deveria estender-se a setores mais amplos da população, especialmente as camadas 

populares urbanas. 

                                                             
12 Vale lembrar que a presença desta organização não é insignificante quando lembramos que dos 12 presidentes da 
Primeira República, oito eram reconhecidos como maçons conforme vários testemunhos históricos (Deodoro da 
Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Salles,  Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Wenceslau Brás, 
Delfim Moreira, Washington Luís). 
13 “Ensinemo-los pois, criemos escolas, facilitemos aos desprovidos de recursos que frequentem as nossas escolas 
criadas por outrem, oficiais ou particulares, façamos tudo quanto nos seja possível para que o povo se instrua, porque 
esse é o nosso dever.” In: Grão Oriente do Brasil Manifesto aos maçons da Federação pelo Sob ∴ Gr ∴ Mest ∴ Gr ∴ 
Comm ∴ Dr. Nilo Peçanha –. Rio de Janeiro: Typ. Pap. Aguiar, 1917. 
14 Dias, Romualdo. Imagens da ordem: a doutrina católica sobre autoridade no Brasil (1922-1933). São Paulo: Editora 
da Unesp, 1996. 
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 Assim sendo a tentativa do Governo Nilo Peçanha de influenciar a dimensão educacional no 

contexto da sociedade brasileira da primeira década do século XX, mesmo que partindo de uma 

atuação estatal federal mal aparelhada e insuficiente, pode sinalizar algo que ultrapassa a retórica 

assistencialista e corretiva contido no decreto de criação das Escolas de Aprendizes Artífices.  

 Além da possível influência que sua filiação ao grupo da maçonaria possa ter causado nas 

suas decisões enquanto gestor do Executivo estadual e depois federal, Nilo Peçanha também é 

apontado por importantes e recentes pesquisas históricas como tendo uma profunda ligação aos 

projetos propostos pela Sociedade Nacional de Agricultura a qual defendia entre outras coisas a 

diversificação agrícola, o associatismo, a implantação de escolas agrícolas e a prevalência do 

engenheiro agrônomo sobre o agricultor.  Era uma reciclagem do discurso agrarista, baseado no 

conhecimento científico e na construção de uma sociedade do trabalho pela disciplinarização dos 

filhos do proletariado urbano -  os “desafortunados” – através da pedagogia do trabalho.16 

 Acreditamos que houve uma tentativa por parte de uma fração da oligarquia brasileira em 

ultrapassar as  tradicionais formas de lidar com os problemas sociais e econômicos especialmente 

dos complexos econômicos mais dinâmicos e dos seus centros urbanos. Mas havia certa 

perplexidade  e temor das classes dirigentes da República Oligárquica, com os problemas sociais e 

econômicos se avolumando e a crescente insatisfação das classes populares e camadas médias da 

sociedade. 

Objetivos da pesquisa 

 Nossa meta será empreender uma narrativa histórica da institucionalização do ensino 

profissional em nível federal do Brasil de modo que nossa análise tenha uma perspectiva global 

sobre este nível de ensino que foi criado oficialmente durante a curta presidência de Nilo Peçanha 

em 1909. Com isso buscamos evitar uma fragmentação excessiva ao se estudar as origens e a 

criação da Escola de Aprendizes Artífices focalizando somente a instituição de ensino ou 

enfatizando somente o contexto regional da sua criação deixando de lado a dimensão nacional que 

marca o seu início na Primeira República brasileira. 

 O desafio será construir uma narrativa do passado que nos permita analisar e debater a 

conjuntura social, política e econômica relacionada com o surgimento das Escolas de Aprendizes 

Artífices e identificar algumas consequências políticas e econômicas imediatas e posteriores desta 

instituição criada e mantida pela União num ambiente político marcado pelo federalismo 

assimétrico da Primeira República. 

                                                                                                                                                                                                          
15 Vita, Luis W. Alberto Sales, ideólogo da República. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1965. 
16 Côrte, Andréa Telo da. Política, Economia e Finanças: Nilo Peçanha. 2ª ed. Niterói: Imprensa Oficial, 2010. 
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 Vamos verificar até que ponto na sociedade brasileira da Primeira República o ambiente 

institucional – no nosso caso as instituições educacionais profissionais – estava contaminado por 

suas disparidades sociais e pela cultura educacional tradicional marcada separação entre trabalho e 

conhecimento.  

 Quais teriam sido os objetivos iniciais e posteriores do Governo da União ao interferir no 

fracionado e heterogêneo sistema educacional surgido a partir da primeira constituição republicana 

de 1891 ao propor sistema de escolas profissionais em nove capitais estaduais do país? Haveria 

concomitantemente objetivos políticos e econômicos implícitos no decreto nº 7566 de 23/09/1909? 

 O controle e o poder sobre os recursos materiais e humanos brasileiros no processo 

produtivo do início do século XX por meio do incipiente aparato estatal republicano brasileiro – 

aqui focalizando-se o ensino profissional em escala nacional – pode ter sinalizado a tentativa de 

uma fração das camadas dirigentes nacionais em ultrapassar as tradicionais formas de lidar com os 

problemas sociais e econômicos nos centros urbanos, onde cada vez mais as demandas das classes 

populares eram assimiladas com certa perplexidade e temor por parte destas mesmas classes 

dirigentes. 

 Os percalços e dificuldades iniciais e as primeiras décadas de funcionamento das E.A.As 

(Escolas de Aprendizes Artífices) serão, em suma, um dos objetivos principais desta pesquisa para 

analisarmos e tentar assimilar a complexidade de uma sociedade subdesenvolvida como a nossa que 

tentava saltar etapas em termos de ordenamento institucional e modernização ao se espelhar ao 

mundo capitalista europeu e estadunidense. Nestes países os pressupostos materiais, culturais e 

institucionais relacionadas com a indústria moderna já eram bem adiantados se comparados a um 

país de características essencialmente rurais e voltado para a agro-exportação17, onde ainda 

predominava na educação uma visão de aquisição de conhecimentos e erudição desvinculados de 

propósitos utilitários, porém muito mais voltada para os interesses honoríficos e de status quo de 

suas elites. 

Nilo Peçanha e o Ensino Profissional 

 O sistema de ensino profissional federal iniciou-se quantitativa e qualitativamente sob a 

contradição social e política na qual ele mesmo enquanto instituição e seus agentes expressavam, de 

um lado, valores capitalistas e meritocráticos e, de outro, atitudes e comportamentos típicos de uma 

sociedade estamental e patrimonialista.  

                                                             
17 “O passado agrário e escravocrata, e não uma verdadeira tradição artesanal constitui, portanto, o mais remoto 
pressuposto de nosso ensino profissional em todas as suas modalidades” Ramos AG, Garcia ES, Silva, GB. O Problema 
da Escola de Aprendizagem Industrial no Brasil. Estudos Econômicos (Rio de Janeiro) Ano IV, Nºs 11/12, Set. a Dez. 
1953, p.133-153. 
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 As discussões acerca da natureza e finalidades do ensino técnico e profissional do início 

do século passado obrigatoriamente estavam contextualizadas nestas transformações políticas, 

sociais e econômicas pelas quais o país passava. Entre elas a transformação de um paradigma que 

dizia respeito de como os resultados do progresso da técnica iriam ser absorvida pelo país. 

Continuaríamos somente a modernizar nossos hábitos de consumo espelhados no mundo central 

capitalista ou caminharíamos rumo a uma transformação da nossa base produtiva e social, inserindo 

o Brasil no chamado mundo “civilizado” estadunidense e europeu ocidental? 

 Percebemos no protagonismo político de Nilo Peçanha, dos seus seguidores no Rio de 

Janeiro e admiradores de outros estados, que uma fração da oligarquia nacional já era sensível aos 

reclamos de um desenvolvimento capitalista mais equilibrado entre os entes federativos, e mais 

autônomo em relação aos países centrais dominantes. Esta fração da oligarquia ia contra a 

concepção aristocrática de governo compartilhada pela maioria das elites políticas nacionais do 

período18 pois propunham um Governo forte, centralizado e capaz de intervir eficazmente para 

solucionar os reais problemas da nação. 

 Nos poucos anos em que esteve a frente do Estado do Rio de Janeiro e do país, Nilo e 

seus apoiadores, tentaram compor com outros Estados de segunda grandeza na Federação uma força 

política nacional para se contrapor a hegemonia de São Paulo e Minas pois estavam insatisfeitos 

com as deformações de federalismo causados por esta dominação.  

 Podemos conjecturar, por enquanto, que a iniciativa do Presidente Nilo Peçanha na 

criação do sistema de escolas profissionais federais em parte pode ser explicada pelas próprias 

características da sua atuação e objetivos políticos durante a sua atuação pública enquanto 

representante de uma oligarquia menor naquele momento da nossa história política republicana, 

onde tentava se lançar nacionalmente e tecer uma aliança para se contrapor ao poderio paulista. 

  Sua atuação como Presidente do estado do Rio de Janeiro promovendo reformas 

administrativas, saneamento das finanças estaduais e tentativas de revitalização e diversificação da 

base produtiva do seu estado, foi diferencial que o destacaram no ambiente político e administrativo 

da Primeira República, dando certa projeção nacional e este político fluminense cujo ápice na 

carreira pública atingiu ao assumir interinamente a Presidência da República após a morte de 

Afonso Pena em 14/06/1909. 

 Mas não deixemos esquecer que nos poucos 17 meses de Executivo federal este dirigente 

buscou dar forma a um sistema de ensino profissional que até então era inexistente em escala 

                                                             
18 Christian Edward C. Lynch. O Establishment Republicano: Notas sobre suas ideologias Políticas (1889-1930) In: 
Côrte, Andréa de Telo. Anais do Colóquio Nilo Peçanha e o Rio de Janeiro no Cenário da Federação. Niterói: 
Imprensa Oficial, 2010 (p.97-141). 
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nacional. Com a exceção de alguns estados mais industrializados onde havia escolas técnicas-

profissionais privadas, estaduais ou municipais, era de extrema importância este fato especialmente 

num contexto onde as demandas das classes populares por educação profissional eram, naquele 

momento, praticamente ausentes. 

 Apesar de constarem nos decretos relativos a este ramo de ensino a destinação aos 

“desvalidos da fortuna” e a orientação correcional para os menores infratores, ainda assim podemos 

perceber um esforço para dar certa unidade de direção a uma política de educação pública e impô-la 

de forma intervencionista aos poderes oligárquicos estaduais, que se julgavam os únicos e legítimos 

atores políticos para a implementação de políticas públicas de peso junto as suas populações. 

 

Conclusão 

 A tarefa será compreender o processo histórico da institucionalização do ensino profissional 

em nível federal até o final da década de 1920, de modo que nossa análise tenha uma perspectiva 

nacional em termos de espaço sobre este nível de ensino estabelecido oficialmente durante a curta 

presidência de Nilo Peçanha. Com isso buscaremos evitar uma fragmentação excessiva ao 

estudarmos as origens e o funcionamento inicial da Escola de Aprendizes Artífices focalizando 

somente a instituição em si ou enfatizando apenas o contexto regional da sua criação, deixando de 

lado a dimensão nacional que marca o seu início durante a Primeira República. 

 O desafio será construir uma narrativa do passado que nos permita analisar e debater a 

conjuntura social, política e econômica relacionada com a criação da Escola de Aprendizes Artífices 

e identificar algumas consequências políticas e econômicas imediatas desta instituição mantida pela 

União num ambiente político marcado pelo federalismo assimétrico da Velha República e mesma 

economia caracterizada pelo predomínio do setor agroexportador e industrialização incipiente. 

 Nossa pesquisa buscará enriquecer o atual debate crítico sobre a educação profissional no 

país a partir de uma análise histórico-econômica sobre o ensino profissional onde ainda se 

digladiam tanto a visão superestimada da educação profissional e outra anti-utópica, onde ambas, 

no meu entender partem de uma falsa concepção das relações entre a instituição escola e a estrutura 

institucional e as condicionantes sociais, econômicos e culturais do país. Ou seja, o problema é 

como fazer funcionar instituições escolares voltadas para o ensino profissional de tal forma que as 

demandas sociais, econômicas e culturais das classes populares sejam plenamente atendidas no 

Brasil, rompendo uma tradição de oferecimento de serviços educacionais desvinculados das reais 

necessidades da classe trabalhadora e do desenvolvimento econômico do país. 
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 Ao analisarmos o surgimento e o funcionamento inicial destas instituições federais de ensino 

profissional precisamos esclarecer até que ponto a permanência do nosso subdesenvolvimento 

econômico e tecnológico em relação aos países centrais estava relacionado também a um ambiente 

institucional da educação brasileira que mantinha a desvalorização do trabalho e da inovação nas 

relações sociais e no processo produtivo. Também podemos acrescentar que o mercado de trabalho 

do período histórico estudado refletia o ambiente institucional educacional de desvalorização e/ou 

indiferença com relação ao trabalho técnico e manual. 

 Finalmente, se a Velha República fracassou em revolucionar cultural e pedagogicamente a 

educação profissional brasileira, é porque também falharam outras rupturas sociais, políticas e 

econômicas que poderiam ter criado um ambiente mais propício para uma completa modernização 

das nossas instituições educacionais naquela sociedade. Em outras palavras, o Governo republicano 

daqueles tempos falhou ou não se interessou dado a sua composição político-social, em modernizar 

as principais instituições da República no sentido de criar um ambiente institucional na qual a ação 

dos indivíduos e dos grupos sociais convergisse na inovação econômica e na aquisição de 

conhecimentos como fatores de ascensão social e desenvolvimento do todo nacional.19Até onde as 

ideias de trabalho associadas ao conhecimento estavam separadas devido às restrições sociais e 

culturais então existentes no país, mantendo-se um ambiente educacional que não valorizava a 

aquisição de conhecimento para uma melhora do desempenho econômico e ascensão social da sua 

população, especialmente das classes populares. Quando muito a absorção do conhecimento 

tecnológico se limitava a modernizar hábitos de consumo em vez de desenvolver os processos 

produtivos nacionais, inclusive na agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Ricardo Abramovay. Desenvolvimento e instituições: a importância da explicação histórica In:  ARBIX, Glauco, 
ZILBOVICIUS, Mauro e ABRAMOVAY, Ricardo – Razões e ficções do desenvolvimento – UNESP/EDUSP – 2001.  
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A FAMÍLIA REBUÁ E AS CASAS COMERCIAIS DE MIRANDA 

Zulmária Izabel de Melo Souza Targas 

 

 
Resumo: Com a liberação da navegação brasileira pelo rio Paraguai, consolidada após o final da 
Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai (1870), Mato Grosso se inseriu na economia mundial, 
através das relações comerciais que se davam por meio da navegação pela Bacia Platina (composta 
pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai e seus afluentes) que dá ligação ao Oceano Atlântico. A 
navegação pela Bacia Platina se tornou o meio de transporte dominante na economia mato-
grossense. Nesse contexto, várias casas comerciais de importação e exportação são instaladas na 
província/estado. Assim, o presente artigo busca contribuir para a temática das casas comerciais 
importadoras e exportadoras no Antigo Mato Grosso. No entanto, limito-me aqui, a tratar das casas 
comerciais da cidade de Miranda. Para cumprir tal desígnio, utilizo de tais tipos de fontes: 
inventários, álbuns graphicos, diários oficiais, Serviço de Estatística Commercial do Ministério da 
Fazenda, correspondências e jornais. 
Palavras- chave: 1. Miranda. 2. Comércio. 3. Navegação. 4.Importação. 5.Exportação. 
 
Abstract: With the release of Brazilian navigating the Paraguay River, consolidated after the end of 
the War of the Triple Alliance against Paraguay (1870), Mato Grosso was introduced into the world 
economy through trade relations that occurred by navigating the Platina Basin (comprised of 
Paraná, Paraguay and Uruguay rivers and their tributaries) which gives attachment to the Atlantic 
Ocean. Navigation by Platina Basin became the dominant mode of transport in Mato Grosso 
economy. In this context, several trading houses import and export are installed in the province / 
state. Thus, this article seeks to contribute to the theme of importing and exporting business houses 
in the Old Mato Grosso. However, I limit myself here to address the business houses of the city of 
Miranda. To fulfill this purpose, use of such sources: inventories, albunsgraphicos, gazettes, 
Statistical Office of the Commercial Finance Ministry, correspondence and newspapers. 
Keywords: 1. Miranda. 2. Mato Grosso. 3. Navigation. 4. Importation. 5. Exportation. 
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INTRODUÇÃO 

 

A região que viria a se constituir capitania, província e depois estado de Mato Grosso se 

ligou efetivamente ao espaço econômico da América Portuguesa com a descoberta do ouro em 

Cuiabá em 1718 (BORGES, 2001:107-108) e no Vale do rio Guaporé,no início da década de 1730. 

Logo, essas minas de ouro “representaram um importante alento para os cofres da Coroa Portuguesa 

que atenta a importância estratégica desses núcleos de povoamento”. Então, “decide dividir a 

capitania geral de São Paulo, fundando as novas capitanias de Goiás e Mato Grosso (Provisão 

Régia de 5 de agosto de 1748)”(GALLETI, 2000: 67-68).  

Como os achados auríferos se limitaram a porção norte, a região sul da capitania de Mato 

Grosso (SMT)“permanecia essencialmente como uma ‘área de passagem’, na medida em que nela se 

situava a maior parte do trajeto das monções cuiabanas”, assim se tornara “ligação entre o Sudeste e 

as zonas auríferas e, ao mesmo tempo, como uma área de proteção ao interior da América 

portuguesa, em face das ameaças de invasão pelo inimigo espanhol” (QUEIROZ, 2011: 111).  

A estratégia governamental utilizada para garantir o território correspondente à capitania de 

Mato Grosso foi “povoar, armar e fortificar a raia fronteiriça”, com a criação de alguns fortes. Ao 

norte, criou o Forte do Príncipe da Beira, às margens do rio Guaporé, em 1776 (GALETTI, 

2000:71). Ao sul, devido à importância agora atribuída, também foram construídos fortes para 

assegurar esse território. Primeiro, foi criado o forte do Iguatemi em 1767, à margem do rio 

homônimo. Porém, “o Forte do Iguatemi foi tomado pelos espanhóis em 1777”. Depois, foi criado 

“o forte Coimbra em 1775, o povoado de Albuquerque (atual Corumbá, 1778) e o fortim de 

Miranda (1797). Tais estabelecimentos destinavam-se, de fato, a defender a posse lusa desse 

território, garantindo, entre outras coisas, a segurança da rota monçoeira” (QUEIROZ, 2011: 112-

113). 

Entretanto, foi somente no contexto da expansão da pecuária bovina na região, em fins da 

década de 1820, que a região do SMT começou a ser povoada de forma mais significativa por não-

índios. Expansão essa efetuada por povoadores “vindos de Minas Gerais e do norte da província de 

São Paulo” que “encaminharam-se para os campos limpos e cerrados do planalto sul-mato-

grossense, situado na bacia do Paraná” e outros vindos “das zonas pecuárias situadas no entorno de 

Cuiabá”, estes por sua vez, foram para “a porção meridional do pantanal” (QUEIROZ, 2011: 113-

114). Assim, o grupo de migrantes vindos de Cuiabá deu novo sentido aos “núcleos preexistente na 

região sul, isto é, Miranda” e Albuquerque (Corumbá) e “a corrente vinda do leste, por sua vez, 
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levou a formação de um novo povoado: Santana do Parnaíba (atual apenas Paranaíba), reconhecido 

como freguesia já em 1838” (QUEIROZ, 2008: 125). 

A região do SMT começou a receber novos fluxos migratórios com a liberação da 

navegação pelo rio Paraguai em fins da década de 1850, por meio da qual, a Província de Mato 

Grosso passou a se ligar ao oceano Atlântico, via estuário do Prata (composto pelos rios Paraná, 

Paraguai e Uruguai e seus afluentes). Essa navegação foi interrompida com a guerra da tríplice 

Aliança contra o Paraguai e retomada ao final da mesma (QUEIROZ, 2008). Com isso, Mato 

Grosso passou a manter relações comerciais com os países da bacia Platina, com alguns países 

europeus, com os Estados Unidos e com outras praças nacionais. Com esse novo sistema de 

transporte, 

 
 

[...] dinamizou-se, efetivamente, a navegação dos principais afluentes do Paraguai 
de modo que os portos de Miranda e Aquidauana (nos rios homônimos), bem como 
Coxim (no rio Taquari), puderam tornar-se importantes subpolos comerciais - a 
partir dos quais as correntes comerciais irradiadas desde Corumbá prosseguiam, 
por caminhos terrestres, para o interior do SMT e até mesmo o sul de Goiás e a 
região de Santana do Paranaíba. Algo semelhante ocorreu, mais ao norte, com 
relação a Cáceres (situada sobre o rio Paraguai) e Cuiabá, cujo comércio abastecia 
amplas porções do centro-norte da província (QUEIROZ, 2011: 122). 
 
 

Nesse contexto, estabeleceram-se algumas casas comerciais dedicadas à importação e 

exportação em Mato Grosso (TARGAS, 2012). Essa iniciativa comercial estava ligada ao fenômeno 

da Segunda Revolução Industrial que deu um novo rumo à economia capitalista. E conforme 

apontou Hobsbawm, “a economia capitalista era, e só podia ser mundial”, pois “à medida que 

estendia suas operações a partes cada vez mais remotas do planeta e transformava todas as regiões 

cada vez mais profundamente” (HOBSBAWM, 2010: 73). Mas, a economia mato-grossense 

evoluiu em passos lentos e somente adquiri certa importância na última década do século XIX; 

ocasião em que surgem novas casas comerciais importadoras e exportadoras.  

Neste artigo, entretanto, me limito a tratar das casas comerciais estabelecidas na cidade de 

Miranda. 

Como mencionado anteriormente, o surgimento de Miranda esteve ligado ao 

estabelecimento do fortim homônimo e “com o correr dos tempos foram agremiando nas suas 

circunvizinhanças alguns moradores que se entregavam exclusivamente à lavoura e a criação de 

gado”. Então, em 1857, sua povoação foi elevada a categoria de vila. No entanto, durante a guerra 

da Tríplice Aliança contra o Paraguai, a vila de Miranda foi “invadida e ocupada por forças 
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paraguaias em 1865 e seu crescimento data da terminação da guerra e tem sido muito lento” (Album 

graphico do estado de Matto-Grosso, 1914: 404). De fato, apesar de esta cidade ter se tornado um 

subpolo comercial, as evidências empíricas indicam a presença somente de casas comerciais de 

importação e exportação sob o forte domínio da família Rebuá. 

Para a elaboração deste artigo, utilizo como uma das fontes1, os inventários realizados nos 

anos de 1894 e 1902, referentes a dois membros da Família Rebuá, residentes na cidade de 

Miranda, estado de Mato Grosso2. Uma vez que, os inventários e testamentos post-mortem são 

fontes que apresentam arrolamento de bens deixados pela a pessoa inventariada, assim como a 

relação dos herdeiros. Ao longo de um inventário, podem-se notar pistas que vão além das 

mencionadas, pois “quando bem analisados, mostram, ou deixam transparecer, informações de 

ordem social, econômica, cultural, educacional, religiosa, política e administrativa” (FLEXOR, 

2005: 1). Todavia, a pesquisa não se limita somente a esse tipo de fonte, pois como apontou Marc 

Bloch, “seria uma grande ilusão imaginar que cada problema histórico corresponde um tipo único 

de documento, específico para tal emprego” (BLOCH, 2001: 80). Assim sendo, também utilizo o 

Album graphico do estado de Matto-Grosso, editado em Hamburgo em 1914, o Almanak 

Laemmert, editado no Rio de Janeiro desde 1844 até 1935, algumas edições do Diário Oficial da 

União, correspondências da Casa Vasquez, Filhos & Cia., edições do Serviço de Estatística 

Comercial do Ministério da Fazenda e jornais. 

 

UM NEGÓCIO DE FAMÍLIA 

 

O Album graphico do estado de Mato Grosso, traz ao final, dezenas de anúncios de 

empresas estabelecidas nas cidades de Aquidauana, Corumbá, Cuiabá, Campo Grande, Miranda,  

Nioac, Porto Murtinho e São Luiz de Cáceres, além do anúncio de empresas nacionais de outros 

estados e de empresas estrangeiras.  

No caso da cidade de Miranda, a única empresa que apresentou anúncio no referido Album 

graphico foi Angelo Rebuá & Irmão.  Esse tipo de publicação era algo que estava presente em 

vários países e seu objetivo era “apresentar a nação, o Estado e as empresas”. Esses álbuns 

integraram um processo de divulgação do capitalismo nas exposições mundiais, na quais eram 

objetos importantes de propaganda e tinham por finalidade “seduzir e convencer o público, pelos 

                                                             
1 As citações de fontes documentais em português foram escritas de acordo com as regras atuais da língua para facilitar 
a leitura do texto. 
2 Refiro-me aqui a Mato Grosso para evitar anacronismo histórico, visto que essa cidade pertence ao atual estado de 
Mato Grosso do Sul que foi criado em 1977.  
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textos e imagens, de que nos lugares mais remotos do globo, as transformações se faziam presentes” 

(LOPES, 2010: 185-186). Isso evidencia que a casa comercial citada, buscava divulgar seus 

negócios e assim, adquirir mais relações comerciais. Uma vez que, a sua propaganda apresenta o 

endereço para contato. 

Contudo, as evidências empíricas apontam a existência de outras duas casas comerciais 

estabelecidas em Miranda pertencentes à família Rebuá. 

Fratello Rebuá 

 

A empresa Fratello Rebuá pertencia a Geasone Rebuá e Antônio Rebuá (Inventário de Maria 

Antonia Rebuá), ambos irmãos e de nacionalidade italiana(Correio do estado, 22 de maio de 1909: 

8).Esses empresários participaram da fundação da Sociedade Italiana de Beneficência na cidade de 

Corumbá (PÓVOAS, 1989: 203). E  

 
 

Geasone Rebuá foi figura emblemática na região, nascido na Itália, se deslocou 
para o Brasil com onze anos, chegando ao Brasil em meados do século 19, durante 
a Guerra da Tríplice Aliança. Residindo na vila de Coxim, foi um navegador que 
procurou navegar o rio Taquari, porém logo constatou que seria impossível navegá-
lo, devido às características do rio (COSTA, 2010: 124).  
 
 

 Essa casa comercial mantinha relações comerciais com outros países. As evidências foram 

encontradas através do inventário de Maria Antônia Rebuá, iniciado em 1890 e concluído em 1894. 

A mesma deixou viúvo Antonio Rebuá com 44 anos e três herdeiras: Selvagia (10 anos), Reza (6 

anos) e Anna (11 meses). Os bens do casal são representados pela tabela a seguir: 

 

 

 
                         Tabela 1:Arrolamento de bens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bens Valor 

Mercadorias gerais 16:820$160 

Aviamentos 14:567$500 

Móveis e utensílios 4:320$000 

Dívidas garantidas 15:640$734 

Dívidas não garantidas 1:986$168 

Dívidas de letras 3:999$570 

Dívidas do governo da República 15:000$000 

Dinheiro em caixa 18:030$156 

Total 90:364$288 

Fonte: Inventário de Maria Antonia Rebuá, balanço de 1902 
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No entanto, os valores obtidos através de inventários devem ser questionados, uma vez que, 

“os preços atribuídos aos itens descritos neste tipo de documento não resultam de uma transação 

comercial propriamente dita, mas sim de uma avaliação feita, a priori, sem a intenção de 

comercialização dos bens arrolados”. Além disso, os preços estavam sujeitos à subjetividade dos 

avaliadores que “certamente gozavam de reputação e prestígio para serem escolhidos para tal 

função” (COSTA, 2013: 2). E 

 

 

[...] entendemos ser crucial considerar que eles estavam imersos nas teias das 
relações políticas, sociais e econômicas das sociedades em que viviam. Dessa 
forma, aventamos a possibilidade de que, em muitos casos, interesses mais 
imediatos pudessem interferir na avaliação dos bens arrolados, contribuindo para 
superestimar os preços ou depreciá-los, conforme o emaranhado de situações que 
incidiam sobre os avaliadores no desenrolar de suas experiências sociais. Nestes 
casos, a suposta neutralidade subjacente ao juramento que prestavam certamente 
ficava restrita ao campo das formalidades, sendo marginalizada na prática 
(COSTA, 2010:124). 
 
 

Dos bens acima mencionados, a quantia de 73:602$523 (setenta e três contos, seiscentos e 

dois mil e quinhentos e vinte e três réis) era correspondente ao capital que lhe cabia na sociedade da 

empresa Fratello Rebuá (Inventário de Maria Antônia Rebuá,  balanço de 1892). O que significa 

que a empresa possuía o dobro do capital acima mencionado. Apesar do cuidado que o historiador 

deve ter ao lidar com inventários, ainda é possível concluir que esse ramo de negócios já era 

lucrativo nas duas últimas décadas do século XIX. Entretanto, a casa comercial citada, não aparece 

entre os registros de comerciantes de Miranda no ano de 1905, disponíveis no Almanak Laemmert 

(1905: 1.718).É possível que essa empresa tenha se tornado Geasone Rebuá & Cia. 

 

Geasone Rebuá & Cia. 

 

Da empresa Geasone Rebuá & Cia., só foi possível identificar como proprietário Geasone 

Rebuá. Que em fins do século XIX, já 

 
 
[...] comercializava também produtos da Europa, Montevidéu e Buenos Aires, às 
margens do Rio da Prata, trazendo produtos de difícil acesso no Brasil, como: 
casimiras da Inglaterra, vinhos da Itália e Portugal, sardinhas da Espanha e joias da 
França. Antonio Rebuá, seu filho, nasceu em Miranda casou-se com Henriqueta 
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Ferreira e tiveram Wellington, Washington e Gladston (COSTA, 2010:124).  
 
 

Geasone era casado com Henriqueta Pereira Rebuá, a qual faleceu em 1902, deixando 17 

filhos, conforme quadro 1. Logo, os indícios sobre essa empresa foram adquiridos através de seu 

inventário que se iniciou em novembro de 1902 e terminou em janeiro de 1903.  

 

                        Quadro 1: Filhos do casal  Geasone eHenriqueta AntoniaRebuá 

Herdeiros Estado civil Idade 

Elvira Rebuá Candia, casada 31 

Amélia Rebuá de Camargo casada 29 

AngeloRebuá casado 28 

AntoniaRebuá Ribeiro casada 27 

RosalinaRebuá Araújo casada 25 

EmiliaRebuáMoliterno casada 24 

PyladesRebuá solteiro 22 

EdelmiraRebuá solteira 20 

Celma Rebuá Candido casada 18 

Irene Rebuá Machado casada 17 

LydiaRebuá solteira 16 

Francisco Rebuá solteiro 14 

HerminiaRebuá solteira 12 

Pedro Rebuá solteira 9 

Elvira Rebuá solteira 7 

OresteRebuá solteiro 6 

AntonioRebuá Sobrinho solteiro 4 

 Fonte: Inventário de Henriqueta Antonia Rebuá (1902) 

 

Essa empresa era constituída de duas casas comerciais; a matriz localizada em Miranda e a 

filial em Aquidauana. No balanço realizado em 17 de novembro de 1902, a matriz possuía o 

equivalente a 151:135$373 (cento e cinqüenta e um conto, cento e trinta e cinco mil, trezentos e 

setenta e três réis)em mercadorias e em caixa, a quantia de4:044$100 (quatro contos, quarenta  

quatro mil e cem réis). Em sua filial, o valor das mercadorias era correspondente a 19:902$631 

(dezenove contos, novecentos e dois mil, seiscentos e trinta e um réis) e o dinheiro em caixa era 

de1:007$500 (Um conto, e sete mil e quinhentos réis). Pode-se dizer que a casa comercial de 

Miranda era lucrativa, pois em um mês, as mercadorias vendidas somaram 16:708$582 (dezesseis 

contos, setecentos e oito mil e quinhentos e oitenta e dois réis) (Inventário de Henriqueta Pereira 

Rebuá, 1902).  
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Apesar das precauções tomadas ao considerar os valores acima citados, ainda é possível 

concluir que a empresa era bem sucedida, pois o casal continha outras posses.  E os bens e dívidas 

ativas somadas equivaliam a 1.031:480$701(um milhão e 31 contos, quatrocentos e oitenta mil, 

setecentos e um réis).Entre os bens encontrava-se: casas comerciais, terrenos urbanos situados em 

Miranda e Corumbá, fazendas, uma serraria e embarcações. 

Em 1911, a casa comercial Geasone Rebuá & Cia. ainda estava ativa e sob comando de 

Geasone Rebuá(Correio do Estado, 14 de março de 1911: 2) 

 

Angelo Rebuá & Irmão 

A casa comercial Angelo Rebuá & Irmão foi criada em 1908 e é sucessora da empresa 

Angelo Rebuá, tendo por sócio capitalista3Angelo Rebuá e como sócio industrial4 Francisco Rebuá 

(Album graphico do estado de Matto-Grosso, 1914, p. LVIII), ambos herdeiros da  fortuna de 

Henriqueta Pereira Rebuá. Em 1902, Angelo Rebuá morava em Aquidauana, provavelmente era 

responsável pela filial da casa Geasone Rebuá & Cia. ali situada (Inventário de Henriqueta Pereira 

Rebuá, 1902).   

Essa empresa era importadora “com relações diretas nas principais praças do Brasil e do rio 

da Prata”e possuía as fazendas Pastinho e Bocaina, as quais eram utilizadas para a criação de gado 

vacum e suíno. Como se dedicava a exportação, especialmente de couros vacuns e crina, as quais 

em sua maioria, provenientes das fazendas citadas (Album graphico do estado de Matto-Grosso, 

1914: LVIII).A empresa era proprietária de duas chatas e da lancha Agachy que se ocupava do 

transporte de cargas e passageiros até Corumbá (Correio do Estado, 31 de julho de 1909: 2). Mais 

tarde, adquirirem a lancha Elba e a chata Pedro II, que oferecia “acomodações de camarotes, 

cozinha, e mais dependências. A lancha Agachy estava sob comando de Francisco Rebuá (Idem, 26 

de fevereiro de 1910:2). 

A casa Angelo Rebuá & Irmão mantinha relações comerciais com a casa Vasquez, Filhos & 

Cia. localizada em Corumbá. Esses contatos comerciais se davam porque as casas comerciais de 

importação e exportação de Corumbá eram consideradas de primeira classe, e atuavam em vários 

ramos “dedicando-se: à comissão, à consignação, à representação de bancos nacionais e 

estrangeiros, à navegação, à exploração de terras para a extração dos produtos naturais em Mato 

                                                             
3 “O sócio capitalista é aquele que entra com o capital e sua obrigação é solidária, ou seja, responde legalmente pela 
empresa” (TARGAS, 2012, p.71). 
 
4“O sócio de indústria é aquele que contribui unicamente com seu trabalho, tendo direito a uma participação nos lucros, 
especificada em contrato, no entanto não é responsável pelas dívidas contraídas pela empresa” (Idem).  
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grosso, assim como da pecuária” e “o abastecimento do comércio mato-grossense estava ligado a 

Corumbá” (TARGAS, 2012: 40-41).  

 

 
Figura 1:Antiga casa comercial Angelo Rebuá & Cia., construída na primeira década de XX 

                  Fonte: Prefeitura municipal de Miranda 2010, apud SANTOS, 2011, p. 30. 
 

Isso possibilitava que as empresas da cidade de Corumbá atuassem como intermediárias de 

empresas estabelecidas no interior do estado. Pois, estando às casas comerciais 

importadoras/exportadoras de Corumbá localizadas no porto mais importante do Estado, elas 

tinham vantagens, devido à navegação internacional que ali se encerrava e estavam em contato 

direto com o exterior. No porto de Corumbá, chegavam navios provenientes de outros portos 

brasileiros, assim como da Argentina, Uruguai e Paraguai (Serviço de Estatística Commercial do 

Ministério da Fazenda). Mas as mercadorias eram provenientes desses países, mas também de países 

europeus e norte-americanos. As casas comerciais corumbaenses utilizavam como intermediárias 

algumas empresas localizadas na Bacia Platina, principalmente para transações bancárias, visto que, 

não havia em Corumbá representações de todos os bancos necessários para efetivar os negócios. 

Todavia, algumas empresas de Corumbá também eram representantes de bancos estrangeiros, assim 

realizavam operações próprias e de terceiros (TARGAS, 2012: 87-89).  

Nesse sentido, que as transações da casa comercial Angelo Rebuá & Irmão se davam com a 

Casa Vasquez, Filhos & Cia. e com outras empresas localizadas em Corumbá.  As transações 

financeiras entre essas duas empresas possuíam um valor considerado, pois em correspondência 

enviada da casa Vasquez, Filho & Cia. apresentando o extrato do débito da casa Angelo Rebuá & 
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Irmão era de 2: 411$525 réis (dois contos, quatrocentos e onze mil, quinhentos e vinte e cinco réis) 

(Livro de correspondências da Casa Vasquez, Filhos & Cia., 10 de junho de 1912: 120). Os pedidos 

de produtos se davam através de correspondências, e as mercadorias eram enviadas através da 

navegação. Mesmo que, a propaganda da casa Angelo Rebuá & Irmão enfatizasse que a mesma 

possuía contato direto com empresas localizadas no Rio da Prata e com outras praças brasileiras, a 

mediação de casas estabelecidas em Corumbá eram necessárias, mesmo que fosse para realizar 

algum pagamento de mercadorias importadas e receber o pagamento de produtos exportados.  

No ano de 1918, essa empresa entra em liquidação, o que evidência que o comércio de 

importação e exportação já não garantia o lucro de antes. Mas, a mesma antes da liquidação chegar 

ao final, participou de uma licitação para fornecimento de madeiras para a construção da Estrada de 

Ferro Itapura a Corumbá, conforme contrato: 

 
 

[...] declarou o senhor diretor interino que, havendo a referida firma concorrência 
satisfeito todas as exigências da lei e estando a sua proposta dentro do preço 
máximo estipulado pela diretoria da Estrada, em virtude da cláusula quinze do 
mesmo edital e a única apresentada para o fornecimento de dormentes no trecho 
compreendido entre Campo Grande e Porto Esperança, proposta essa que referida 
firma apresentou, antes de entrar em liquidação e que foi publicada no diário 
Oficial, de vinte e sete de janeiro de mil novecentos e dezoito, tendo sido aberta e 
lida após o julgamento de idoneidade da firma proponente [...], resolvia, de acordo 
com o edital de concorrência, aceitar a referida proposta e contratar com Angelo 
Rebuá & Irmão, ora em liquidação, o fornecimento de dormentes de madeira de lei 
de primeira (Diário Oficial da União, 24 de março de 1918). 

 
 
Para que esse contrato entrasse em vigor, a empresa Angelo Rebuá & Irmão deveria efetivar 

um depósito caução de dez contos de réis (10:000$000), que poderia ser em moeda corrente ou dez 

apólices da Dívida Pública, os quais deveriam ser depositado no Tesouro Nacional. Esse valor 

depositado como segurança, seria devolvido quando o contrato chegasse ao fim, em 31 de dezembro 

de 1918 e a empresa Angelo Rebuá & Cia. tivesse cumprido o que o mesmo estabelecia. Ou seja, a 

entrega de trinta mil dormentes (30.000) todos “de madeira de lei de primeira classe, empilhados à 

margem da linha da mesma Estrada no trecho citado entre Campo Grande e Porto Esperança, ao 

preço de trinta e cinco mil réis (35$000) cada dezena. Além disso, a extração da madeira deveria ser 

realizada nos meses de maio, junho, julho e agosto e deveria fornecer por mês pelo menos a décima 

parte do que foi contratado (Idem, p. 419-420).  

Os negócios tomaram um novo rumo e no dia 21 de julho de 1929 é inaugurada a Usina de 

açúcar Santo Antônio Ltda., tendo por sócios: Antônio Ferreira Cândido, José Theófilo de Araújo, 
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Egino Guedes, Francisco e Angelo Rebuá(http://www.ilovemsoficial.com/2012/08/pontos-

turisticos-de-miranda.html, acessado em 28 de fevereiro, 2014). 

 

 
Figura 2: Edificação Industrial Usina Açucareira Santo Antonio Ltda. 
Fonte: Secretaria de Turismo de Miranda 2010, apud SANTOS, 2011, p. 34 

 

Já no ano de 1935, as evidências indicam que somente Angelo Rebuá continuava no ramo 

empresarial, pois era exportador de frutas, apicultor e possuía fábrica de biscoitos e outra de 

macarrão. Além disso, estava entre os oito capitalistas da cidade de Miranda (Almanak Laemmert, 

1935: 542). As frutas são um indício que a experimentação que Angelo realizou na primeira década 

do século XX, em sua residência particular, onde a firma Angelo Rebuá & Irmão, mantinham “um 

bem cuidado campo de experimentação para a lavoura, empregando máquinas modernas,  irrigação 

e sulfatagem”, onde dedicava-se “com preferência a flori-, hort-, fruticultura, bem com a 

experiências quanto a aclimatização de plantas exóticas (Album graphico do estado de Matto-

Grosso, 1914: 404). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É possível concluir que casas comerciais importadoras e exportadoras de Miranda, mesmo 

estando no interior do estado era um investimento lucrativo em fins do século XIX e início do XX. 

Além disso, nota-se que os comerciantes dessa cidade também estavam envolvidos com a política, 

pois tanto Francisco como seu irmão Pylades Rebuá foram deputados estaduais (Correio do estado, 

9 de novembro de 1911). Sendo o último, proprietário de uma olaria em Miranda (Almanak 

Laemmert, 1935: 542) e prefeito de Miranda, já Angelo Rebuá foi membro do diretório de Miranda 
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(COSTA, 2010: 103).  É curioso notar como os laços comerciais se entrelaçavam com o familiar. 

Um caso específico, é o de Emilia Rebuá Moliterno, filha de Geasone Rebuá, que era casada com o 

comerciante Nicola Moliterno, também italiano que foi sócio da casa comercial Mônaco, Moliterno 

& Cia., situada na cidade de Corumbá (TARGAS, 2012: 73). O casal era proprietário da fazenda 

Jatobá (Correio do estado, 18 de agosto de 1909: 2) e Nicola comandante e co-proprietário da 

lancha Liguria (Idem, 3 de novembro de 1909). Outra evidência, é o caso de Hermínia Rebuá 

Corrêa, também filha de Geasone, que se casou com Diógenes Alves Corrêa, um importante 

proprietário de terras. O casal possuía “Fazenda Bahia, constituída pelas posses denominadas 

Fazendinha, Carandá Fechado, Bahia, São Domingos, Mutum, Retiro do Cervo e Serradão, num 

total de 86.290 hectares” (COSTA, 2010: 103). Diógenes era sócio da casa comercial Alves, Corrêa 

& Cia. localizada na cidade de Corumbá (TARGAS, 2012: 79). É evidente a influência da família 

Rebuá tanto nos negócios como na política. Sendo assim, fica aqui esta modesta contribuição para o 

conhecimento da temática das casas comerciais situadas no antigo Mato Grosso.  
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OS IRMÃOS RÖHE E O MERCADO DE VEÍCULOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
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Resumo 
O presente trabalho tem por objetivo, analisar a trajetória econômica da família Röhe entre os anos 
de 1833, quando ocorre a fundação das oficinas dedicadas à confecção de veículos de transporte, até 
1883, quando ocorre a sua compra pela Companhia Constructora. Além disto, buscamos 
compreender a dinâmica interna que cerca a confecção dos seus carros, a dificuldade em adquirir 
mão de obra qualificada, a espacialização da produção e a busca pela modernização das suas 
instalações. 
Palavras-chave: Rio de Janeiro; Economia; Século XIX; Família Alemã (Röhe); Carros de 
transporte. 
 
Abstract 
The paper studies the economic trajectory of the Röhe family during Brazil’s Second Empire, from 
1833 to 1833. This fifty-year period spans from the foundation of the Röhe’s locomotion vehicles 
workshops to the year when the company was bought by the Companhia Constructora. The article 
analyzes the internal dynamics of the Röhes’ carriage building enterprise, their difficulties in 
obtaining qualified labor, the spatialization of the production and their efforts in modernizing their 
facilities. 
Keywords: Rio de Janeiro; economic history; nineteenth century: German families (Röhe), 
carriages; locomotion vehicles. 

 

 



 

Por que o Rio de Janeiro? 

O conjunto de transformações políticas e econômicas ocorrido entre os anos de 1763 e 1822 

proporcionaram, em especial para a cidade do Rio de Janeiro, um ambiente ímpar, rico e diverso em 

oportunidades para a expansão de negócios como também, para a abertura de novas atividades 

voltadas para o cotidiano da capital imperial. Este cenário positivo circulava pelos principais portos 

do mundo, portos que não apenas transacionavam mercadorias, mas também, possibilitavam a 

circulação de informações preciosas para novos investimentos. O porto de Hamburgo foi um destes 

lugares.  

A relação comercial entre Portugal e Hamburgo era intensa. Entre os anos de 1796 e 1831, 

Portugal reexportou para Hamburgo uma série de produtos brasileiros, a pauta de comércio 

concentrava-se basicamente em 15 produtos dentre os quais, açúcar (branco e mascavo), tabaco, 

couros secos, algodão, cacau e café, por exemplo, representavam aproximadamente 99,6% do 

volume total negociado (WEBER, 2008: 615). Graças a esta dinâmica comercial, houve a 

necessidade de efetivar uma representação germânica em solo brasileiro. Em 1818, o senhor Caspar 

Friedrich Stuhlmann passou a responder pelos interesses econômicos, políticos e sociais dos 

hamburgueses, foi nomeado cônsul para a cidade do Rio de Janeiro (KELLENBENZ, 1968: 436).  

 Este dinamismo econômico proporcionou o surgimento de novas oportunidades de negócio. 

Alimentação, moradia, pequenas e médias fábricas e oficinas entre outros, surgiram para 

complementar este complexo processo de transformação urbanística que se desdobrava1. Para 

aqueles que possuíam algum tipo de especialização ou recurso financeiro acumulado, a capital 

imperial era um excelente espaço para investimentos. 

No dia 12 de novembro de 1830, Johann Ludolph Wilhelm Röhe (17/II/1812 - ?), nascido 

em Altona, distrito de Hamburgo, embarcou no navio Henriette, rumo ao Rio de Janeiro. Após uma 

viagem de 79 dias, finalmente, no dia 2 de fevereiro de 1831, Johann L.W. Röhe chegou ao seu 

destino, a capital do Império. Além da pouca idade, 19 anos a serem completados, o jovem trazia 

em sua bagagem a experiência no “ofício de ferreiro e [de] construtor de viaturas”2, adquiridos em 

sua terra natal.  

Um pouco mais de três anos depois, em 24 de junho de 1834, vindo a bordo do navio 

Uranos, chegou também ao Rio de Janeiro, a segunda metade da futura Röhe Irmãos. Anton 

Heinrich Ludolph Röhe (27/II/1813 - 25/XII/1868), assim como Johann, havia nascido em Altona e 

também, trazia em sua bagagem uma especialidade, a do “ofício de correeiro”, adquirida na firma 

Kesner3. 

 



 

Ares de inovação – uma família empreendedora 

 Para termos uma ideia deste setor econômico, o de veículos de transporte pessoal, a leitura 

de obras como O Rio de Janeiro Imperial, de Adolfo Morales de Los Rios Filho, e Meios de 

transporte no Rio de Janeiro: história e legislação, de Francisco Agenor Noronha Santos, são 

indispensáveis. Uma das passagens mais ricas sobre a temática, as oficinas de carruagens, é 

proporcionada pelo capítulo intitulado Trabalho, de Adolfo Morales de Los Rios. 

 Ao que tudo indica, os Röhe estavam muito bem informados sobre o desenvolvimento do 

mercado de carruagens no Brasil, em especial, na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o autor,  

 
 

A primeira grande oficina desse gênero aqui montada – em 1833 – foi a de João 
Ludolfo Guilherme Röhe, natural de Altona. Sabedor de que as carruagens do 
Brasil eram importadas da Europa, ele para aqui veio com o firme propósito de 
fundar a indústria de carruagens. E o consegue, pois trouxe material, máquinas 
aperfeiçoadas e ideias novas. A fábrica Röhe, (…) tornou-se popularíssima pelos 
tipos de carruagens que criou, de acordo com o meio brasileiro. (MORALES DE 
LOS RIOS FILHO, 2000: 138. Grifo nosso)  
 
 

 Este know-how que desembarcou no Brasil encontrou um ambiente extremamente favorável. 

Se por um lado o crescimento populacional e o desenvolvimento urbano potencializavam a 

demanda por veículos de transporte, por outro lado, conforme observou Silvia Lambert Siriani, a 

“economia brasileira, ainda [era] pouco industrializada”, a chegada de novos trabalhadores, mesmo 

sendo “detentores de técnicas consideradas superadas pelo ponto de vista europeu, porém inovadora 

numa sociedade em processo de mecanização”, encontrou um campo fértil para a sua atuação. 

(SIRIANI, 2003: 145). 

 Aproveitando este cenário, Johann Röhe possibilitou a chegada de 

 
 

mais de 600 operários da Alemanha. Por tudo isso seu estabelecimento chegou a 
ser modelar. Constituiu, mesmo, uma escola de hábeis artífices, que se espalharam 
pelo Brasil e pela Argentina. (MORALES DE LOS RIOS FILHO, 2000: 138) 
 
 

Em termos quantitativos, o número de 600 operários trazidos por Röhe também parece ser 

significativo4. Este fluxo de alemães pôde ter ocorrido graças à carência de mão de obra para 

atividades com um maior grau de especificidade. 

Outra possibilidade para percebermos este momento positivo do mercado de veículos é o 

crescimento do número de estabelecimentos voltados para este ofício. Para a década de 1840, em 

relação à cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, encontramos os seguintes valores: 



 

 

 

 

Tabela 15 
Relação Ano_ Nº de Fabricantes de Seges, Carruagens, Carrinhos e etc. 

Almanak Laemmert (1844-1849) 
 

Ano Número de Fabricantes Ano Número de Fabricantes 
1844 4 1847 5 
1845 2 1848 8 
1846 3 1849 11 

 

Se ocorreu um aumento em relação ao número de fabricantes, surge uma pergunta: quais as 

nacionalidades envolvidas neste setor? Relativo às nacionalidades envolvidas na fabricação dos 

veículos, o ano de 1850, segundo Adolfo Morales de Los Rios Filho, apontava para uma 

hegemonia, para um domínio franco-germânico do setor. Na cidade,  

 
 

havia seis grandes fábricas; quatro pertencentes a alemães: Röhe & Irmãos (nas 
ruas de São Leopoldo e Nova do Conde), João Guilherme Suckow (…) Frederico 
Strümpener (…) e duas de propriedades de franceses: Jacques Bourbousson (…) e 
Francisco Bolleydier (MORALES DE LOS RIOS FILHO, 2000: 138)  
 
 

Esta hegemonia franco-germânica colocada pelo autor não deve ser naturalizada. Ao 

analisarmos o Almanak Laemmert6 para as décadas de 1840 e 1880, encontramos uma presença 

expressiva de fabricantes luso-brasileiros. Para o ano de 1850, por exemplo, encontramos um 

anúncio interessante que pode servir de ponto de partida para colocar em xeque este suposto 

domínio expresso pelo autor. Segundo Trindade & C., localizado à Rua da Alfândega n° 157, esta é  

 
 

uma fabrica que pelo bom gosto dos proprietários, tanto em occuparem os mais 
peritos mestres e officiaes estrangeiros e nacionaes, como pelos figurinos, 
fazendas, moldes, &c., &c., que recebem da Europa para bem desempenhar e 
servirem as pessoas que os honrarem, que em breve tempo será uma das primeiras 
fabricas do Rio de Janeiro, achando-se o mais bem collacada no centro da cidade7 
 
 

Para o final da década 1860, mas especificamente entre os anos de 1866 e 1868, ainda 

encontramos um ambiente positivo para o setor. Observando a quantidade de tílburis matriculados 

pela fiscalização policial para o período citado, Noronha Santos contabilizou, respectivamente, os 

seguintes números: 476; 536 e 600 (SANTOS, 1996: 89). Vejamos a seguir um tílbury com um 

eixo. 



 

Imagem 1 

 

Tilbury, s/d8. 

O Rio de Janeiro, graças ao seu desenvolvimento econômico e a sua expansão demográfica9, 

proporcionou a existência de um setor dinâmico capaz de proporcionar bons lucros aos seus 

investidores. Elementos como infraestrutura, mão de obra especializada, localização privilegiada e 

matéria-prima de qualidade aturaram como fatores responsáveis pela diferenciação, como fatores 

que possibilitaram na construção de algumas marcas que se destacaram em um mercado 

competitivo como o da capital imperial. 

 

O espaço de trabalho e a sua dinâmica interna  

Estar entre as grandes fábricas da cidade do Rio de Janeiro não deveria ser uma tarefa 

simples. A elaboração dos veículos, variando o número dos seus eixos e assentos, implicava, por 

exemplo, em níveis distintos de tecnologia, tempo de confecção e gastos com matéria prima 

diferenciados para a elaboração de modelos como uma Victoria e um Landau10.  

Imagem 2 

 

Victoria s/d11 



 

Imagem 3 

 

Landau, s/d12 

 

Além disto, as ferramentas necessárias, que variavam conforme o nível de acabamento, o 

espaço de circulação dos indivíduos e de armazenamento da produção exigiam grandes extensões 

físicas.  

Para iniciarmos este nosso exercício especulativo, trabalharemos com dois tipos de materiais 

distintos. Para o primeiro grupo, utilizaremos duas fontes manuscritas, documentos produzidos pelo 

poder público. Graças a eles, será possível obter dados quantitativos importantíssimos para 

dimensionarmos o espaço de trabalho das oficinas Röhe. O segundo grupo diz respeito à imagens 

que possibilitam a reconstrução, de maneira aproximada, do ambiente em questão e mais, o de 

termos a ideia do nível de complexidade exigido para a confecção dos veículos exemplificados 

anteriormente.  

O primeiro documento localizado é um pedido dos Röhe, feito em 1846, para a obtenção de 

uma “penna d´água” para o abastecimento do seu estabelecimento. Segundo o Inspetor de Obras 

Públicas, responsável por avalizar o pedido, a propriedade continha uma  

 
 

fábrica [que] está montada segundo as regras seguidas na Europa por isso que 
tem dentro todas as oficinas necessárias ao mesmo estabelecimento, hospeda e 
alimenta todos os trabalhadores que juntos a grande família dos Suplicantes 
excedem a cento e vinte pessoas; os Suplicantes ufanam-se de receberem no 
seu estabelecimento grande número de aprendizes tanto brasileiros, como 
estrangeiros13. 
 
 

O contingente de indivíduos encontrados no interior das oficinas Röhe não era nada 

desprezível. Para comportar este contingente e a sua produção, a dimensão espacial deveria ser 

considerável. Em 1884, a Fazenda Nacional cobrava uma dívida em relação ao Imposto de 



 

Indústrias e Profissões para com os Röhe. Nos autos do processo encontramos a descrição física do 

seu terreno:  

 
 

tem de extensão da frente aos fundos dusentas e quarenta braças ou quinhentos e 
vinte oito metros de frente para a rua do Conde d'Eu numero cento e cincoenta dose 
metros e cincoenta centimetros e para a rua de São Leopoldo numero oitemta e 
sete, seis metros e oitenta centimetros. Area total do terreno quatroze mil 
quinhentos e oitenta e nove metros quadrados e noventa centimetros 14 
 
 

Talvez esta dimensão espacial fosse necessária não apenas para comportar um contingente 

de 100 ou mais trabalhadores, mas também, para comportar os diversos setores envolvidos na 

elaboração de um carro. Um bom exemplo da relação entre espaço e as etapas da produção é dado 

pela planta baixa da oficina Hermanos Favier, localizada na província de San Luis, Argentina.  

Imagem 4 

 

Planta de uma oficina de carruagens circa 189615 

 

 Além de facilitar a circulação, a localização das ferramentas e da matéria-prima, a divisão 

espacial propiciava também um maior controle sobre as diversas etapas envolvendo a produção. A 

redução dos gastos e do tempo de fabricação eram questões essenciais para conquistar ou para 

manter uma posição de destaque no mercado de carruagens.  

Uma das consequências desta subdivisão de tarefas era a especialização da mão de obra e, 

também, das ferramentas necessárias para a realização de certos ofícios. Logo, quanto maior o nível 

técnico apresentado, maiores eram os gastos com os instrumentos que, por sua vez, adquiriam maior 

variabilidade, resistência e precisão para as suas tarefas. Acompanhando esta tendência, Karl Marx 

verificou, por exemplo, que na cidade inglesa de Birmingham, eram produzidas “500 variedade de 



 

martelos, cada um destinado a um processo de produção particular”(MARX, 1983: 270). Um 

exemplo da especialização da mão de obra é dada a seguir.  

A segunda imagem é mais específica, retrata, por exemplo, a confecção de uma roda. Se 

observarmos com atenção, há um outro dado importante. G F Kimball, proprietário do 

estabelecimento, é um “wheel manufacturer”, ou seja, Kimball dedica-se exclusivamente à 

fabricação de rodas.  

Imagem 5 

 

Etapas para a confecção de uma roda16 

 

Além disto, constata-se a utilização de um conjunto de instrumentos e máquinas que 

reforçam a necessidade de mão de obra qualificada e de investimentos para atuar neste segmento. A 

complexificação dos processos foi uma tendência a partir da segunda metade do século XIX. A 

introdução da força hidráulica ou a vapor, no interior dos estabelecimentos, indicavam a chegada da 

modernização, a busca pelo aumento da produção (KELLI, 2011: 57-58). 

Por fim, temos um carro construído, o produto final pronto para ser adquirido no mercado. A 

imagem identifica os itens responsáveis pela sua caracterização e o mais importante, explicita o 

grau de complexidade que envolvia este segmento econômico.  



 

Imagem 6 

 

Carruagem com dois eixos, s/l, 186117 

 

A utilização de mão de obra especializada e de matéria prima de boa qualidade podem ser 

compreendidas como os fatores capazes de promover a diferenciação das oficinas. Fatores que 

possuíam suas peculiaridades, seus canais de acesso. Obter elementos como ferro, couro, tecidos, 

tintas ou madeira, por exemplo, dependia de uma rede de fornecedores e da sua existência em 

estoque. Já a mão de obra, demandava uma outra dinâmica.  

A formação de mão de obra especializada demandava tempo e custo, custo que era 

incrementado pela necessidade de um instrumental diversificado. Quanto maior número de detalhes 

envolvendo a fabricação de um carro, maior o número de ferramentas para a sua realização18. Uma 

visão interessante sobre o mundo dos artífices, na virada do século XVIII para o XIX, na cidade do 

Rio de Janeiro, é dada por Carlos Alberto Medeiros Lima.  

O nível de qualificação dos artesãos estava relacionado com o seu tempo de aprendizagem. 

Logo, quanto mais cedo fosse iniciado o processo de aprendizagem, maiores seriam as chances de 

uma qualificação voltada para atividades com maior grau de complexidade, com maior retorno 

financeiro. Os artesãos “pouco qualificados ficavam 'prontos' ao atingir idade próxima dos trinta 

anos, ao passo que os de ocupação mais sofisticadas só o fariam quase com quarenta” (LIMA, 2007: 

178). Esta constatação já aponta para a dificuldade na contratação de mão de obra. 

O acesso à mão de obra especializada foi um grande problema ao longo do século XIX. 

Podemos avaliar esta questão por um anúncio no Jornal do Commercio. No dia 20 de setembro de 

1873, os interessados, as oficinas Röhe, mencionam, em português e em alemão, a sua necessidade 

por um hábil funileiro19. A utilização do adjetivo hábil no anúncio não pode ser encarada de 

maneira fortuita, despretensiosa. A busca por um indivíduo pronto, com a experiência necessária 

para atuação imediata, eliminaria os custos e o tempo necessário para o processo de aprendizagem, 



 

não haveria atrasos ou interrupções na cadeia produtiva. Como diria Benjamin Franklin: “Tempo é 

dinheiro!”. Os Röhe levam esta máxima ao pé da letra. 

 

Mudanças na economia: a necessidade de diversificar os ganhos  
 

O ciclo dos pioneiros, os irmãos Johann e Anton Röhe, estava sendo concluído após trinta e 

cinco anos após a chegada do primeiro ao Brasil. Os negócios não poderiam parar. No dia 15 de 

setembro de 1868, Johann L.W. Röhe e Anton Heinrich L. Röhe transferiram o controle 

administrativo e produtivo para os seus herdeiros: para os irmãos Guilherme Frederico Röhe e 

Henrique Cristiano Röhe, filhos de Johann Röhe e, para João Ludolfo Frederico Röhe, filho de 

Anton Röhe.  

O valor da transação foi de 51 contos de réis. A escritura não específica à divisão percentual 

que caberia aos irmãos fundadores. Entre os bens transferidos, havia ainda seis escravos, todos 

homens, com idades entre 36 e 51 anos. Além disto, devemos acrescentar que os terrenos, 

adquiridos entre 1842 e 1843, das ruas de São Leopoldo nº 57 e Conde d'Eu nº 13220, foram 

incluídos nesta transferência. A manutenção destes bens, e a sua provável valorização, mais a 

incorporação das oficinas, armazéns, ferramentas e telheiros, garantiram uma infraestrutura 

considerável para que a segunda geração dos Röhe pudesse atuar com certo conforto no mercado 

de veículos da cidade do Rio de Janeiro. Contudo, o panorama econômico mudaria, a nova geração 

deveria se adaptar o mais rápido possível a este contexto.  

Se recuperarmos as matrículas de tilburis para as décadas de 1860, 1870 e 1880, observamos 

dois momentos distintos. Um primeiro momento de expansão, que percorre a segunda metade da 

década de 1860, período em que há a passagem do controle das oficinas Röhe, e um segundo 

momento, que abarca as décadas de 1870 e 1880, onde há uma queda na matrícula dos veículos.  

 

Tabela 2 Quantidade de Tilburis Matriculados21 

Ano da Matrícula Tilburis Matriculados Ano da Matricula  Tilburis Matricualdos 

1866 476 1872 332 

1867 536 1874 360 

1868 600 1875-76 257 

1870 465 1880-84 147 

 

Foi na virada das décadas de 1860 para 1870, que o setor de transportes urbanos sofreu um 

boom em relação ao número de concessões. Segundo Amara Silva de Souza Rocha, entre  

 
 



 

1868 (ano das primeiras concessões para linhas de bondes) e 1905 (auge das 
reformas urbanas empreendidas por Pereira Passos) foram concedidas mais de 
quarenta autorizações para a formação de companhias de exploração de linhas 
(ROCHA, 1997: 109)22.  

 
 

O ambiente para as atividades comerciais era, por assim dizer, ambivalente. Se por um lado 

há, como indica os dados da tabela acima, um decréscimo das matrículas dos tílburis e, por 

consequência, uma queda em sua produção, por outro lado, o setor de transporte coletivo, em fase 

de expansão, seria uma alternativa parta as oficinas Röhe.  

No dia 23 de julho de 1874, o Dr Luiz Bandeira de Gouvêa, diretor gerente da Cia Ferro 

Carril Fluminense, firmava um contrato na ordem de 44 contos de réis com os Röhe para o 

fornecimento de 26 carros para trilhos urbanos; sendo 20 abertos e 6 fechados. Pelo combinado 

entre as partes, os carros seriam de madeira, empregando-se 

 
 

peroba e cedro; as rodas ser[iam] americanas, de raios, e toda a ferragem o mais 
leve possível, sem prejuizo da solidez; as cortinas de oleado; a pintura a verniz com 
letreiros, e as partes mais expostas a ser tocadas pelas mãos dos passageiros 
ser[iam] envernisadas (…) Os carros abertos foram ajustados por Rs 1:410$000 
cada um, e os fechados por Rs 2:700$000, pagando-se a quarta parte no acto da 
assignatura do contracto, outra parte a 3 mezes dessa data, a terceira na occasião da 
entrega de todos os carros abertos, e a ultima no acto do recebimento do total da 
encommenda23 
 
 

Para o ano indicado, encontramos no Almanak Laemmert um exemplo do que seria um carro 

fechado24. 

Imagem 7 

 

Carro fechado para transporte urbano25 



 

 

O setor de transportes público vivenciava um bom momento. O crescimento do número de 

passageiros afiança esta nossa afirmação.  

 

Tabela 3 Nº de Passageiros Transportados pela Cia do Jardim Botânico26 
 

Ano Número de passageiros 
1881 7.970,982 
1888 11.636,370 
1890 12.606,990 

 
Tabela 4 Nº de Passageiros Transportados da Cia de Vila Isabel27  

 
Ano Número de passageiros 
1881 3.221,454 
1884 4.025,743 
1889 5.434,570 

 

Fornecer carros para as empresas demandaria em algumas mudanças. O maior volume de 

madeira e de metais, por exemplo, implicaria no aumento do número da mão de obra e de novas 

ferramentas. A necessidade por um maior volume de capital também acompanhou este movimento. 

Não foi por acaso que, nos anos de 1873 e 1877, encontramos duas escrituras envolvendo o Banco 

Industrial e Mercantil do Rio de Janeiro e os Röhe28.  

Podemos perceber esta mudança através do Catálogo da Exposição da Indústria Nacional, 

evento ocorrido em 1881, na cidade do Rio de Janeiro29. Na quarta seção, dedicada aos Carros e 

wagons para ferro-carris e tramways, encontramos que as oficinas Röhe empregavam um total de 

180 homens e 15 crianças, um número bem maior do que o encontrado em 1846, pelo Inspector de 

Obras Públicas. Tecnicamente, foram incorporados “motores [que] avaliam-se pela força de 52 

cavallos, pondo em movimento 63 machinas diversas”30.  

Os reflexos desta expansão estrutural podem ser observados nas linhas do Jornal do 

Commercio. Cobrindo os acontecimentos da Exposição Industrial da Brasileira, o periódico, entre 

os dias 12 de dezembro de 1881 e 12 de janeiro de 1882, dedicou uma seção denominada Folhetim 

do Jornal do Commerio – Exposições. Seu objetivo era descrever o evento e os seus expositores, 

difundir as transformações da indústria nacional ao seu público leitor. 

Em relação aos Röhe, encontramos dois relatos muito interessantes. O primeiro, que é 

referente ao dia doze de dezembro de 1881, cita a variedade dos produtos confeccionados pelas 

oficinas: 

 
 

uma esplendida e grandiosa exposição da casa Röhe, composta de wagons, bonds, 
bancos-escolas, mobílias bonitas e baratas de pinho, fingindo madeiras finas, 
modelos de grades, jogos fundidos de rodas para wagons, bonds, etc., e uma 



 

profusão de objectos que attesta a grande escala e os recursos de que dispõe aquele 
estabelecimento31.  
 
 

 Já o segundo relato, referente ao dia doze de janeiro de 1882, exalta a qualidade e mais, 

coloca-os como capazes de suprir o mercado sul-americano com os seus produtos, ou seja, os Röhe 

fariam parte de um Brasil exportador de manufaturas e não apenas de commodities.  

 
 
Este estabelecimento que adquirio n’outro tempo grande voga no fabrico de 
carruagens, os quaes igualarão e mesmo excedião em gosto perfeição e solidez ás 
que nos chegavão dos mais acreditados fabricantes do estrangeiro, ampliou 
ultimamente o seu fabrico, e pode-se considerar hoje o estabelecimento mais bem 
[ilegível] de todas as machinas e utensílios que temos no Brazil, ficando d’esta 
arte completamente habilitado a supprir o consumo do paiz por muito que elle 
cresça e quiçá o de algumas nações do continente sul americano32. 
 
 

 A diversificação dos produtos oferecidos pelos Röhe aponta para um crescimento urbano, 

para o surgimento de novas demandas. O know-how acumulado ao longo de décadas permitiu o 

desenvolvimento de um portfólio capaz não apenas de garantir novas oportunidades de ganho, mas 

também, o de proporcionar estratégias para driblar eventuais crises ou fracassos. Para o ano de 

1882, encontramos o seguinte anuncio no Almanak Laemmert:  

 

Imagem 833 

 



 

 

Anúncio das Oficinas Röhe no Almanak Laemmert, 1882 

 

Mesmo com este cenário positivo, a década de 1880 guardaria algumas surpresas para os 

Röhe. Entre os anos de 1880 e 1888 encontramos, nas seções do Arquivo Nacional, 15 processos 

envolvendo a família34. Cobranças de dívidas e penhoras deram a tônica para este conjunto 

documental. Dentre estes, um processo relativo ao ano de 1881, ano em que acontece a Exposição 

da Indústria Nacional, chama a nossa atenção pelos possíveis consequências.  

 A questão envolvia Antonio Pinto do Carmo, fornecedor de madeiras, que cobrava uma 

dívida no valor de 3:500$00 réis. A penhora, que ocorreu para o pagamento, expôs, de maneira 

pública, por intermédio de jornais35, a situação da família. Para a quitação da dívida, foram 

penhorados alguns produtos confeccionados pelas oficinas como, por exemplo, “um bond, uma 

dilegencia, um landau reformado e mais um trolly”, totalizando, pelas contas do advogado dos réus, 

mais de sete contos de réis, “valor superior ao duplo da divida” 36, segundo o mesmo.  

 O mais importante neste caso é a sua repercussão. Um trecho do processo revela a 

preocupação com este processo:  

 
 

Sendo exactos os preços acima, por que n’esta Praça são vencidos objectos 
penhorados, o excesso da penhora é, sem duvida alguma prejudiciallima (sic) 
aos Embargantes, que, alem do abalo produzido no seu credito, veem tomar se 
pagamento o dobro do que devem37 

 
 
 A confiança era o elemento fundamental entre as partes. Romper com os prazos 

estabelecidos era colocar em xeque toda e qualquer necessidade futura de crédito. Observando esta 

tensão, que só é encerrada com o pagamento do crédito, Max Weber faz o seguinte comentário:  

 
 

Aquele que é conhecido por pagar exata e pontualmente na data prometida pode, a 
qualquer momento e em qualquer ocasião, levantar todo o dinheiro de que seus 
amigos possam dispor (…). por isso, nunca mantenha dinheiro emprestado uma 
hora sequer além do tempo prometido, para que o desapontamento não feche para 
sempre a bolsa de teus amigos (WEBER, 2004: 46) 

 
 
 Em 1883, dois anos após a participação dos Röhe na Exposição da Industrial Nacional, as 

oficinas localizadas na Rua do Conde d’Eu n° 150 foram adquiridas pela Companhia 

Constructora38. Com o material que temos, não foi possível verificar os valores que possibilitaram a 

compra da Röhe Irmãos pela Companhia Constructora. A partir deste momento, os membros da 



 

segunda geração: Henrique Christiano, Guilherme Frederico e João Ludolfo Röhe, se dispersaram 

economicamente. Chegava ao fim a história de uma família com uma atuação marcante no 

desenvolvimento dos transportes de veículos no Rio de Janeiro. Seus membros continuaram a atuar 

na economia da cidade, porém de forma individual, não mais como família.  
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UMA REVISÃO DA HISTÓRIA BANCÁRIA DE MINAS GERAIS NO SÉCULO XIX 
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RESUMO 
O artigo presente tem o propósito de revisar a história bancária de Minas Gerais no século XIX. A 
pesquisa realizada confrontou referências de uma vertente que defende os comerciantes como 
responsáveis pela origem dos bancos mineiros, com uma rede muito limitada, com outra que aponta 
os bancos de Minas Gerais nesse período como um dos mais bem aparelhados, sendo que sua 
origem e sua dinâmica no século XIX estavam relacionadas à ascensão cafeeira regional e também 
à política econômica preparada para o período pós-abolição no Brasil. 
Palavras-chave: Bancos, café, Encilhamento, comércio, desenvolvimento. 
 
ABSTRACT 
The present article aims to review the banking history of Minas Gerais in the XIX century. The 
survey results confronted a strand that defends the traders as responsible for the origin of the miners 
banks, with very limited network with other pointing banks of Minas Gerais in this period as one of 
the best equipped, and its origin and dynamics in the nineteenth century were related to regional 
coffee to rise and also prepared for the post-abolition period in Brazil's economic policy. 
Keywords: Banks, coffee, Encilhamento, trade, development 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introdução 

A história bancária brasileira possui suas diversidades devido à grande extensão territorial e 

suas peculiaridades regionais. A história bancária de Minas Gerais no século XIX nesse universo 

ainda é um objeto de pesquisa com ampla capacidade de ser trabalhada devido ao pouco volume de 

obras a respeito desse tema. Trabalhos que muito colaboraram nessa questão de autores como 

Augusto Viegas, J. Whirh, Francisco Iglésias, Fernando N. Costa, Cláudio A. Bastos, Antônio 

Lopes de Sá e Otávio Dulci deram uma ampla visão dos bancos em Minas Gerais no século XIX.  

A metodologia aplicada nesse artigo então confrontou o argumento desses autores, onde uns 

colocam que o sistema bancário de Minas Gerais no século XIX originou-se de comerciantes que 

viam a necessidade de um banco para facilitar as negociações em um mercado interno, sendo que o 

sistema bancário era muito limitado precário, sem nenhuma relação com a economia cafeeira e com 

a política econômica do período, com outras que apontam esse mesmo setor bancário como 

prospectivo, tanto endogenamente como exogenamente, apoiado em sua economia cafeeira, 

principal produto da balança comercial brasileira nesse período e também, amparado pela política 

monetária que o governo imperial implantou no final do século XIX, conhecida como o 

Encilhamento, que ao mesmo tempo teve resultados negativos para alguns bancos, mas teve 

também, resultados positivos para outros bancos, o que gerou uma evolução do mercado de capitais 

em Minas Gerais. 

Ainda dentro da metodologia, foram consultadas fontes primárias na Biblioteca Nacional no 

Rio de Janeiro, Museu do Ministério da Fazenda, no Arquivo da Prefeitura de Juiz de Fora e no 

Museu do Banco de Crédito Real de Minas Gerais, na Biblioteca da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte e no Instituto Amílcar Martins e no Centro de Documentação Histórica de Cataguases, 

como referência para o resultado dessa pesquisa, aonde foram detectados que, os dados mais 

condizentes para nossa conclusão se direcionam para a vertente defensora dos argumentos de que, a 

economia cafeeira e a política econômica governamental foram fatores predominantes para a 

evolução do sistema bancário de Minas Gerais. 

 

1 – Um breve histórico da origem dos bancos no Brasil e as teorias metalistas e papelistas. 

 

A chegada da Família Real ao Brasil em 1808 proporcionou a criação do primeiro banco no 

país, o Banco do Brasil. O banco, por sua vez, fez com que os brasileiros começassem a enxergar as 

instituições monetárias como um mecanismo fundamental para o comércio e a indústria (SOUZA 

FRANCO, 1984). Porém, o estabelecimento bancário inaugurado no Brasil nesse período obteve 



 

uma duração efêmera e foi liquidado em 1829, apenas sete anos após o país estar independente de 

Portugal.  

Bernardo de Souza Franco, em sua obra Bancos do Brasil, reeditada por Carlos Manoel 

Pélaez e Wilson Suzigan em 1984, defende que o evento da Independência do Brasil, em 1822, 

aconteceu em um país com uma estrutura monetária desestruturada e havia a falta também de um 

entendimento do mecanismo das intermediações financeiras executadas pelas instituições bancárias, 

especialmente na questão da emissão de numerário. Tal entendimento seria necessário para que se 

reformulasse e se desenvolvesse o Banco do Brasil, que teria a missão de alavancar o 

desenvolvimento socioeconômico brasileiro, pois o país se encontrava em condições precárias de 

fontes de intermediação financeira: 

 
 
(...) 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 capitais desempregados, pô-los a serviço da indústria e como 
que os duplicar em seu benefício (SOUZA FRANCO, 1984 p. 08). 

 
 

 A falta de uma circulação monetária desenvolvida desencadeou uma crise no Banco do 

Brasil, forçando a sua primeira liquidação. A ocorrência desse fato deu origem a duas vertentes do 

pensamento econômico brasileiro: os metalistas e os papelistas. Os papelistas apoiavam um padrão 

fiduciário, enquanto os metalistas acreditavam que um padrão metálico era uma base mais segura e 

prudente de se conduzir a economia no país. De acordo com Bulhões e Peláez, estudar bancos no 

Brasil sem entender as teorias metalistas e papelistas não faz sentido (BULHÕES; PELÁEZ In: 

SOUZA FRANCO, 1984, p. 03) 

Os metalistas defendiam que o excesso de emissão monetária foi um fator crucial para a 

primeira liquidação do Banco do Brasil, sendo a causa de um descontrole financeiro (ANDRADA, 

1923). Já os papelistas, por sua vez, descartam essa causa, uma vez que a alta taxa de crescimento 

do saldo de papel-moeda emitido devia-se a uma base inicial muito baixa. Essa vertente lembrou 

também que, na época da fundação do Banco do Brasil, não existia papel moeda no país (PELÁEZ; 

SUZIGAN, 1981).  

A vertente dos papelistas acreditava que a causa da crise do Banco do Brasil em seu 

primeiro estágio estava concentrada nos déficits governamentais. O poder de decisão na emissão de 

moeda exclusivo da Coroa e, posteriormente, no Império foi canalizado praticamente para atender 

às altas despesas do governo e não para maior circulação que promoveria um desenvolvimento nas 

redes de comércio e indústria (VIANA, 1926). 



 

Apesar da liquidação do Banco do Brasil, a fundação dessa instituição mostrou para o país 

alguns pontos positivos que se iniciaram com a criação desse banco e que não poderiam ser 

deixados para trás. Dentre esses pontos, ficou demonstrado que Banco do Brasil impôs: 

 
(...) uma impressão profunda no espírito público, todos os homens práticos e os principais 
de nossos estadistas (...) a reconhecer que a existência de instituições bancárias era coisa 
indispensável (...) para facilitar as transações do comércio e indústria no país. 
(CAVALCANTI, 1983 p.177).  
 
Existia uma grande necessidade de diversificação do estoque de moeda, especialmente para 
exercer a função do meio de troca. As notas do Banco preencheram um vácuo num país que 
não tinha dinheiro para efetuar as transações. (...) A experiência no período 1809/21 
mostrou vivamente o quanto o País precisava de diversificação do seu estoque de moeda e 
do desenvolvimento de instituições creditícias. (PELÁEZ; SUZIGAN, 1976 p.43). 

 
 

Mas, se o país criou a sua moeda, qual seria a forma mais correta de projetar sua emissão? 

No contexto dessa pergunta, verifica-se que a corrente papelista contribuiu na evolução do sistema 

bancário no Brasil através de um dos seus principais defensores: o Visconde Souza Franco. As 

críticas de Franco, que chegou a ser o Ministro da Fazenda em 1857, enfatizavam que a estrutura 

bancária do país no período entre a chegada da Família Real e o Primeiro Reinado de D. Pedro I era 

muito precária (SOUZA FRANCO, 1984 pp.08-09).  

A solução para essa questão segundo esse papelista estava na elucidação de dois pontos 

relevantes, aos quais os bancos que fossem criados no Brasil precisariam se adaptar: utilizar saldos 

ociosos para empréstimos com taxas mais baixas, com tempo de pagamento optativo entre curto e 

longo prazo; e a organização de uma empresa financeira sólida que motivasse a compra de suas 

ações no mercado financeiro, fornecendo lucro aos seus acionistas (PELÁEZ; SUZIGAN, 1976 

p.64). 

Souza Franco defendia que a praça do Rio de Janeiro, capital e centro financeiro do país, 

necessitava de um sistema bancário eficiente e moderno. Em sua visão, o Brasil perdia a chance de 

criar oportunidades produtivas, uma vez que o mecanismo financeiro responsável pelo crédito 

representava um papel insignificante, concedendo apenas empréstimos limitados, em curto prazo, 

restringindo, assim, a dinâmica do desenvolvimento em setores agrícola e industrial (PELÁEZ; 

SUZIGAN, 1976 pp.65-66-67). 

Nota-se que o pensamento de Souza Franco correspondia ao que acontecia nos países 

industrializados como Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos e outros, onde o sistema bancário 

representava um papel propulsor da indústria e do comércio através do crédito. Tal pensamento, 



 

nessa época, no Brasil, era uma visão incomum entre os articuladores e estudiosos do sistema 

bancário no país (PELÁEZ e SUZIGAN, 1976 p. 66). 

Quanto às relações que envolviam banco e governo, Souza Franco considerava a 

necessidade de se criar leis bancárias e de sociedade anônima específicas, de forma que o sistema 

financeiro não fosse mais regulado pelo Código Comercial. De acordo com esse autor, tal código 

era um entrave para a dinâmica da estrutura bancária, devido à lentidão dos procedimentos 

burocráticos para liberação de documentos (SOUZA FRANCO, 1984 pp. 95-96).   

 No contexto da evolução no sistema bancário brasileiro, após a contribuição da reforma 

bancária exposta por Souza Franco, surgiu uma nova visão sobre bancos muito significativa para a 

história bancária brasileira, que se situava entre os metalistas e os papelistas: a visão eclética do 

Visconde de Itaboraí.  

Nos anos que se estendem entre 1848 e 1853, Itaboraí teve uma participação significativa na 

política monetária brasileira, assumindo o Ministério da Fazenda e reformulando, com sucesso, o 

segundo Banco do Brasil. 

Dentre as principais contribuições que foram efetivadas pelo Visconde de Itaboraí estão a 

Lei das Sociedades Anônimas, a reformulação do Código Comercial, a reforma da Casa da Moeda, 

além de projetos e estudos que definiram a implantação da Bolsa de Valores no Rio de Janeiro 

(PELÁEZ; SUZIGAN, 1976 p. 72).  

O Visconde de Itaboraí, de certa forma, se manteve neutro no debate entre metalistas e 

papelistas, sendo precursor de uma escola eclética na economia brasileira desse período. Todavia, 

suas ideias afinavam mais com as dos metalistas, ainda que houvesse entre ele e esta vertente uma 

divergência crucial: a questão de causa e efeito entre industrialização e desenvolvimento.  

Enquanto os metalistas definiam para o Brasil o papel de um país agroexportador e 

fornecedor de matérias-primas, Itaboraí defendia a substituição de importação, a industrialização e a 

modernização do Brasil. Sua visão, bem mais arrojada e moderna de desenvolvimento industrial do 

que a defendida pelos metalistas aparece claramente expressa em um relatório de sua autoria 

intitulado “Meios de Proteger a Indústria” (BRASIL, Ministério da Fazenda. Tipografia Nacional, 

Rio de Janeiro 1850 pp. 32-33-34-35).  

Entretanto, podemos dizer que Itaboraí se aproximava dos metalistas no que diz respeito à 

emissão, que, segundo ele, deveria ser monopolizada pelo Governo através de um grande banco 

centralizador (PELÁEZ; SUZIGAN, 1976 pp. 75-76).  

Exercendo a função de Ministro da Fazenda, Itaboraí tomou medidas que favoreceram tanto 

papelistas como metalistas. De um lado, autorizou dois bancos privados e emissores, que foram o 



 

Banco do Brasil de Mauá e o Banco do Pernambuco. De outro, autorizou e reformulou o segundo 

Banco do Brasil com o propósito de monopolizar a emissão e absorver os bancos privados 

existentes (PELÁEZ; SUZIGAN, 1976 pp. 76-77).   

 Observa-se que, no decorrer do século XIX, o pensamento econômico no que se referia ao 

sistema monetário começou a demonstrar uma evolução significativa amparada por teorias 

divergentes, porém, contributivas para a política monetária nacional.  

 

2 – Origem dos bancos em Minas Gerais em uma visão comercial e limitada. 

Ainda estudando o sistema bancário do século XIX, período em que foram originados os 

bancos no Brasil, no caso de Minas Gerais, aparece uma interpretação sobre sua origem: Augusto 

Viegas apresenta a primeira transação bancária no Estado de Minas Gerais como um episódio bem 

interessante e original. De acordo Viegas, em fevereiro de 1822, foi efetivada uma operação 

cambial envolvendo o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire e o comerciante João Batista 

Machado, da cidade de São João Del- Rei.  Por causa desse fato, João Batista Machado ficou 

conhecido na história mineira como o primeiro banqueiro de Minas e, 38 anos depois, fundou o 

estabelecimento denominado como “Casa de Alugar Dinheiro” (VIEGAS, 1953 in: BASTOS, 1997 

pp. 35-36). Já Fernando Nogueira da Costa disse que Custódio de Almeida Magalhães, em 1860, 

inaugurou, na cidade de Ouro Preto, uma casa bancária conhecida também como “a casa de alugar 

dinheiro” (COSTA, 1978 p. 19). 

As primeiras operações financeiras ocorridas em Minas no século XIX eram efetivadas 

através de Caixas Econômicas fundadas na região central do estado e de pessoas como João Batista 

Machado, Custódio de Almeida Magalhães, Vital Leite Ribeiro, Baronesa de Juiz de Fora, dentre 

outros (BASTOS, 1997 pp. 35-36; COSTA, 1978 p. 19).  

Com o desenvolvimento da produção cafeeira na região da Zona da Mata Mineira, 

articulando comércio e indústria, na segunda metade do século XIX, surgiram os primeiros bancos 

de fato no estado (FRANCO, 1990 p. 28). Constata-se que as primeiras instituições bancárias foram 

inauguradas nesse período pós 1887 e esses bancos e suas trajetórias históricas estão vinculadas a 

três fatores fundamentais, a saber: a economia cafeeira, o desenvolvimento da indústria e do 

comércio e a política econômica do Encilhamento.  

O estudo de Fernando Nogueira da Costa, intitulado “Bancos em Minas Gerais”, abrangente 

e importante, não apresentou a importância da política econômica do Encilhamento e o 

“vazamento” de capital cafeeiro direcionado para a abertura de bancos. Em outras palavras, o autor 



 

em questão não vê que a economia cafeeira tenha propiciado capital excedente para ser invertido 

nas atividades bancárias e industriais em Minas Gerais. 

Para chegar à confirmação de sua hipótese, Costa partiu de uma análise sobre a economia 

mineira nesse período, envolvendo café, indústria, agricultura, pecuária e a política econômica do 

governo, e, para isso, usou como fio condutor de sua análise a obra de João Heraldo Lima (1977) 

“Café e Indústria em Minas Gerais”. 

Os pressupostos utilizados por Lima, que Costa incorporou, são, na verdade, um estudo 

comparativo entre o processo de acumulação do capital cafeeiro e sua diversificação para o setor 

industrial em São Paulo e em Minas Gerais. As conclusões da pesquisa feita por Lima mostram que, 

em São Paulo, houve a articulação desse capital ao contrário de Minas, onde isso não ocorreu. A 

causa disso não ter ocorrido em Minas, segundo Lima e apoiado por Costa, teria sido que, a maior 

parte do capital cafeeiro de Minas Gerais deslocou-se para o Rio de Janeiro, sendo que os lucros do 

café em Minas Gerais só foram investidos nas plantações (COSTA, 1978 p. 23).  

Apoiado pela afirmação de que o grande comércio de exportação de café mineiro não se 

diversificou, Costa levantou a hipótese de que não teria havido uma relação entre capital cafeeiro e 

capital bancário: 

 
 

Levantamos esse ponto com intuito de destacar que não teria ocorrido um vazamento de 
capital-dinheiro da cafeicultura mineira para eventuais aplicações em indústrias e bancos 
(ou mesmo outra atividade econômica que assegurasse uma rentabilidade positiva, 
garantindo a reprodução global dos lucros). (...) ausência em Minas de um mecanismo 
apropriador centralizador e diversificador do capital cafeeiro, como o ocorrido em São 
Paulo (COSTA, 1978 p. 25). 

 
 

 Lima e Costa afirmaram que a indústria existente em Minas no século XIX era composta por 

pequenos estabelecimentos, com escassez de capital, pequeno contingente de operários e uma 

produção cafeeira frágil, com pequena capacidade de acumulação, formada por pequenas e médias 

propriedades pouco produtivas (COSTA, 1978 p. 25).  

Fortalecendo ainda mais sua hipótese, ou seja, de que os cafezais em nada contribuíram para 

o desenvolvimento de indústrias e bancos em Minas Gerais, Costa buscou apoio em Hasenbalg & 

Brigagão (1970). De acordo com esses autores, o capital bancário em Minas decorreu de pequenos e 

médios comerciantes: 

 
 

(...) durante a Primeira República, quando a rede de bancos inicia sua penetração pelo 
interior dos estados, é no pequeno e médio comerciante dessas regiões onde se pode 
procurar a origem dos empresários banqueiros (...) é o caso de Minas Gerais, onde a 
atividade bancária durante o Império foi quase inexistente (...) até a segunda década do 



 

século XX, o crédito rural foi quase inexistente no Brasil, sendo o crédito mercantil a forma 
predominante assumida para a atividade bancária. O setor comercial, tanto ligado à 
exportação quanto relacionado ao mercado interno, teria sido o mais interessado em 
desenvolver uma estrutura financeiro-bancária a ele subordinada (...) é muito possível que a 
forma predominante de constituição e integração do capital inicial, para a criação de novos 
bancos, deriva-se de reuniões de empresários urbanos, predominantemente comerciantes, 
interessados no novo empreendimento (HASENBALG & BRIGAGÃO, 1970 In: BASTOS, 
1997 pp. 06-07) . 

 
 

 Fernando Nogueira da Costa, apoiado nos escritos de John Wirth (1975), em “Minas e a 

Nação”, diz que Minas Gerais dependia dos exportadores do Rio de Janeiro e de São Paulo o que 

acabou favorecendo as firmas exportadoras e importadoras dessas províncias. Tal fato teria 

proporcionado um desvio de capitais que foram aplicados em bancos fora de Minas. Diante disso, 

Costa defendeu que, de acordo com Wirth: “Vários governantes tentaram inverter esse fluxo de 

dinheiro e lucros, estimulando o estabelecimento de bancos em Minas, com agência nos centros de 

exportação” (WIRTH, 1975 p. 83).  

 A colocação de J. Wirth faz sentido, como se vê, por exemplo, no caso do contrato firmado 

entre o estado e o Banco de Crédito Real de Minas Gerais, em 1894. De acordo com esse contrato, o 

estado depositaria os recursos do Tesouro na agência desse banco na cidade de Ouro Preto, e o 

governo ordenaria, também, que as arrecadações das estradas de ferro em Minas, exceto a Central, 

fossem depositados seus saldos nesse banco (BANCO DE CRÉDITO REAL DE MINAS GERAIS. 

Relatório apresentado à Assembleia Geral dos Acionistas, 31 de agosto de 1895 p. 10). 

 A diferença entre Wirth e Costa, sobre essa questão, é que, enquanto Wirth percebeu que o 

estado criava mecanismos, ou tentativas, de parceria com o setor financeiro privado para fortalecer 

o sistema bancário no estado através do Banco de Crédito Real de Minas Gerais, Costa desconsidera 

que tal banco foi criado, em 1889, com um capital derivado de grande número de cafeicultores da 

Zona da Mata Mineira e que tal banco operava com recursos próprios, ampliando o crédito para a 

indústria, para o comércio e para as atividades agrícolas.  

Isso pode ser constatado no balanço do Banco de Crédito Real de Minas Gerais, apresentado 

em 10 de janeiro de 1895, referente a 31 de dezembro de 1894. Tal balanço mostra que a Carteira 

Hipotecária do Banco era direcionada a empréstimos cafeeiros de longo prazo e encontrava-se com 

o saldo de 10.874:399$063, enquanto a Carteira Comercial, que operava com descontos de letras e 

outros empréstimos de curto prazo, com pessoas físicas e jurídicas, encontrava-se com o volume de 

21.325:042$512 em operações de crédito (BANCO DE CRÉDITO REAL DE MINAS GERAIS. 

Relatório apresentado à Assembléia Geral dos Acionistas, 31 de agosto de 1895 p. 13). 

Para Fernando Nogueira da Costa, no referente à gênese dos bancos mineiros no século 

XIX, a economia cafeeira, o desenvolvimento comercial/industrial e a política econômica do 



 

Encilhamento, em nada influenciaram a dinâmica do setor bancário mineiro na segunda metade 

oitocentista.  

Para Costa a economia cafeeira em Minas era frágil, sem capacidade de investimento, e o 

pouco que se lucrava era investido no setor bancário exógeno. A indústria e o comércio eram 

formados por pequenos estabelecimentos, também com pequena capitalização. No que tange à 

política econômica do período, o Encilhamento nem sequer foi mencionado, a não ser em uma 

pequena citação (COSTA, 1978 p. 36). 

 

3 – Origens dos bancos em Minas Gerais em perspectivas de expansão através da cafeicultura 

e da política econômica no século XIX. 

 

 Estudos sobre a história bancária de Minas Gerais afirmam que a origem do setor bancário 

no Estado está relacionada, diretamente, à industrialização. Nelson Lage Mascarenhas (1954), em 

sua obra “Bernardo Mascarenhas e o Surto Industrial de Minas Gerais”, disse que o “surto 

industrial” ocorrido a partir de 1880, ocorreu ao mesmo tempo que a expansão do setor bancário 

mineiro.  

Washington Albino (1957), em “Perspectivas Atuais da Economia Mineira”, diz que a 

fundação do Banco de Crédito Real de Minas Gerais atendeu ao surto da industrialização nascente e 

às necessidades de crédito rural no estado (BASTOS, 1997 p. 06). 

O livro “Instituições Financeiras de Minas”, de Cláudio Albuquerque Bastos (1997), 

discutiu as teses dos autores abordados até agora. Quanto à crítica ao trabalho de Albino, Bastos 

observa que a história bancária de Minas Gerais antecede a fundação do Banco de Crédito Real de 

Minas Gerais, e, em outro ponto critica Mascarenhas e principalmente Costa, referindo-se às 

origens do capital dos bancos, Bastos diz: 

 
 

Admite-se, pela demonstração histórica que estamos realizando, que o ciclo econômico 
adequado para definir a origem dos bancos mineiros seria, portanto, o da atividade agrícola 
ou mais especificamente cafeeira e não o surto de industrialização que se espalharia por 
Minas no final daquela centúria (...) a nível empresarial, de uma atividade comum a 
inúmeros fazendeiros da região compreendida entre São João Del Rey e Juiz de Fora. Essa 
região geoeconômica recebeu nítida influência da economia cafeeira que se desenvolveu 
em território fluminense (BASTOS, 1997, p. 06). 

 
 

 Bastos viu a política econômica exercida pelo governo nesse período, conhecida como o 

“Encilhamento”, como um fator fundamental da história bancária de Minas no século XIX: 

 



 

 
Coincidentemente, a contração de crédito que veio seguida do Encilhamento e provocou um 
estado recessivo por quase uma década, o nível concorreria para caracterizar o fim do 
primeiro ciclo da história bancária de Minas Gerais (1819-1896) (BASTOS, 1997 pp. 12-
13). 

 
 

 

Bastos dividiu a história bancária de Minas em três fases, sendo que a primeira vai da 

atuação do primeiro banqueiro identificado no Estado, João Batista Machado (1822), até 1896; a 

segunda marcada pela ausência do surgimento de novos bancos, entre 1896 e 1909, “período crítico 

dessa história, quando nenhum outro banco aparecia no estado” (BASTOS, 1997 pp. 12-13). A 

terceira fase iniciou-se em 1909.  

A obra de Bastos fez um resgate pontual dos estabelecimentos bancários de Minas Gerais, 

na qual o autor, diferente dos antes referidos, destacou a importância de três fatores: o café, a 

indústria e o Encilhamento.  

De acordo com uma das Caixas Econômicas, fundadas na primeira metade do século XIX 

em Minas Gerais (1838), se manteve por mais de 60 anos, quando o fim de suas atividades resultou 

do impacto das crises financeiras do Encilhamento. A Caixa Econômica em questão é a “Caixa 

Econômica Particular de Ouro Preto”. 

Bastos disse que a Caixa Econômica Particular de Ouro Preto, fundada em 1838, só era 

aberta ao público aos domingos, das 10 às 14 horas, na Casa da Tesouraria da Fazenda. Em 1858, 

ou seja, com 20 anos de funcionamento, tal Caixa aplicava todo seu capital apenas na compra de 

apólices do Governo. Entre os anos de 1858 e 1859 tal investimento de capital sofreu uma grande 

ruptura. O Governo decidiu nivelar todas as apólices, o que gerou para a Caixa um déficit de 

15:841$000 (BASTOS, 1997 p. 36). 

Diante desse quadro, em dezembro de 1859, os acionistas da instituição, buscando cobrir o 

prejuízo, por conta própria e visando seus próprios interesses, aumentaram o capital da Caixa 

Econômica Particular de Ouro Preto e alterou seus estatutos. O destino dos fundos dessa Caixa 

Econômica, a partir de então, foi o Banco Mauá-MacGregor & Co. (BASTOS, 1997 p.36). 

A liquidação desse estabelecimento em 1901 pode ser explicado pelos seguintes fatos. Em 

1865, a instituição diversificou seu capital, tendo um saldo 4:645$820 no Banco Mauá-MacGregor 

e 19:600$000 na Casa Santos & Irmão. De acordo com o novo estatuto da Caixa Econômica 

Particular de Ouro Preto, aprovado em 1892, a quantia de 19:600$000 foi reservada para a compra 

de ações do Banco do Brasil por essa operação oferecer maiores rendimentos à instituição 

(BASTOS, 1997 pp. 36-37). 



 

Apesar de Bastos não ter mencionado é possível dizer que, se mais de 80% do capital da 

firma estava investido em ações do Banco do Brasil, e, que, no ano de 1892, tal banco foi fundido 

ao Banco da República, tornando-se o Banco da República do Brasil, logo 80% do capital da Caixa 

Econômica Particular de Ouro Preto estavam alocados no Banco da República do Brasil.   

A crise do Encilhamento, que se iniciou em 1891 e teve efeitos durante toda a década de 

1890, fez com que as ações do Banco da República tivessem um grande deságio, e, em 1900, a 

Crise Bancária, decorrente da falta de pagamento do Banco da República do Brasil aos seus 

credores, acabou por afetar a Caixa Econômica Particular de Ouro Preto.  

De acordo com Bastos, o então secretário da Caixa, Pedro Teixeira da Mota, pronunciou-se 

sobre o fim do estabelecimento, alegando que a Caixa Econômica Particular de Ouro Preto resistiu 

como pode às crises financeiras sucessivas na década de 1890 até a grande Crise Bancária de 1900. 

Bastos disse também que tal secretário acusou alguns acionistas da Caixa terem especulado no 

mercado de ações, fato esse que se refletiu diretamente na instituição e que teria levado a empresa à 

liquidação (BASTOS, 1997 pp. 35-36).  

Em 1986, foi publicado o livro “Origens de um Banco Centenário” de Antônio Lopes de Sá, 

sobre a trajetória do Banco de Crédito Real de Minas Gerais.  

Antônio Lopes de Sá, através de balanços, relatórios da diretoria e documentos diversos, 

mostrou que o café foi o produto de referência na economia mineira no século XIX, destacando sua 

contribuição arrecadação do estado, sendo que sua rentabilidade proporcionou a inversão de capitais 

desse setor nos setores bancário, comercial e industrial em Minas Gerais (SÁ, 1986 pp. 19 a 36).  

O autor destacou também que a conjuntura do Encilhamento, seguida da Crise Bancária de 

1900, tiveram um papel marcante e significativo na história bancária de Minas Gerais, e que 

fizeram desmoronar o sistema bancário em quase sua totalidade no estado (SÁ, 1986 pp. 47 a 57).  

A produção cafeeira mineira da última década do século XIX, até quase no final da Primeira 

República, era responsável por mais da metade do percentual de exportações do estado de Minas 

Gerais. Observa-se também que, entre 1898 a 1913, a porcentagem da receita derivada do imposto 

do café ao estado variou entre 63 e 46%: 

Tabela 1 

Percentual do Valor de Produção do Café e no Conjunto das Exportações Mineiras (1889/1924) 

Decênios Vr. das Exportações 

(contos) 

Vr. do Café (contos) Percentual do Café s/ o 

total 

1889/1893 99.282,450 71.628,535 71,64 

1894/1898 186.687,546 128.164,206 68,65 

1899/1903 156.343,563 93.228,506 59,63 

1904/1908 136.043,725 64.619,539 47,49 

1909/1913 191.802,771 84.682,079 44,15 



 

1914/1918 282.952,735 84.909,415 30 

1919/1923 550.796,920 241.233,057 43,79 

1924/1926 939.768,502 505.095,723 53,74 

Médias 318.047,277 159.195,133 52,39 

Fonte: ALVIM, A. Confrontos e deduções in: Minas e o bicentenário cafeeiro no Brasil (1727-1927). Secretaria da Agricultura, Belo 
Horizonte: Imprensa Oficial, 1929 pp. 80-81-82-83.  
 Tabela 2  

Porcentagem da Receita Derivada do Imposto do Café sobre a Receita Global do Estado de Minas Gerais (1898-1913) 

Período Receita Total (mil-réis) Imposto s/ o café (mil-réis) % 

1898 18.102:189$27 11.553:952$85 63,82 

1899 18.724:548$61 11.317:565$08 60,44 

1900 14.768:583$96 7.916:202$27 53,60 

1901 16.571:036$46 8.698:373$48 52,49 

1902 16.983:906$54 7.502:476$74 44,17 

1903 16.308:805$05 6.992:306$14 42,87 

1904 17.388:172$13 7.231:484$86 41,58 

1905 14.071:274$41 4.950:251$16 35,17 

1906 14.952:880$28 5.808:584$36 38,84 

1907 20.993:508$80 10.850:844$51 51,68 

1908 20.105:193$68 8.892:278$83 44,22 

1909 21.185:324$88 9.971:177$30 47,06 

1910 22.847:438$90 10.806:607$21 47,29 

1911 23.371:702$20 8.854:877$13 37,88 

1912 29.261:998$69 13.053:443$00 44,60 

1913 31.444:220$74 12.409:633$96 39,46 

Médias 19.817:549$04 9.175:625$56 46,57 

Fonte: Para as receitas: OLIVEIRA, J. K. e BEHRENS, O. Finanças do Estado de Minas Gerais (1890-1953), Secretaria de Finanças 
– Departamento de Estudos Econômicos e Legislação Fiscal, Belo Horizonte: 1954 pp. 02-03. Para os impostos pagos: ALVIM, A. 
Confrontos e deduções in: Minas e o bicentenário cafeeiro no Brasil (1727-1927). Secretaria da Agricultura, Belo Horizonte: Imprensa 
Oficial, 1929 pp. 80-81-82-83. 

   

 Os dados acima demonstram que a produção cafeeira mineira foi responsável por quase 

metade da receita total do estado de Minas Gerais, o que como Bastos e Sá Lopes defendem, 

autoriza a se afirmar que o capital cafeeiro gerou excedentes que foram invertidos no setor bancário 

e industrial. A análise feita sobre o quadro acionário do Banco de Crédito Real de Minas Gerais 

mostra que, dos 12 maiores acionistas do Banco, sete eram cafeicultores, e, dos 30 maiores 

acionistas da Companhia Mineira de Eletricidade, 12 eram cafeicultores (GIROLETTI, 1988 pp. 

85-89).    

Quanto ao setor industrial em Minas Gerais, ao contrário do que disseram Lima e Costa, 

constatou-se a presença de grandes indústrias têxteis nesse período em Minas, como a Fábrica 

Mascarenhas, que produzia dois mil metros de tecidos por dia contando com um contingente de 120 

funcionários ao lado de empresas de construção civil, empresas do setor de vestuário, uma usina 

hidrelétrica, além de sociedades anônimas no setor químico e no campo educacional (GIROLETTI, 

1988; CROCE, 2008).  



 

Finalmente, no tocante à política econômica do Encilhamento, ficou constatado também que 

o Estado de Minas Gerais participou efetivamente desse processo, entrando com três bancos de 

emissão no plano de Auxílio à Lavoura, entre os 17 que foram selecionados pelo Império em todo o 

território, enquanto o próprio Estado de São Paulo só teve um participante1.  

Verificou-se também que, durante a euforia dessa conjuntura, o Estado de Minas Gerais 

presenciou a inauguração de nove novos bancos, e, no período de crise, quase todo o sistema 

bancário foi afetado, através de liquidações e falências (CROCE, 2008; BASTOS 1997; SÁ, 1986).  

Uma característica do sistema bancário incipiente em Minas Gerais nesse período foi que, 

diferente de outros polos produtores de café, como Rio de Janeiro e São Paulo, o estado mineiro não 

presenciou a entrada de bancos estrangeiros em seu território. Fernando Nogueira da Costa diz: 

 
 

(...) no que se refere a bancos estrangeiros: em Minas, não constatamos nenhum; (...) 
constituem características marcantes da estrutura bancária brasileira desde o Império até a 
última década da Primeira República (como diriam os cepalinos de etapa primário-
exportadora): a precária interiorização da rede bancária e o predomínio dos bancos 
estrangeiros (COSTA, 1978 pp. 19-20 – grifos do autor).  

 

 A ausência de bancos estrangeiros em Minas Gerais nesse período, talvez se explique pelo 

fato da região agroexportadora cafeeira do Estado estar próxima a outro grande centro comercial e 

cafeeiro, o Estado do Rio de Janeiro.  Francisco Iglésias diz: 

 
 
(...) é que a parte de Minas Gerais mais desenvolvida e de melhor comércio – a Zona 
da Mata e do Sul – mantinha ligações íntimas com a Província Fluminense; que 
contava com inúmeros e sólidos estabelecimentos bancários: daí a não existência de 
bancos mineiros (IGLÉSIAS, 1954 p. 134).   
 
 

 Vê-se pela tabela abaixo, que, dos 13 bancos fundados em Minas Gerais após 1887, ou seja, 

no momento da ascensão da economia cafeeira e do início da conjuntura do Encilhamento, oito 

deles estão localizados na região da Zona da Mata, três na região dos Campos das Vertentes e dois 

na região Central: 

Tabela 3 

Instituições Financeiras em Minas Gerais no século XIX 

Ano  Instituição  Local 

1822 João Batista Machado  São João Del Rey 

1838 Caixa Econômica Particular de Ouro Preto Ouro Preto 

1860 Custódio de Almeida Magalhães Ouro Preto 

                                                             
1Os Bancos de Minas que participaram do Auxílio à Lavoura foram: Banco Territorial e Mercantil de Minas, Banco de 
Crédito Real de Minas Gerais e Banco Provincial de Minas. O Banco representante do Estado de São Paulo foi o Banco 
de Crédito Real de São Paulo.  
 



 

1875 Caixa Econômica e Monte Socorro Ouro Preto 

1887 Caixa Econômica de Minas  Ouro Preto 

1887 Banco Territorial e Mercantil de Minas Juiz de Fora 

1889 Banco Provincial de Minas Gerais  Ouro Preto 

1889 Banco de Crédito Real de Minas Gerais Juiz de Fora 

1889 Banco de Cataguazes* Cataguases 

1890 Banco dos Operários de São João Del Rey São João Del Rey 

1891 Banco Popular de Minas São João Del Rey 

1891 Banco de Crédito Popular de Minas Juiz de Fora 

1891 Banco de Leopoldina Leopoldina 

1891 S/A Crédito Mineiro Juiz de Fora 

1891 Banco de Ubá Ubá 

1892 Banco União de Minas S/A Barbacena 

1892 Banco Comercial de Minas Gerais Juiz de Fora 

Fonte: BASTOS, C. A. Instituições Financeiras de Minas (1819-1955). Embalart Editora Gráfica Ltda. Belo Horizonte, 1997 pp. 328 a 
330. 
* De acordo com Bastos, o Banco de Cataguazes existiu entre 1889 e 1892 (BASTOS, 1997 p. 329), porém, pela pesquisa realizada 
nesta cidade (processo nº 4.786 Cartório da Comarca de Cataguazes, de 10 de fevereiro de 1897 – Cx. 431), ficou constatado que 
esse Banco foi fundado em 1889 com o nome de Banco Construtor, sendo transformado, em 1893, no Banco de Cataguazes. Os 
dados quanto ao encerramento de suas atividades não foram detectados, porém, através do processo citado acima, sabe-se que, em 
1897, tal banco não exercia mais suas atividades, pois aparece como cessionário do Banco de Cataguazes José Duarte Ferreira e 
Cia., cobrando, através da justiça, uma dívida de cinco contos de réis de um cafeicultor falido. Consta também no livro “Banco de 
Crédito Real de Minas Gerais”, de autoria de João Ribeiro de Oliveira e Souza, que o Banco de Cataguazes foi liquidado após a 
primeira crise do Encilhamento, entre 1893 e 1894 (SOUZA, 1925 in: Credireal 101 anos, 1990 p. 06). 

 

 A partir do rol desses bancos, é possível estabelecer a relação entre suas atividades e as suas 

longevidades a partir da análise da economia cafeeira, do desenvolvimento industrial/comercial e da 

política econômica do Encilhamento.  

 Quanto aos bancos da cidade de Juiz de Fora, sabe-se que o Banco Territorial e Mercantil de 

Minas nasceu da iniciativa de três empreendedores, sendo dois cafeicultores e um comerciante. O 

banco, em 1889, foi beneficiado por sua participação no Decreto do Auxílio à Lavoura, tornando-se 

um banco emissor, e que faliu em virtude das operações especulativas típicas da conjuntura do 

Encilhamento no mercado do Rio de Janeiro. 

 O Banco Crédito Popular de Minas, fundado em 1891, foi uma iniciativa de incorporadores 

atuantes na indústria e na cafeicultura. Sua liquidação em 1893 deveu-se a falta de recursos para 

integralização de suas ações subscritas no âmbito da crise financeira do Encilhamento e a crise 

cafeeira da Zona da Mata Mineira. 

 O Banco de Crédito Real de Minas Gerais, por sua vez, tinha entre seus maiores acionistas 

um industrial, um comerciante e vários cafeicultores. Assim como o Banco Territorial e Mercantil 

de Minas, ele foi beneficiado na participação do Auxílio à Lavoura e conseguiu ultrapassar as crises 

do Encilhamento, uma vez que não realizou operações especulativas. Tal diretriz seguida pelo 

banco consolidou-o e permitiu-lhe articular vários mecanismos de garantias à economia cafeeira no 

decorrer da década de 1890. Foi o único banco mineiro que sobreviveu à Crise Bancária de 1900.  



 

 O Banco S/A Crédito Mineiro, fundado em 1891, era um banco que operava na praça do Rio 

de Janeiro, porém, que a crise de numerários naquela praça em 1892, encerrou suas atividades. O 

Banco Comercial de Minas Gerais foi fundado em 1892, não chegou a operar. Incorporado por ex-

diretores do Banco Territorial de Minas na tentativa de absorver o patrimônio dessa instituição 

falida, não conseguiu recursos suficientes para cobrir o passivo de 8.103:625$423 (BASTOS, 1997 

p. 55). 

Na região central de Minas, em Ouro Preto, a Caixa Econômica de Minas Gerais, fundada 

em 1887, encerrou suas atividades em 1903. O Banco Provincial de Minas Gerais, fundado em 27 

de maio de 1889, e que, em 05 de março de 1890 passou a ser o Banco de Minas Gerais, foi 

liquidado na primeira grande crise do Encilhamento, em 27 de setembro de 1892 (BASTOS, 1997 

p. 42). João Ribeiro Oliveira e Souza, gerente e diretor do Banco de Crédito Real de Minas Gerais 

entre 1889 e 1906, afirmou que tal banco foi uma das vítimas da voragem do Encilhamento 

(SOUZA, 1925 in: Credireal 101 anos, p. 06).  

Na região dos Campos das Vertentes e Zona da Mata, regiões próximas e articuladas, o 

Banco Popular de Minas de São João Del Rey foi inaugurado em 1891 e liquidado na crise do 

Encilhamento. Porém, um dado relevante foi detectado quanto a essa instituição. O Banco 

Territorial e Mercantil de Minas era um de seus maiores acionistas, no mesmo período em que 

ocorreu a falência do Territorial, deu-se a liquidação do Banco Popular de Minas de São João Del 

Rey (BASTOS, 1997 pp. 51-52). Pouco se sabe sobre o Banco dos Operários de São João Del Rey, 

fundado em 1890 (BASTOS, 1997 pp. 51-52).  

O Banco União de Minas S/A, fundado em 1892, na cidade de Barbacena (SENADO 

FEDERAL, Decreto nº 823, de 24 de maio de 1892), tinha como seus incorporadores investidores 

ligados ao setor político, como o Visconde de Lima Duarte; ao setor agrícola, como Carlos Pereira 

de Sá Fortes, e profissionais liberais, como o médico Dr. João Augusto R. de Caldas. Não se têm 

impressões sobre sua liquidação, que deve ter ocorrido antes de 1900, pois, após essa crise, o Banco 

de Crédito Real de Minas Gerais foi o único banco a operar no estado (SOUZA, 1925 in: Credireal 

101 anos p. 06; DULCI, 1999 p. 49).  

É interessante observar que, ao contrário do que afirmam Costa (1978) e Lima (1977), que o 

café e as atividades agrícolas não foram fornecedores de capital para o setor bancário nesse 

momento em Minas Gerais, mas apenas o capital comercial, e em pequena escala, constatou-se que 

o Banco da cidade de Barbacena se contraria essa tese.  

Um dos proprietários do Banco União de Minas S/A foi Carlos Pereira Sá Fortes, um grande 

produtor no setor de laticínios da região. No Congresso Agrícola, Industrial e Comercial de Minas 



 

Gerais de 1903, evento esse realizado pelo governo de Minas Gerais para promover um projeto de 

desenvolvimento econômico, Carlos Pereira Sá Fortes foi mencionado, por alguns estudiosos desse 

Congresso como um eminente fazendeiro mineiro (DULCI, 1999 p. 43 – nota de rodapé nº 10 pp. 

245-246 e Jornal MINAS GERAES, 20 de abril de 1903 p. 05). 

O Banco de Cataguazes, assim como o Banco de Leopoldina, teve duração efêmera e 

vivenciou a conjuntura do Encilhamento em sua euforia e sua crise. O Banco de Cataguazes operou 

entre 1890 e 1893, e o de Leopoldina entre1891 a 1893.  

O Banco de Cataguazes possuía um capital de 1.000:000$000, e operava também na praça 

do Rio de Janeiro (Jornal LEOPOLDINENSE, 02 de novembro de 1890). Teve como incorporador 

João Duarte Ferreira, cafeicultor, comerciante e industrial, que mobilizou capitais do banco em 

investimentos de infraestrutura, como a estrada de ferro Cataguases-Miraí, além de apoiar o 

investimento em saneamento público (www.historiadecataguases.com.br). 

 
 

Sob o comando do capital cafeeiro, dominantemente mercantil, surge a atividade financeira 
através de dois bancos em Cataguases: o Banco Construtor do Brasil, constituído em 1890, 
e  o  Banco  de  Cataguazes,  fundado  em  1893,  ambos  de propriedade  do  imigrante   
português João Duarte   Ferreira, que  serão os principais instrumentos de transformação e 
acumulação do capital cafeeiro em empreendimentos comerciais e, posteriormente 
industriais. (www.cataguasesviva.com.br). 

 
 

 Observa-se que, mesmo com a crise do Encilhamento e o encerramento das atividades do 

Banco de Cataguazes, seu incorporador, assim como o ocorrido em sociedades anônimas do setor 

industrial em Juiz de Fora após a Crise do Encilhamento em 1900, transferiu seus investimentos da 

esfera das sociedades anônimas para as sociedades simples.  

 João Duarte Ferreira, acionista majoritário do Banco de Cataguazes, tornou-se cessionário 

dessa instituição liquidada através de sua firma João Duarte Ferreira e Cia. (processo nº 4.786, 

Cartório da Comarca de Cataguazes, de 10 de fevereiro de 1897 – Cx. 431), e os capitais 

provenientes dessa firma possibilitaram a esse investidor participar de dois empreendimentos 

fundamentais para o desenvolvimento de Cataguases no início do século XX, a criação de uma 

grande fábrica de fiação e tecelagem e a instalação de energia elétrica:  

 
 
Em 1905, ele (João Duarte Ferreira) é um dos principais acionistas e co-fundador da Cia. de 
Fiação e Tecelagem Cataguazes — e também acionista majoritário da recém-fundada 
Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina. (www.historiadecataguases.com.br). 
 
 

 O Banco de Leopoldina foi fundado em 1º de março de 1891, e teve como um de seus 

incorporadores o cafeicultor José Antônio Monteiro da Silva. A finalidade desse banco era: 



 

 
 

facilitar a aquisição de capitais à lavoura, do comércio, a indústria e a todas as classes 
laboriosas, que até então desaproveitaram suas forças faltos de meios que lhes permitissem 
desenvolvimento. (...) tudo se deve esperar no sentido de fazer do Banco de Leopoldina o 
que ele realmente deve ser um poderoso auxiliar das classes produtivas.” (Jornal 
LEOPOLDINENSE 1º de março de 1891). 

 
 

Quanto ao Banco de Ubá e Rio Branco, que funcionou entre 1891 a 1896, Bastos diz que 

percorreu uma trajetória muito conturbada, ao que tudo indica, relacionada à produção cafeeira:  

 
 
Em 1890 o Comendador José Teixeira da Costa, cidadão português, construiu um prédio 
assobradado em estilo moderno, com acabamento de alto luxo, porcelanas importadas, 
mármores de carrara, assoalho de pinho de Riga e de tijolos requeimados, que os imigrantes 
italianos fabricavam. O andar superior servia de moradia e no inferior funcionavam as 
dependências destinadas ao banco. Este banco deu prejuízo ao Comendador que o vendeu 
ao Conselheiro Carlos Afonso de Assis Figueiredo, irmão do Visconde de Ouro Preto, 
possivelmente em 1892, ano que o Visconde Ouro Preto adquiriu a Fazenda da Floresta, 
pertencente ao seu genro Dr. Feliciano Mendes de Mesquita Barros (...) o Comendador 
mudou-se para Rio Branco onde se tornou comerciante de café. O Banco de Ubá e Rio 
Branco continuou a dar prejuízos e o Conselheiro Carlos precisou vender bens de raiz para 
pagar os credores (...).(BASTOS, 1997 pp. 53-54).  
 
 

 Analisando a trajetória dos bancos considerados aqui, percebe-se uma sequência de fatos, 

que, se associados, apresentam uma perspectiva relevante. A economia cafeeira era o elemento 

principal da balança comercial de Minas Gerais. A Abolição motivou a medida governamental, o 

“Auxílio à Lavoura”, em 1889, na tentativa de contornar uma possível crise com as bases 

escravagistas através do crédito, o que está na base do Encilhamento.  

 O incentivo dado pelo Tesouro do Império, através de subsídios oferecidos ao setor 

financeiro brasileiro, incluindo o mineiro, com três bancos de emissão (Banco Territorial e 

Mercantil, Banco Provincial de Minas e Banco de Crédito Real de Minas Gerais), fez com que 

ficassem ampliadas as perspectivas de desenvolvimento do setor cafeeiro, do setor comercial e do 

setor industrial, além da diversificação setorial conferida através da abertura de sociedades 

anônimas, o que possibilitou o surgimento de mais bancos no Estado, como os dez criados após o 

início do Encilhamento. 

 A queda do regime imperial e as conseqüências do processo de especulação financeira na 

praça do Rio de Janeiro afetaram o sistema bancário de outros estados, como o caso de Minas 

Gerais, instalara-se a primeira crise do Encilhamento, que, entre 1891 e 1893, derrubou quase todo 

o sistema bancário mineiro. 

 A partir de 1894, as tentativas de implantação de uma política econômica ortodoxa pelo 

governo de Prudente de Morais, com a contração de crédito e a execução do contrato Funding- 

Loan, em 1898, no governo de Campos Sales, política econômica que buscou contrair a economia e 



 

sanear as contas públicas, o que acabou por desencadear a Crise Bancária de 1900, da qual em 

Minas Gerais apenas o Banco de Crédito Real de Minas Gerais sobreviveu, um dos poucos em todo 

país que saiu incólume desse episódio. Tal fato levou, no início do século XX, o seu gerente-diretor, 

João Ribeiro de Oliveira e Souza, a ser consultor do setor bancário mineiro no Congresso Agrícola 

Comercial e Industrial em 1903 efetivado pelo governo de Minas Gerais, presidente do Banco do 

Brasil em 1905 e posteriormente, Ministro da Fazenda em 1919, sendo considerada de acordo com 

o histórico do Ministério da Fazenda, uma das melhores gestões desse gabinete governamental ( 

www.fazenda.gov.br). 

 O Congresso Agrícola, Comercial e Industrial realizado em Belo Horizonte, capital mineira 

em 1903, deu as novas diretrizes no setor bancário mineiro que se estendeu por um longo período 

no século XX.  

Na visão de João Ribeiro, a solução para o renascimento e alavancagem do setor bancário 

mineiro estaria no plano macro, na abertura de um grande banco do governo sob forma de 

sociedade mista e a abertura de bancos de crédito real em cada unidade federativa do país.  

No plano micro, João Ribeiro defendia a abertura de cooperativas ou associações nos 

moldes dos modelos Reiffsein e Schulze Delitsch para atender os pequenos produtores: 

 
 
(...) O jornal do Rio publica (...) João Ribeiro (...) lembra a adoção imediata de cooperativas 
de créditos locais e caixas de empréstimos a sindicatos agrícolas Reiffsein e Schulze-
Delitsch. Os bancos existentes em Minas devem descontar os efeitos das caixas que 
criarem. (Jornal MINAS GERAES, 29 de abril de 1903). 
 

 

Tanto no plano macro como no micro, os estabelecimentos que iriam ser criados teriam de 

ser rigorosamente fiscalizados e regidos por contratos minuciosos, além de terem de ser efetivadas 

algumas modificações do Código Comercial e na legislação de 1885 e 1890, para que não se 

repetissem as crises financeiras que ocorreram na primeira década republicana.  

Após o Congresso, em 1906, João Ribeiro de Oliveira e Souza assumiu a Presidência do 

Banco do Brasil, e, nesse mesmo ano, João Pinheiro assumiu o Governo do Estado de Minas 

Gerais.  

A nova estrutura bancária e de crédito em Minas Gerais foi marcada, nesse período, pela 

tentativa de implementação das articulações desenvolvidas no Congresso de 1903. Apesar de muitas 

sugestões consideráveis não terem sido colocadas em prática, como no caso do “Banco 

Colonizador”, voltado para alavancar colônias de imigrantes e apoiar os pequenos proprietários, 

outras foram efetivadas. 



 

No governo de João Pinheiro, o sistema de cooperativas no setor agrícola foi implementado, 

principalmente no setor cafeeiro da Zona da Mata Mineira. Porém, o sistema de cooperativas, que 

tinha expectativas promissoras, não apresentou os resultados esperados. Otávio Dulci diz: 

 
 
O esquema de cooperativas acabou caminhando em sentido diverso do modelo europeu. 
Sua finalidade na Europa era de assistir e tornar competitiva a pequena produção (que João 
Pinheiro queria apoiar), mas dada a estrutura agrária mineira, dominada por grandes ou 
médias unidades, as cooperativas assumiram a feição de consórcios dos produtores mais 
poderosos, com participação subordinada dos pequenos. O movimento de participação 
cooperativista não morreu, mas só tomara vulto algumas décadas mais tarde, sob outras 
circunstâncias econômicas e políticas.” (DULCI, 1999 p. 47 - nota de rodapé 18 p. 247). 
 
 

No que tange, diretamente, à formação da rede bancária de Minas Gerais, a solução para a 

crise cafeeira e a alavancagem de um novo setor bancário, detectou-se que o Banco de Crédito Real 

de Minas Gerais, por meio da criação de sua Carteira de Crédito Agrícola, em 1905, concretizou 

uma parceria com o Estado, que gerou resultados positivos para o setor agrícola, principalmente, o 

cafeeiro, setor para o qual as atenções mais se voltavam. Reforçando mais ainda o setor cafeeiro, 

em 1906, com a política de valorização do café representada pelo Convênio de Taubaté, a crise 

cafeeira em Minas foi superada. 

 As ideias propostas no relatório de João Ribeiro para o Congresso de 1903 começaram a 

tomar forma mais visível em 1911, quando surgiu em Minas Gerais, o Banco Hipotecário e 

Agrícola, gerido pelo grupo francês Périer para atuar nos campos de crédito agrícola e empréstimos 

às prefeituras para atender ao saneamento urbano, tendo como contrapartida do governo isenções 

fiscais e garantia de juros em suas letras hipotecárias (DULCI, 1999 p. 49). 

 Em 1913, o Estado de Minas Gerais adquiriu 2/3 das ações do Banco de Crédito Real de 

Minas Gerais, e, conforme João Ribeiro havia ressaltado em seu relatório, na questão da “sociedade 

mista”, o governo, geriu o banco com investimentos do capital privado, adquirindo melhores 

condições de atender a demanda de crédito das classes produtoras do Estado. 

 É importante ressaltar também, que a atuação do Estado em parceria com esses dois grandes 

bancos, que tinham suas sedes em pontos estratégicos, além de sucursais, atendendo às necessidades 

de crédito não só agrícola, mas também o comercial e industrial, já vinha sendo discutida, e foi 

colocada em pauta, pelo membro da Comissão do Comércio do Congresso de 1903, o Coronel 

Ignácio Bulamarqui: 

 
 
Pelo que diz respeito ao crédito, é necessidade do comércio que tem sido muito adiada; o 
estabelecimento de um grande banco com garantia de juros por parte do Estado e tendo por 
fim fornecer capital a juros módicos ao comércio e às indústrias promissoras. Esse banco 



 

poderá ter sede na capital e sucursal nas praças principais do Estado. Alimentamos a 
esperança de que o ilustre membro dessa Comissão, a cuja competência foi confiada o 
estudo das questões bancárias, apresente ao Congresso vistas práticas e oportunas sobre 
esse banco” (Jornal MINAS GERAES, 8 de maio de 1903 p. 02). 
 

 

 O setor bancário mineiro, que entre 1896 e 1909 não assistiu a abertura de nenhum novo 

banco, tornou a viver uma nova conjuntura, a partir de 1909, com uma vasta rede bancária 

espalhando-se por todo o Estado de Minas Gerais, ou seja, de um banco existente em 1909, até 1930 

foram criadas mais 68 instituições financeiras (BASTOS, C. A. 1997 pp. 328 a 339), sendo que o 

Banco de Crédito Real de Minas Gerais e o Banco Hipotecário e Agrícola consolidando-se ainda 

mais em suas parcerias envolvendo capitais tanto do governo como do setor privado, retomando, 

assim, uma nova dinâmica dos bancos em Minas Gerais. 

 

Conclusão 

Estudos que mostraram os bancos em Minas Gerais no século XIX como um setor alheio à 

euforia e à crise do Encilhamento e não ter sido estimulado pela cafeicultura que de acordo com 

essas teses eram precária e limitada, que não permitia “vazamentos” para a inversão em 

investimentos no setor bancário, não condizem com a realidade histórica.  

Os dados levantados pela Secretaria da Agricultura de Minas Gerais (1929) mostram que a 

produção cafeeira mineira, da última década do século XIX até quase o final da Primeira República, 

era responsável por mais da metade do percentual de exportações do Estado de Minas Gerais. 

Observa-se também que, entre 1898 e 1913, a porcentagem da receita derivada do imposto do café 

no estado variou entre 63 e 46%.  

Já na questão das inversões de capitais da cafeicultura para o setor bancário, os quadros de 

acionistas dos bancos criados em Minas Gerais no século XIX, e principalmente no Banco de 

Crédito Real de Minas Gerais, que foi o mais representativo desse setor, mostram grande 

quantidade de cafeicultores que investiram seus ativos nesses empreendimentos. 

Quanto à participação do setor bancário mineiro na conjuntura do Encilhamento, a política 

de expansão monetária em seu início de euforia permitiu ao estado, principalmente na Zona da 

Mata, a criação de novos bancos, do estabelecimento de relações entre os setores financeiro e 

industrial. 

No momento de crise dessa conjuntura, quase todo o setor bancário mineiro foi liquidado, 

sendo que, após a Crise Bancária de 1900, somente o Banco de Crédito Real de Minas Gerais 

continuou a exercer suas atividades no estado. A crise financeira que começou a se manifestar, de 



 

fato, em 1892, juntamente com a crise cafeeira iniciada em 1896, levaram à liquidação de bancos, 

casas comerciais, indústrias e sociedades anônimas. 

A crise gerada nesses dois mercados (cafeeiro e financeiro), quase que simultaneamente, 

influenciaram diretamente a proposta de parceria entre governo e o setor privado, denominado de 

“classes produtoras”, que buscaram solucionar a economia de Minas Gerais naquele momento.  

O Congresso Agrícola, Industrial e Comercial de 1903 foi decisivo para diagnosticar e 

apresentar propostas de desenvolvimento estratégico para a economia mineira. Tal Congresso 

lançou as diretrizes para uma plataforma de desenvolvimento econômico em Minas Gerais. 
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APONTAMENTOS DO NEOLIBERALISMO BRASILEIRO NO GOVERNO FERNANDO 

HENRIQUE CARDOSO 

 

Carlos Henrique Lopes Rodrigues 

 

Resumo 
Após a crise estrutural do capitalismo na década de 1970 começa a haver alterações na política 
econômica dos países, liderados pelos Estados Unidos, na tentativa de romper com essa crise e permitir 
compensar as perdas no setor produtivo através do recrudescimento do capital financeiro. Os países da 
América Latina adotam uma política econômica que atende aos interesses desse grande capital e 
promovem a introdução da política econômica neoliberal, que prioriza o endividamento público e a 
remuneração do capital financeiro. Este artigo tem como objetivo demonstrar que a política econômica 
adotada após a introdução do neoliberalismo no Brasil, intensificou-se no governo de Fernando 
Henrique Cardoso, com o plano de estabilização econômica conhecido como Plano Real, cujo objetivo 
principal é atrair capitais financeiros especulativos, através de taxa de juros elevada, aumento 
significativo da dívida pública, maior abertura financeira e comercial, valorização cambial e 
privatizações, tendo como resultado, elevado superávit primário para remunerar esses capitais, 
desindustrialização, reprimarização das exportações e alteração na maneira pela qual o Estado atua na 
esfera econômica, cuja meta principal passa a ser promover uma política econômica que traga em seu 
bojo privilegiar o grande capital financeiro internacional, ou seja, abandona-se qualquer meta de 
promover o fortalecimento da economia nacional. 
Palavras-Chave: neoliberalismo; dívida pública; privatização. 
 
Abstract 
After the structural crisis of capitalism in the 1970s begins changes in the economic politics of nations led by the 
United States in an attempt to break through this crisis and allow offset losses in the productive sector through 
the rise of finance capital. The Latin American countries have adopted an economic politics that serves the 
interests of this great capital and promote the introduction of neoliberal economic politics that prioritizes the 
public debt and the return on financial capital. This article aims to demonstrate that the economic politics 
adopted after the introduction of neoliberalism in Brazil has intensified under president Fernando Henrique 
Cardoso, with the economic stabilization plan known as the Real Plan, whose main objective is to attract 
speculative financial capital through of high interest rate, significant increase in public debt, increased financial 
and trade liberalization, privatization and currency appreciation and, as a result, high primary surplus to pay 
these capital, deindustrialization, reprimarization exports and change in the way the state acts in economic 
sphere, whose primary goal shall be to promote an economic politics that brings in its wake favor big 
international financial capital, e.g., any goal to promote the strengthening of the national economy is abandoned. 
Keywords: neoliberalism; public debt; privatization. 
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1) Introdução 

A política neoliberal iniciou-se oficialmente no Brasil com a eleição de Fernando Collor de 

Mello, a partir de 1990, tendo continuidade com os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso 

(FHC) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Contudo, o objetivo deste artigo é analisar o contexto histórico-econômico do neoliberalismo e 

o período do primeiro mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, por entendermos que este 

promoveu o acirramento da política neoliberal no Brasil e o presidente Lula deu continuidade à mesma. 

Ainda quando Ministro da Fazenda FHC renegociou a dívida externa brasileira, conseguindo total 

apoio da comunidade financeira internacional para sua eleição e a implantação do Plano Real. 

Após o golpe militar no Brasil, em 1964, houve um expressivo aumento do endividamento 

externo, pois na década de 70, dado o afluxo de dinheiro no mercado financeiro, fruto dos petrodólares, 

o governo incentivava as empresas nacionais e estrangeiras a capitanear recursos no exterior. Devido à 

crise estrutural do capital que ocorreu na primeira metade da década de 70, esses juros eram baixos, 

porém flexíveis. Quando os Estados Unidos em fins da década de 70 e início da década de 80 resolvem 

aumentar a taxa de juros, os países da América Latina veem suas dívidas aumentarem sobremaneira e 

alguns decretam a moratória, como é o caso do México, em setembro de 1982 e outros, como o Brasil, 

decidem pagar os juros da dívida. Desta forma, na década de 1980 o Brasil foi exportador líquido de 

capitais, pagando os juros abusivos da dívida externa através de superávits elevados em sua balança 

comercial. 

Beneficiado pelo retorno de capitais financeiros no início da década de 90, dado que os Estados 

Unidos baixaram suas taxas de juros, torna-se necessária uma estabilidade macroeconômica para esses 

recursos instalarem-se nos países periféricos, agora denominados “em desenvolvimento”, com maior 

segurança. O Plano Real garante esta estabilidade e o pagamento dos juros das dívidas através de 

elevados superávits primários, isso faz com que nossa dívida pública aumente significativamente no 

período e o pagamento dos juros dessa dívida passe a ser o maior gasto do governo brasileiro, em 

detrimento de investimentos internos por parte do Estado que garantam o aumento da capacidade 

produtiva da nação. 

As privatizações fazem parte das metas do Consenso de Washington, pois permite que essas 

empresas lucrativas e monopolistas passem para as mãos do grande capital superacumulado e o 

dinheiro arrecadado pelo Estado – pouco, pois o valor dessas empresas é subfaturado e o governo 
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financia uma parte de sua aquisição através de bancos de fomento – sirva de garantia ao pagamento da 

dívida pública. 

 

2) Neoliberalismo e Consenso de Washington 

Em novembro de 1989, reuniram-se em Washington funcionários do governo estadunidense e 

dos organismos financeiros ali sediados tais como FMI e BIRD, onde foi feito um balanço da política 

neoliberal nos países da América Latina que já haviam implementado o neoliberalismo e uma discussão 

para introduzir essa política em outros países. (BATISTA, 1994). É de autoria do economista John 

Williamson o termo “Consenso de Washington”. Para Williamson, que participou dessa reunião (Caros 

Amigos,1998: 14), 

 
 

(...) o termo 'consenso' pode parecer muito forte, mas significa, pelo menos, um alto grau de 
convergência entre os economistas americanos e os da América Latina, e também entre os 
políticos, pelo menos nos aspectos macroeconômicos. E 'Washington' é mais que um lugar, são 
instituições: o governo dos Estados Unidos (Executivo e a parte do Congresso interessada na 
América Latina), o Banco Mundial e as agências do governo. 

 
 

A competência do Estado foi significativamente questionada e passou-se a admitir a falência do 

mesmo, visto como incapaz de formular políticas macroeconômicas, consequentemente, seria 

necessário transferir essa grande responsabilidade a organismos internacionais, tais como o FMI1 e o 

Banco Mundial (BATISTA, 1994) e promover a privatização das empresas estatais. 

Após retomar sua hegemonia, os Estados Unidos adotam uma política econômica, no final da 

década de 1980, de diminuição das taxas de juros internas. De acordo com Tavares e Melin (1997, 

p.61), “[...] quando os Estados Unidos baixaram unilateralmente a taxa de juros de 20% para 4,5% no 

mercado monetário de Nova Iorque, verifica-se uma aceleração do crescimento e da globalização dos 

mercados futuros de juros e câmbio, com a saída de fundos de pensão norte-americanos em busca dos 

chamados 'mercados emergentes' da Ásia e América Latina” 2. 

                                                           
1 Para Tavares (1998, p.102), “como é natural, as políticas de ajuste recomendadas pelo FMI para a década de 90 são 
também de sinal contrário. Durante a década de 80 os países periféricos foram obrigados a praticar políticas destinadas à 
geração de superávits comerciais para pagar o serviço da dívida externa. Depois de 1990, os países da periferia são 
obrigados a inverter sua política cambial e a aceitar a absorção de recursos externos de curto prazo, com altas taxas de 
arbitragem em dólar, em reposta ao excesso de liquidez que se esparrama pelo mundo [...]. Em nome da liberdade de 
mercado, impôs-se à América Latina uma desregulamentação financeira e comercial indiscriminada”. 
2 Reinaldo Gonçalves (1999, p.29-32) explicitará que a globalização do final do século XX está relacionada a três fatores: i) 
desenvolvimentos tecnológicos associados à revolução da informática e das telecomunicações, que  redundou em 
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Agora os países da América Latina têm que se ajustar para receber esses capitais financeiros e 

remunerá-los3, para tanto, propõe-se a renegociação da dívida externa, sua substituição pelo Plano 

Brady. Acompanhada dessa renegociação, vem à imposição do Consenso de Washington. “Capitulando 

às recomendações do Consenso de Washington, a política econômica passou a articular-se, desde então, 

em função da necessidade de ‘ajustar’ o Brasil às exigências da mundialização do capital” (SAMPAIO 

JR., 2007, p.151). 

Em 1989, quando Fernando Collor de Melo com o discurso e um comprometimento com a 

política neoliberal derrota Luiz Inácio Lula da Silva, inicia-se sua introdução oficial no Brasil. Para 

Filgueiras (2005, p.11): 

 
 

O programa apresentado, consubstanciado no chamado Plano Collor, pela primeira vez não se 
resumia – quando comparado aos outros planos de estabilização heterodoxos –, simplesmente 
ao combate à inflação; era um programa de reformas estruturais do Estado e das relações deste 
com o setor privado e do capital com o trabalho, nos moldes da doutrina neoliberal: 
privatização, abertura comercial e financeira e ataque aos direitos sociais e trabalhistas – com a 
desregulamentação e flexibilização do mercado de trabalho e das relações trabalhistas. 

 
 

Após o impeachment de Fernando Collor4, seu vice Itamar Franco assume a presidência e 

Fernando Henrique Cardoso é chamado por Itamar Franco para ser o novo Ministro da Fazenda, 

deixando o cargo de Ministro das Relações Exteriores e, nesse processo, há o acirramento da 

introdução do neoliberalismo no Brasil5. 

                                                                                                                                                                                                       
diminuição dos custos de operações produtivas e financeiras; ii) fatores de ordem política e institucional, causados pelo 
liberalismo, cujo resultado foi uma onda de desregulamentação do sistema econômico e liberalização do movimento de 
capitais; e iii) fatores de ordem sistêmica e estrutural,  caracterizado pela dificuldade de expansão da esfera produtivo-real 
das economia capitalistas maduras, assim, há um deslocamento de recursos da esfera produtivo-real para a esfera financeira. 
3 “A periferia se transforma em campo de aplicação dos capitais especulativos [...]. Ainda, no caso da América Latina, a 
modernização proposta pelos Estados Unidos – através dos organismos multilaterais manejados pela potência hegemônica – 
implica transformar o continente num mercado cativo para as exportações americanas e num território de expansão para os 
seus capitais, concentrados, em geral, nas privatizações dos serviços de utilidade pública. Além disso, a capacidade fiscal do 
Estado vem se enfraquecendo sob o peso crescente do dispêndio com juros, reduzindo o gasto público e assim liquidando os 
ensaios de Welfare State realizados ao longo das últimas décadas” (MELLO, 1997, p162). 
4 “Embora bem sucedido em iniciar a implementação do projeto neoliberal [...] o Governo Collor, aos poucos, foi perdendo 
o apoio das classes dominantes. Para isso, foi fatal o fracasso de sua estratégia de estabilização dos preços – que 
desembocou numa recessão econômica brutal, com a redução do PIB em 4% em 1990 e taxas de desemprego recordes, que 
praticamente dobraram entre 1989 e 1992. Some-se a isso, a sua incapacidade (congênita) em arbitrar os distintos interesses 
das diversas frações do capital” (FILGUEIRAS, 2005, p.12). 
5 “No primeiro governo, com a implementação do Plano Real, a lógica de valorização e a política econômica do capital 
financeiro se impuseram de forma cabal – com a estabilização monetária apoiada na valorização cambial e em taxas de juros 
elevadas, acompanhadas de desregulamentação e abertura comercial e financeira, privatização e desregulação do mercado 
de trabalho –, dando continuidade ao programa de Collor [...]” (FILGUEIRAS, 2005, p.13-14). 
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Ainda enquanto Ministro da Fazenda, FHC é responsável pela conclusão da renegociação da 

dívida externa brasileira, iniciada no governo Collor e intitulada Plano Brady6. Além de atender aos 

interesses dos credores internacionais, com essa renegociação Fernando Henrique demonstra para a 

comunidade internacional que podia confiar nele e apoiá-lo na disputa presidencial7. 

 

3) O Governo Fernando Henrique Cardoso 

Em 1994, o então Ministro da Fazenda anuncia um Plano de Estabilidade Monetária, conhecido 

como Plano Real8. Este é uma exigência internacional, dado que o afluxo de capital financeiro que 

começara a emergir principalmente na década de 1990 exigia, para continuar seu movimento aos países 

periféricos, uma desregulamentação financeira e uma estabilidade econômica9. 

Um plano de estabilização macroeconômico era condição sine qua non para a elevação da 

entrada de capitais no mercado financeiro, principalmente para aquisição da dívida pública que seria, 

agora, a grande responsável por fechar o Balanço de Pagamentos dos países tidos como emergentes,  

 
                                                           
6 Apesar da retórica de que com a renegociação dessa dívida, a mesma seria diminuída, o que se constata é o contrário. De 
acordo com Carcanholo (2003, p.50), “o crescimento da dívida externa nos anos 90 é nítido, passando de um total de US$ 
115,5 bilhões em 1989 para US$ 241,2 bilhões dez anos depois, um aumento de quase 109% na década. Os gastos com o 
serviço dessa dívida também mostraram um crescimento considerável de US$ 24 bilhões no final da década de 80 para US$ 
62,8 bilhões ao término da década passada. Deve-se ressaltar, entretanto, que o serviço da dívida externa experimentou certo 
recuo no início da década de 90, muito por causa da renegociação da dívida externa nos moldes do Plano Brady encerrada 
em 1994. A partir desse momento, a trajetória de crescimento do serviço da dívida acompanhou a elevação do 
endividamento do país”. 
7 Fernando Henrique Cardoso em seu discurso no Senado Federal, após a conclusão da renegociação da dívida externa 
declarou “que estava ‘extremamente feliz com o fim do problema da dívida externa’. Admitiu também que um dos 
condicionantes do FMI era a vinculação direta do real ao dólar norte-americano, além do receituário tradicional do Fundo: 
equilíbrio fiscal, austeridade monetária, superávit comercial e a agilização do programa de privatizações” (BATISTA JR e 
RANGEL, 1994, p.5). 
8 O Plano Real foi um programa de estabilização apresentado ao país em 7 de dezembro de 1993, sendo que seu 
sustentáculo teórico residia nos estudos de Pérsio Arida e André Lara Resende, eles propunham que se fizesse uma reforma 
monetária capaz de retirar o componente inercial da inflação, sem controle de preços como havia ocorrido anteriormente 
com o Plano Cruzado. Na tentativa de conter a memória inflacionária, o Plano Real foi implementado em 3 fases, a saber: 
em primeiro lugar, o governo adotou um Programa de Ação Imediata, o PAI, que foi um mecanismo de equilíbrio 
orçamentário, pois o governo, com o fim da inflação, teria dificuldades em fechar suas contas e criou o FSE (Fundo Social 
de Emergência) e a IPMF (Imposto Sobre Movimentação Financeira), sendo o FSE o responsável justamente de tirar 
recursos da área social, garantido pela constituição de 1988, para o governo manejar da maneira que quiser. A segunda fase 
consistiria na criação de um mecanismo original de transição, um índice único e obrigatório de indexação que restituiria a 
função de unidade de conta da moeda, assim criou-se a URV. A terceira fase, ocorrida em primeiro de julho de 1994, seria 
responsável pela restauração das duas outras funções da moeda, ou seja, a de servir como meio de troca e reserva de valor, 
assim ocorreria a transformação da URV em Real. 
 
9 Braga (1997, p.199), referindo-se ao modelo, ressalta que o mesmo: “já se impõe nas periferias asiáticas e latino-
americanas, caracterizando-se nestas pela estabilização monetária, a qualquer custo, em que se salientam a 
desindustrialização, a desnacionalização e a expansão de circuitos de valorização patrimonial e financeira”. 
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isto é, não será mais necessário manter um saldo significativo da Balança Comercial, pois a entrada de 

recursos via conta capital equalizará o Balanço. 

Contrariamente à década de 1980, na qual o governo promovia uma política econômica de 

desvalorização cambial para incentivar as exportações em detrimento das importações, agora os países 

periféricos podem, inclusive, ter déficit em sua Balança Comercial, devido à valorização da moeda e 

abertura comercial, que suas contas, mesmo assim, serão fechadas, mesmo que à custa de um 

endividamento interno crescente. Com isso, “a nova política para o setor industrial marcou uma 

reviravolta em relação à política implementada no período desenvolvimentista: abertura comercial, 

eliminação de subsídios, flexibilização das normas para o capital estrangeiro e privatização do setor 

produtivo e da infra-estrutura estatal” (LAPLANE e SARTI, 2006, p.272) 10. 

O governo, para manter a estabilidade do plano, adota uma taxa de juros elevada para atrair o 

capital financeiro no mercado internacional, pois com a adoção da banda assimétrica, cujo valor de um 

real não poderia exceder o valor de um dólar, necessita intervir no mercado ofertando dólares sempre 

que há a possibilidade de desvalorização do real. 

A política econômica promove um aumento considerável da dívida pública, em função da 

excessiva emissão de títulos e a extraordinária taxa de juros, como forma de atrair o capital financeiro 

internacional. “O estoque de títulos públicos sob responsabilidade da União saltou de R$ 62 bilhões no 

final de 1994 para um patamar superior a R$ 674 bilhões em agosto de 2002 (sendo mais de 1/3 deste 

total atrelado à variação cambial)” (SAMPAIO JR., 2005, p.299). 

Além do endividamento público, há também o endividamento externo, porque o governo 

também é obrigado a contrair empréstimos através de pacotes do FMI, principalmente quando há 

algum abalo na Bolsa de Valores dos países ditos “emergentes” e o investidor em títulos públicos 

ameaça sair desse mercado11. 

                                                           
10 Para Carneiro (2008, p.23), com a política econômica adotada a partir da década de 90, presenciamos “a supressão radical 
da proteção à indústria – tarifária e não tarifária – a desregulação do IDE, as privatizações, e a recorrente apreciação das 
moedas locais, [que] tiveram como principal consequência a volta de um padrão de especialização produtiva fundada em 
vantagens comparativas estáticas, ou seja, essas políticas induziram a aderência da estrutura produtiva à dotação de fatores 
existentes com ênfase nos recursos naturais, [além da] intensidade da redução do peso da indústria no PIB”. 
11 “Essa permanente instabilidade – que acompanha o país desde a crise do México em dezembro de 1994 e que se 
evidenciou sucessivamente e de forma cada vez mais crítica, nas crises da Ásia em 1997, da Rússia em 1998, do próprio 
Brasil em 1999, da Argentina em 2001 e, de novo, do Brasil em 2002– está associada a uma grande dependência da 
dinâmica econômica brasileira para com o capital financeiro nacional e internacional, que se alimenta das altas taxas de 
juros pagas pelos títulos das dívidas interna e externa” (FILGUEIRAS, 2006, p.196). 
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Com a introdução do Plano Real, houve uma armadilha para o crescimento econômico, pois 

quando a economia cresce, crescem ainda mais os déficits comerciais e de transações correntes. A 

inflexão da balança comercial começou a ocorrer em 1995, em função da moeda sobrevalorizada e 

abertura comercial12. 

Com o argumento de que a privatização melhoraria o perfil da dívida pública e diminuiria os 

gastos do governo, além de modernizar o parque produtivo do país e que havia excesso da participação 

do Estado na economia13, em 09 de setembro de 1997, o presidente Fernando Henrique Cardoso, 

através da lei 9.49114, promove alterações na Lei 8.03115 de 12 de abril de 1990 que criou o (PND) 

Plano Nacional de Desestatização, principalmente na parte relativa ao processo de desestatização de 

instituições financeiras, que passa a ser conduzida pelo Banco Central do Brasil. Nessa Lei, destacamos 

em seu Art. 1º: 

 
 
I - reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à iniciativa privada 
atividades indevidamente exploradas pelo setor público; 
II - contribuir para a reestruturação econômica do setor público, especialmente através da 
melhoria do perfil e da redução da dívida pública líquida; 
III - permitir a retomada de investimentos nas empresas e atividades que vierem a ser 
transferidas à iniciativa privada. 
 
 

A política de privatização16 estava inserida nos pontos do Consenso de Washington, pois significava 

destinar ao capital privado, empresas lucrativas a baixo custo, muitas vezes modernizadas, além disso, 

                                                           
12 De acordo com Carcanholo (2003, p.50), “a estratégia de abertura, potencializada pelos efeitos da sobrevalorização 
cambial da segunda metade da década, levou a um processo de stop and go na trajetória de crescimento do país. Qualquer 
melhora conjuntural que elevasse a renda nacional provocaria aumento da demanda por importações, agravando o déficit em 
transações correntes e definindo a necessidade de reduzir esse nível de renda. A variável-chave para isso sempre foi a taxa 
de juros que, mantida em níveis elevados, conseguiu não só reduzir o nível de renda a patamares condizentes com a 
restrição externa, mas também manter o fluxo positivo de capitais externos”. 
13 Este argumento está respaldado no relatório do Banco Mundial de 1991. De acordo com este documento, nas palavras de 
Carneiro (2009, p.18), “a estratégia de crescimento com base na proteção à indústria nascente teria levado à redução da 
concorrência e à distorção de preços relativos, reduzindo o ritmo de crescimento do investimento e do aumento da 
produtividade dessas economias. O documento se vê em dificuldades para explicar o sucesso asiático fundado em altas 
doses de intervencionismo”. 
14 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9491.htm. 
15 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8031.htm. 
16 “O processo de privatização realizado no primeiro governo FHC (1995-98) foi extraordinário, segundo quaisquer padrões 
históricos, inclusive internacionais” (GONÇALVES, 1999, p.142). 
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financiada pelo próprio Estado com juros baixos, através de bancos de fomentos, como o BNDES, que 

foi autorizado, em maio de 1997, a conceder empréstimos a grupos estrangeiros17. 

O discurso corrente era o de que a crise da década de 1980 teria ocorrido, em grande medida, 

devido ao excesso de participação do Estado na economia e a solução estaria na “redução da presença 

do Estado, a redução dos gastos públicos, e a passagem de toda atividade econômica estatal para o setor 

privado: Estado mínimo e mercado livre” (LESBAUPIN e MINEIRO, 2002, p.29), os argumentos para 

a privatização, em grande medida eram os seguintes: “as empresas estatais eram obsoletas, 

dispendiosas e ninhos de ‘marajás’; isto se devia a seu caráter de monopólio estatal, não submetido à 

concorrência [...] e o Estado brasileiro estava falido, com uma dívida pública imensa: a privatização era 

necessária para reduzir a dívida pública” (LESBAUPIN e MINEIRO, 2002, p.29). 

Com as privatizações, há uma elevação do IDE18 no período, principalmente em 1998, auge das 

privatizações, cujo resultado é a “desnacionalização da propriedade de empresas locais, tanto públicas 

quanto privadas” (CARNEIRO, 2008, p.37). Ainda, em relação ao IDE, o mesmo, “dirigiu-se, 

sobretudo, à compra de empresas públicas resultantes do processo de privatizações ou a empresas do 

próprio setor privado, reduzidas em seu valor pela concorrência desigual que enfrentam. Conforma-se 

desta maneira, um intenso deslocamento e desnacionalização do controle acionário, mas sem implicar 

necessariamente a ampliação da capacidade produtiva instalada” (MATTOSO, 1999, p.27). 

O resultado das privatizações é a desnacionalização da economia e um fortalecimento de 

atividades ligadas aos recursos naturais disponíveis no Brasil. Para Mattoso (1999, p.31), “a 

especialização regressiva que se instalou no país favoreceu a importação de produtos mais sofisticados, 

o contrário ocorrendo com as exportações. Em outras palavras, a nova especialização da indústria 

                                                           
17 Como exemplo, temos, de acordo com Aloysio Biondi (2001, p.35), o caso das telecomunicações: “(...) em 1996, o 
governo duplicou os investimentos nas teles, alcançando 7,5 bilhões de reais, chegou aos 8,5 bilhões de reais em 1997 e 
investiu mais 5 bilhões de reais no primeiro semestre de 1998, totalizando, portanto, 21 bilhões de reais de investimento em 
dois anos e meio”. Com esse investimento, já “no primeiro semestre de 1997, a Telebrás ainda era uma empresa estatal. Mas 
seu lucro deu um salto de 250%, passa para 1,8 bilhão de reais [...]. Não houve ‘milagre’ algum, pura e simplesmente o 
governo havia, finalmente, começado a eliminar o congelamento das tarifas dos serviços das estatais atualizando-as. Bastou 
dar início aos reajustes negados durante anos, enquanto a inflação continuava a aumentar os custos das estatais, para a 
situação se inverter e os lucros dispararem. Sem privatização” (BIONDI, 2001, p.45). Mesmo assim, o governo privatizou o 
sistema Telebrás, Segundo Biondi (2001, p.33), “(...) quando as teles afinal foram vendidas por 22,2 bilhões de reais, os 
meios de comunicação trombetearam o tempo todo que o governo usara aquela ‘dinheirama‘ para reduzir a dívida ... 
Continuavam a esconder que na verdade, o governo só recebera 40% desse valor – 8,8 bilhões de reais. (De fato, receberia 
menos ainda, considerando que o governo financiaria por meio do BNDES, 50% da entrada)”. 
18 Nas palavras de Tavares (1998, p.105), “o investimento direto’ que tem aumentado, atraído pela entrega de nossas 
riquezas minerais e dos sistemas elétricos e de telecomunicações, representa apenas uma fração diminuta das nossas 
necessidades de financiamento externo e não contribui para elevar a taxa de investimento líquido da economia, já que se 
trata de mera transferência patrimonial”. 



 

9 
 

consolidou os setores exportadores tradicionais e ampliou as importações de elevado conteúdo 

tecnológico”. 

Apesar do argumento de que as privatizações ajudariam o governo a diminuir o endividamento 

público, o que se observa é que os gastos para modernizar essas empresas, antes de privatizá-las, são 

maiores do que as receitas obtidas com suas vendas. Os estudos de Aloysio Biondi (2001) demonstram 

que o dinheiro arrecadado com as privatizações, mais as dívidas transferidas, totalizaram R$ 85,2 

bilhões, em contrapartida, o dinheiro que não entrou ou que saiu dos cofres do governo alcançou a cifra 

de R$ 87,6 bilhões. Além do que, “na carta de intenções que o ministro da Fazenda, Pedro Malan 

entregou ao FMI, inconscientemente, o governo confessa que o equilíbrio das contas do Tesouro ficou 

mais difícil porque... o governo deixou de contar com os lucros que as estatais ofereciam” (BIONDI, 

2001, p.39). 

Destarte, além das privatizações não terem diminuído a dívida pública, que aumentou 

significativamente no período, os investimentos em infraestrutura tiveram uma grande redução, pois os 

mesmo eram realizados, em grande medida, pelas empresas estatais, pois as inversões exigiam muito 

capital e o prazo de maturação desses investimentos eram longos. De acordo com Ricardo Carneiro 

(2009, p.51): 

 

Desde meados dos anos 70, quando atinge o seu pico, o investimento público, lato senso, vem 

declinando continuamente no país. Isso ocorre tanto para o investimento da administração pública, 

quanto para os das empresas estatais, embora este último tenha declinado proporcionalmente mais, como 

reflexo das privatizações. Ele atinge seu auge nos anos 70, reduzindo-se com a crise da dívida nos anos 

80, mas ainda se mantendo em patamar elevado. Os anos 1990 marcam uma queda adicional. 

 

Com a diminuição dos investimentos, principalmente em infraestrutura, restringe-se o potencial 

de crescimento da economia brasileira e, nas palavras de Ricardo Carneiro (2009, p.50): 

 

Uma das razões para o insuficiente dinamismo da economia brasileira reside na deterioração da 

infraestrutura. Essa última tem importância direta e indireta na formação da taxa de investimento. De um 

ponto de vista quantitativo, ela já respondeu, nos períodos de crescimento acelerado da economia 

brasileira, como nos anos 1970, por 1/5 da taxa de investimento, cerca de 5% do PIB, tendo se reduzido 
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no início dos anos 2000 para metade desse valor, aproximadamente 2,5% do PIB ou 1/8 da taxa de 

investimento corrente. As indicações para a década atual são de uma deterioração ainda maior até 2002. 

 

Com o aumento da dívida pública, a deterioração da balança comercial e o elevado déficit em 

transações correntes, no início do segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso há uma 

desvalorização cambial como tentativa de reverter o déficit da balança comercial e diminuir o déficit 

em transações correntes. A crescente elevação da dívida pública redundou numa fuga significativa de 

capitais, amenizada pelos empréstimos concedidos pelo FMI19, aumento da taxa selic e dolarização de 

parte dessa dívida, como exigência dos credores, em virtude de possibilidades de mais desvalorização 

do câmbio20. 

O aumento da dívida pública e a desvalorização cambial, no início do segundo mandato do 

presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1999, fizeram com que o governo liberasse recursos para o 

setor bancário através do Programa de Estímulo e Reestruturação e Fortalecimento do Sistema 

Financeiro Nacional (PROER)21. Além disso, o Fundo Monetário Internacional, passa a exigir, para 

garantir o pagamento da dívida: i) metas de inflação; ii) superávit primário e; iii) câmbio flutuante. 

As metas de inflação foram estipulas em 4,5% ao ano, com margem de dois pontos percentuais 

e é importante para o investidor em títulos públicos saber qual é a taxa real de juros que obtém com o 

                                                           
19 Após a desvalorização cambial de 1999, o governo brasileiro incorreu a um empréstimo de US$41,5 bi junto ao FMI, para 
amenizar a saída de capitais especulativos naquele período e, posteriormente, em função das crises internacionais, mais dois 
empréstimos: US$15,6 bi em 2001 e US$30 bi em 2002. A desvalorização cambial promovida pela equipe econômica tem 
como objetivo reverter o déficit da Balança comercial e minorar o déficit da conta de transações correntes, desta feita, “ao 
final do 2o Governo FHC, já era visível a recuperação da balança comercial: o seu déficit, que atingiu US$ 6,6 bilhões em 
1998, reduziu-se para US$ 1,2 bilhão em 1999 e U$ 0,7 bilhão em 2000, transformando-se em superávits de US$ 2,6 
bilhões em 2001 e U$ 13,1 bilhões em 2002! A conta de transações correntes, por sua vez, que chegou a ter um déficit de 
mais de US$ 33 bilhões em 1998, chegou em 2002 com um déficit bem menor, de US$ 7,7 bilhões. Como consequência 
desses movimentos, o déficit comercial acumulado do 1o Governo FHC (US$ 22,4 bilhões), transformou-se num superávit 
acumulado de US$ 13,9 bilhões, enquanto o déficit acumulado em transações correntes (US$ 110 bilhões) se reduziu para 
US$ 80 bilhões [...]. A dívida pública, no entanto, apesar da aprovação da chamada ‘Lei de Responsabilidade Fiscal’ e da 
obtenção de elevados superávits fiscais primários (R$ 165,4 bilhões acumulados), chegou a R$ 881 bilhões, passando de 
41,7% do PIB em 1998 para 56,5% ao final de 2002” (FILGUEIRAS, 2005, p.17-18). 
20 Quando o câmbio valoriza-se ocorre o movimento contrário, os especuladores em títulos públicos prescindem da dívida 
dolarizada, pois os mesmos ganham com a valorização da moeda. 
21 Nas análise de Sampaio Jr. (2005, p. 298), “Toda vez que a economia ficava sob a ameaça de estrangulamento cambial, a 
dívida pública dava novos saltos, uma vez que, para desestimular a fuga de capitais, as autoridades jogavam os juros na 
estratosfera e socializavam os prejuízos do grande capital, estatizando o risco da desvalorização cambial e cobrindo os 
prejuízos dos empresários pegos no contrapé do movimento econômico. Um dos exemplos mais escandalosos dessa maneira 
de lidar com as crises é o famigerado PROER (auxílio aos bancos privados pegos no contrapé da desvalorização cambial de 
1999), que consumiu aproximadamente R$ 36 bilhões. A título de comparação, tal volume equivale a mais de metade do 
total dos investimentos da União nos oito anos de FHC e a mais do que todo o gasto médio anual de seu governo com saúde, 
saneamento, educação, cultura, habitação e urbanismo”. 
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investimento; o superávit primário estabelecido foi de no mínimo 3,1%, pois garante que o governo 

economize para pagar os juros da dívida e o câmbio flutuante permite especular contra a variação 

cambial. 

Nos dois mandatos de FHC o crescimento econômico foi pífio, de 2,3% ao ano; a participação 

da indústria no PIB diminuiu, pois não há uma política econômica destinada à industrialização e os 

ganhos do capital financeiro foram elevados. Nesse sentido, “não é de estranhar que, nos últimos anos 

de sua administração, quase 60% de todas as despesas [...] tenham sido canalizada para o pagamento de 

juros e amortizações da dívida pública” (SAMPAIO JR., 2005, p.299). 

Apesar do superávit na balança comercial, após a desvalorização cambial, o déficit de produtos 

manufaturados é significativo, o que aponta para uma deterioração dos termos de intercâmbio no 

mercado internacional22, além do baixo crescimento do PIB, principalmente se comparado com os 

demais países emergentes. 

A China passa a ser o principal parceiro comercial do Brasil, cuja exportação nacional passa a 

ser predominantemente de produtos primários; na década de 1990 exportávamos 19,5% de produtos 

primários e 80,5% produtos industrializados; na década seguinte, 1990, esses números mudam para 

68% de produtos primários e 32% de produtos industrializados; e entre 2000 e 2008, 77,5% foram 

produtos primários e 22,5% produtos industrializados, sendo que destes últimos, 12,2% estão 

relacionados a produtos naturais (CANO, 2012). 

Deste modo, com a política econômica de cunho neoliberal que traz em seu bojo abertura 

comercial e financeira, privatizações, sobrevalorização da moeda23, taxa de juros elevada, aumento das 

dívidas externa e principalmente pública, além de baixo crescimento do produto; há um desestímulo ao 

                                                           
22 Ainda que tenha ocorrido superávit na balança comercial, durante o segundo mandato do governo FHC e nos mandatos do 
presidente Lula, “as empresas abandonaram todas as atividades nas quais o aumento da competitividade não pudesse ser 
obtido com a velocidade e a economia de investimento que o câmbio apreciado e a taxa de juros exigiam. 
Independentemente dos ganhos imediatos de produtividade que esses movimentos possam ter gerado, a consequência, do 
ponto de vista do perfil da produção industrial no Brasil, foi a especialização em atividades intensivas em vantagens naturais 
ou com menor exposição à concorrência externa. A desarticulação das cadeias produtivas e o abandono das atividades mais 
intensas em inovação caracterizaram um processo de ‘especialização regressiva’ da produção industrial brasileira” 
(LAPLANE e SARTI, 2006, p.275). 
23 “O quadro de fraco desempenho da indústria brasileira, após os anos 1990, encontra explicação no perfil de política 
econômica liberal posto em prática no país após essa década. No bojo dessa política uma variável crucial à qual se atribuiu 
um papel associado essencialmente à estabilização de preços foi a taxa de câmbio. Do uso recorrente da taxa de câmbio 
como instrumento de estabilização, e dos ciclos de liquidez internacional, decorreu um perfil de flutuação cíclica acentuado 
da taxa de câmbio real bem como episódios recorrentes de forte apreciação” (CARNEIRO, 2008, p.32). 
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investimento no setor produtivo, redundando numa especialização regressiva24 da estrutura produtiva 

industrial. 

 

4) Considerações Finais 

Como resultado da implementação da política neoliberal no Brasil tem-se o aumento da pobreza 

relativa; baixo nível de geração de empregos; a desnacionalização da economia devido às 

privatizações; um acirramento da deterioração dos termos de intercâmbio no mercado internacional, 

fruto de uma desindustrialização da economia; baixo crescimento do PIB; um aumento absurdo da 

dívida pública, por privilegiar a remuneração do capital financeiro e voltar a política econômica para 

isso; e diminuição dos investimentos na economia interna para remunerar o capital especulativo, 

através de superávits primários elevados25. 

Com a opção política adotada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, constatamos que o 

Brasil encontra-se numa situação sem precedentes na história, os endividamentos, tanto interno quanto 

externo, estão sacrificando grande parte do orçamento da União para pagar os juros e amortizações 

dessas dívidas. As mazelas sociais nunca foram tão gritantes e a falta de perspectivas dos brasileiros é 

visível, por mais que a mídia tente esconder. Em contrapartida, o governo insiste em ir ao exterior dizer 

aos capitalistas estrangeiros que podem investir no Brasil, que as dívidas de curto prazo serão 

alongadas e o retorno de seus investimentos será garantido. Enquanto isso, os brasileiros ficam se 

sacrificando para pagar essas remunerações, através do baixo salário ou mesmo do desemprego e da 

desnacionalização das empresas estatais que foram concebidas com a contribuição de cada cidadão. 

Fernando Henrique Cardoso adotou uma política subserviente ao interesse internacional, aderindo ao 

neoliberalismo, balizado no Consenso de Washington, tornando o Brasil um país ainda mais 

subordinado a esses interesses, em que o único beneficiário é aquele país ou corporações que 

                                                           
24 De acordo com Carneiro (2009, p.29), a especialização regressiva da estrutura produtiva industrial é caracterizada por 3 
processos distintos: “a redução da participação da indústria no PIB; a diminuição do adensamento das cadeias produtivas, 
medido pela relação VTI/VBP; e a ampliação da participação dos setores menos intensos em tecnologia na estrutura 
industrial”. Para mais informações ver: Coutinho (1997), A especialização regressiva: um balanço do desempenho industrial 
pós-estabilização.  
25 Segundo Martins (1999: 103), “entre 1980 e 1994, na média, os 20% que mais ganham na população brasileira tiveram 
uma renda anual de US$ 18,5 mil, enquanto os 20% que ganham menos receberam apenas US$ 578 por ano. Ou seja, ‘os de 
cima’ ganharam 32 vezes mais que ‘os de baixo’. No governo Cardoso, a concentração de renda continuou crescendo no 
Brasil. Entre 1992 e 1997, os 10% mais ricos da população brasileira aumentaram de 46,28% para 48,21% sua participação 
da renda nacional. E os 40% mais pobres caíram de 7,80 para 7,10%, no mesmo período, e assim por diante.” 
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preconizaram tal política. Como disse Chossudovsky (Caros Amigos, 1999: 16), “FHC e Malan são 

funcionários do grande capital”. 

Passamos a ser, com a implementação do neoliberalismo, um país cuja medida prioritária é o 

pagamento dos juros da dívida interna, ou seja, abrimos mão de uma política voltada aos interesses 

nacionais para remunerar o grande capital financeiro. 

Com isso, acompanhamos uma evolução considerável na carga tributária brasileira regressiva, 

sem reflexo na melhoria dos serviços prestados pelo Estado, o crescimento do PIB no período foi 

medíocre e, mesmo pagando elevados montantes de juros da dívida interna, esta tem aumentado 

significativamente, como uma bola de neve, dada a necessidade cada vez maior do governo de incorrer 

nesse endividamento para pagar os próprios juros dessa dívida. 

Com o abandono de uma política econômica voltada ao desenvolvimento26, no sentido de 

fomentar a industrialização para o crescimento da economia, geração de emprego, aumento da renda e 

fortalecimento econômico; temos a adoção de medidas, principalmente a partir da década de 1980 e 

acentuadas na década de 1990, orientadas pelo FMI, que aumentam a dependência econômica nacional 

e, com isso, passamos a ser grande exportadores de commodities27, principalmente a partir da 

implementação do neoliberalismo e remuneradores do capital financeiro, através de elevados superávits 

primários28 e privatização de grande parte das empresas estatais. 

Desta forma, parece-nos que está ocorrendo no Brasil uma desindustrialização29, especialização 

regressiva e dominação financeira. Para Laplane e Sarti (2006, p.291), “o desperdício de oportunidades  

                                                           
26 Para Cano (2010, p.2), “quando um país se desenvolve, mostra alguns indicadores econômicos básicos que se aproximam 
daqueles já obtidos pelos demais desenvolvidos: elevado nível da renda per capita e forte diminuição da participação do 
setor agrícola no PIB e no emprego”. 
27 Na análise de Carneiro (2009, p.35), “a reespecialização da economia brasileira em setores intensivos em recursos 
naturais retira dinamismo da indústria e da economia como um todo. A justificativa mais geral para essa conclusão enfatiza 
a menor elasticidade renda da renda pelos produtos desses setores e também em seu menor dinamismo tecnológico”. A 
Cepal já chamava a atenção, desde 1949, para a necessidade de investimentos significativos para o desenvolvimento 
industrial, mediante um planejamento econômico com medidas protecionistas, como fizeram os países industrializados, para 
com isso evitar a Deterioração dos Termos de Intercâmbio no Mercado Internacional. 
28 “A política fiscal restritiva envolve os mega-superávits primários, superiores a 4% do PIB, ao mesmo tempo em que há 
déficit nominal [...]. Isso significa a transferência de renda do conjunto da sociedade, que tem elevada propensão a 
consumir, para os rentistas (aqueles que vivem de juros), que têm baixa propensão a consumir. A situação se agrava quando 
se considera que a estrutura tributária brasileira é regressiva. Portanto, a política fiscal, além de restringir a expansão da 
demanda efetiva, também tem viés concentrador de renda a favor dos rentistas e em prejuízo dos trabalhadores” 
(FILGUEIRAS e GONÇALVES, 2007, p.212). 
29 De acordo com Cano (2012, p.3 e 6), “na América Latina, apenas Argentina, México e Brasil conseguiram instalar um 
parque industrial expressivo, e deles, somente o Brasil conseguiu avançar numa montagem parcial do setor de bens de 
capital. Ao final da década de 1970 esses países tinham uma indústria de transformação cujo produto representava cerca de 
23% do PIB no caso mexicano, cerca de 25 % na Argentina e de 33% no Brasil. Contudo, com os nefastos efeitos da década 
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para o crescimento da indústria brasileira é resultado do viés anticrescimento da política 

macroeconômica e ausência de estratégia de desenvolvimento industrial na era FHC”. Os autores ainda 

chamam a atenção para o fato de que países em diversos estágios de industrialização utilizaram-se da 

indústria como motor do crescimento do PIB, diferentemente do Brasil, como demonstra a tabela 

abaixo: 

 

Taxas de Crescimento do PIB e do Produto da Indústria de Transformação – 1990-2003 (%): 
Países PIB Indústria 
China 9,6 11,7 
Vietnã 7,5 11,2 
Malásia 5,9 7,9 

Índia 5,9 6,5 
Coréia 5,5 7,4 

Tailândia 3,7 6,0 
Indonésia 3,5 5,5 

Brasil 2,6 1,6 
Fonte: Laplane e Sarti, 2006, p.289. 

 

Nesse sentido, quando Ricardo Carneiro (2009, p.16) afirma, sobre a trajetória da economia 

brasileira, que há uma “fase de aceleração do crescimento, que vai dos anos 30 aos anos 80 [...] de 

progressiva diversificação da estrutura produtiva, por meio da industrialização. A década da crise da 

dívida, os anos 80, marca uma forte desaceleração do crescimento [...]. A superação dessa fase, e a 

implantação de um regime de crescimento, fundado nos mercados desregulados, após 1990, não conduz 

à retomada do dinamismo senão que a um regime de baixo crescimento”, consideramos que esses 

períodos marcam as mudanças que ocorrem na política econômica dos Estado brasileiro, inclusive em 

relação às empresas estatais, pois no II PND essas empresas estatais tinham um papel estratégico, no 

sentido de atuar em áreas que o capital privado nacional e transnacional não tinham interesse em 

investir, mas que eram imprescindíveis para o desenvolvimento da indústria; na década de 1980 as 

empresas estatais serão utilizadas como mecanismo de absorver o endividamento privado e tentar 

conter a inflação e, na década seguinte, essas empresas serão privatizadas. Resultado: baixo 

                                                                                                                                                                                                       
perdida, de 1980, e os decorrentes da instauração das políticas neoliberais, a partir de 1990, a queda da participação da 
indústria de transformação no PIB para a América Latina em seu conjunto foi grave: [...] os dados entre 2008 e 2010 
regridem, para cerca de 19% no México e na Argentina, e a mais aguda, a do Brasil, para cerca de 18% [...]. Com efeito, a 
participação do Brasil na produção da indústria de transformação mundial, que era de 2,8% em 1980, vai caindo, para 2% 
em 1990 e atinge em 2010 1,7%”. 
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crescimento e pouco dinamismo da economia brasileira, infraestrutura precarizada30 e baixo nível de 

taxas de investimento produtivo. Situação diferente dos países asiáticos, que mantiveram um 

significativo intervencionismo estatal na economia, não privatizaram suas empresas estatais e 

colheram, no período, significativo crescimento econômico. 

  

                                                           
30 Ressaltando a importância da infraestrutura para os investimentos produtivos, afirma Ricardo Carneiro (2009, p.50), “a 
infraestrutura é responsável também pela indução do investimento nos demais setores da economia por duas razões: a 
primeira delas é a redução da incerteza assegurar a disponibilidade de insumos de uso geral, como energia elétrica ou bens 
públicos, como estradas. Por sua vez, aumenta a competitividade sistêmica e permite ampliar a lucratividade do 
investimento ao reduzir os custos de produção. Nesse último caso a ampliação da infraestrutura desempenha papel 
equivalente ao do progresso técnico em atividades industriais”. 
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BREVES NOTAS SOBRE O PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA 

PETROBRÁS (1971-1979) 

Flávia Ferreira da Silva 

 

Resumo 

Nesse artigo pretendemos apontar um panorama das atividades da Braspetro (Petróleo Brasileiro 

S.A.), enquanto subsidiária da Petrobrás S.A. no exterior, em seguida, faremos alguns apontamentos 

acerca dos limites desse processo de internacionalização da principal estatal brasileira durante a 

década de 1970.  

Palavras chave: Internacionalização da Petrobrás, Braspetro S.A., Investimento direto externo do 

Brasil, multinacionais brasileiras, desenvolvimento capitalista no Brasil. 

 

Abstract 

In this paper we intend to point out an overview of the activities of Braspetro SA, as a subsidiary of 

Petrobrás SA abroad, then we intend to approach the limits of the internationalization process of the 

main Brazilian state company during the 1970´s 
Key-words: Petrobras internationalization, Braspetro S.A., Brazilian direct investment, Brazilian 

multinationals, Brazilian capitalist development.  
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Iniciaremos este artigo com a caracterização do processo de internacionalização da Petrobrás 

ao longo dos anos 1970, movimento protagonizado pela Braspetro e pela Interbras e que fora 

iniciado no período em que o general Geisel foi presidente da estatal. O primeiro conceito que 

abordaremos é o de investimento externo direto (IDE) tido como todo fluxo de capital investido em 

ativos reais para instalação de filiais no estrangeiro (greenfield investment) ou para estabelecer o 

controle de uma empresa estrangeira existente (ANDREFF, 2000). Um caso especial desse controle 

é denominado empresa mista (joint venture)1 qual se refere a todo fluxo de capital estrangeiro  

destinado a uma empresa (residente) sobre a qual o estrangeiro (não residente) exerce controle sobre 

a tomada de decisão.  

A internacionalização da produção ocorre sempre que residentes de um país tem acesso a 

bens de serviços com origem em outros países. Esse acesso pode ocorrer por meio do comércio 

internacional, investimento externo direto e relações contratuais. Em termos de inserção produtiva 

dos países no sistema econômico internacional, os mecanismos relevantes são o investimento 

externo direto e as relações contratuais. O IDE significa que um agente econômico estrangeiro atua 

numa economia nacional por meio de subsidiárias ou filiais, enquanto as relações contratuais 

permitem que os agentes econômicos nacionais produzam bens ou serviços que tem origem no resto 

do mundo; os contratos de transferência de know-how, marcas, patentes, franquias e alianças 

estratégicas são os exemplos mais comuns desse fenômeno (GONÇALVES, 2003).  

Utilizaremos a tipologia apresentada por MICHALET (1984), como tentativa de 

classificarmos a Braspetro, subsidiária da Petrobrás, enquanto multinacional primária, que se situa 

no setor primário, de extração de petróleo, pois esse tipo de empresa constitui a primeira forma de 

internacionalização da produção: sua função é fornecer matérias-primas, energia e gêneros 

alimentícios as economias industriais.  

No entanto, como veremos a partir de nossa problematização do tema, a Petrobrás enquanto 

multinacional primária com capital residente na periferia, pode apenas refletir uma inserção 

dependente e subordinada ao grande capital imperialista na arena do capitalismo mundial, na 

medida em que seu movimento em direção ao exterior é limitado por restrições estruturais do 

capitalismo periférico, como por exemplo, a restrição externa e o atraso tecnológico; que, dentre 

                                                
1 Aqui definida como uma estratégia que visa reduzir o aporte de capital a fim de minimizar os riscos, esta 
fórmula é utilizada, sobretudo em países de capitalismo atrasado (MICHALET, 1984). No Brasil, as joint-
ventures foram utilizadas para colocar em prática os projetos do II PND, além de ser, como veremos adiante, 
uma das estratégias que viabilizaram as atividades de exploração de petróleo no exterior pela Petrobrás.   
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outros motivos, a leva a necessidade de buscar a aliança estratégica com capital privado imperialista 

para viabilizar seus projetos no exterior. 

Essa característica de nossa internacionalização periférica, levanta a necessidade de 

apontarmos qual seria um possível sentido das atividades de exploração de petróleo no exterior 

realizadas pela Braspetro, por detrás da aparência imposta pela propaganda de “Brasil Potência”2 do 

regime autoritário.  

Nesse aspecto, ganha importância  o período da  presidência do general Geisel na Petrobrás, 

mesmo período de criação da Braspetro, cuja política a frente da estatal foi importante para as 

decisões de internacionalização da empresas, sua declaração no dia seguinte à criação da 

subsidiária, para o jornal O Estado de São Paulo, no dia 11 de fevereiro de 1972, aponta a principal 

motivação, tal qual era transmitida à população: a busca de fontes próprias de petróleo no exterior 

para a garantia do abastecimento interno: 

 
 

A Petrobrás– declarou o general Geisel – está decididamente disposta a entrar no 
mercado exterior, porém sem esquecer, naturalmente o nosso país.  Revelou que a 
Petrobrás está mantendo “bons contatos” com a administração de La Paz  para 
realizar pesquisas e lavra em território boliviano. (...) Estão em curso também 
negociações com a Chevron, subsidiária da  Standard Oil, faltando apenas 
serem determinadas  as áreas em que a empresa  brasileira atuará . (...) o general 
explicou que “a Petrobrás (...) procurará aumentar a segurança do abastecimento do 
mercado interno dispondo de outras fontes próprias no exterior” (grifo nosso). 
 
 

Uma primeira observação de fontes da época, nos aponta a preocupação de Geisel e do 

governo em aumentar as fontes de abastecimento de petróleo e ao mesmo tempo, nos permite 

constatar, limites por trás do discurso da Petrobrás em torno das atividades da estatal no exterior, 

como veremos mais adiante. A revista Veja, no 206, de 16 de agosto de 1972 na página 87, 

indicava: 

 
 

(...) Na semana passada, o vice-presidente da Petrobrás [Geonísio Barroso], assinou 
um contrato em Bagdá, com a Iraque National Oil Company. O fato serve para 
mostrar o acerto das previsões de Barroso: o mercado brasileiro  foi o elemento de 
barganha para a  Petrobrás atuar  no âmbito internacional. Sem dúvida é um 
mercado promissor. No Brasil o consumo cresce, em média,  10% ao ano. (...) O 
contrato formalizado pela Braspetro no Iraque é para exploração de três áreas  
daquele país. Em uma delas já está confirmada a presença de petróleo (...), em 

                                                
2 Ver TAVARES & ASSIS, p. 42-68, 1985. 
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contrapartida, o Iraque deverá importar manufaturados brasileiros de alta 
tecnologia. No ano passado [1971],  em função do acordo  comercial assinado, os 
exportadores  brasileiros começaram a negociar diretamente com importadores 
iraquianos a venda de produtos nacionais. Em maio deste ano, a Pirelli do Brasil  
fechou o primeiro negócio: 250 000 dólares em pneus. Nesse mesmo mês um 
representante  da Volkswagen do Brasil, de São Paulo, foi a Bagdá estabelecer os 
primeiros contatos. O Iraque se interessa por caminhões, tratores, equipamentos e 
produtos químicos. (...) fato de o Brasil ser um grande consumidor de petróleo  deu 
assim à Petrobrás  a oportunidade de pesquisar petróleo no exterior como 
pretendia. E para os produtores brasileiros trouxe a abertura de um novo mercado 
importador. 
 
 

O acordo com Iraque ainda compreendia o comprometimento da Braspetro a  investir em 

exploração, realização de trabalhos geológicos, geofísicos e de perfuração assumindo todos os 

riscos e em caso de descoberta comercial, a empresa era obrigada a desenvolver  o campo 

petrolífero empregando técnica, recursos materiais  e financeiros próprios. Em contrapartida, 

ganharia, por outro lado, a devolução dos investimentos da fase exploratória, além da garantia de 

fornecimento a preços preestabelecidos3.  

Dessas duas citações acima, já podemos observar pelo menos dois aspectos dos limites da 

internacionalização da Petrobrás: o processo era viabilizado apenas por meio de parcerias (joint-

ventures, essencialmente) com as gigantes da indústria petrolífera mundial4; e ao mesmo tempo, o 

processo impunha como contrapartida a abertura do mercado brasileiro ao petróleo dos países 

exportadores do Oriente Médio, enquanto a produção interna de bens duráveis (na qual predomina o 

capital estrangeiro) teria mercado externo garantido nas economias do Oriente Médio. 

Em 1972, foi criada a subsidiária Braspetro (Petróleo Brasileiro S.A.) para atuação 

específica na área de pesquisa, refino e produção de petróleo no exterior, essencialmente em direção 

aos países do então Terceiro Mundo, destacadamente,  do Oriente Médio, África e América Latina; 

posteriormente, é criada a INTERBRÁS S.A., em 1976, com atuação na internacionalização 

comercial da Petrobrás (como trading company), contribuindo para fomentar as exportações de bens 

produzidos em solo nacional em sua esmagadora maioria pelas multinacionais de capital estrangeiro 

instaladas no Brasil5, ou seja a Interbrás comprava petróleo do exterior intermediando as 

exportações de produtos brasileiros – essencialmente bens de consumo durável (automóveis, 

                                                
3 Revista VEJA de 12 de dezembro de 1979.  
4 Referimos-nos às “Sete Irmãs”: Stantard Oil New Jersey, Shell, Exxon Mobbil, Texaco, Gulf Oil, Standard 
Oil da Califórnia e British Petroleum (TANZER, M., 1972). 
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caminhões e eletrodomésticos) e produtos agrícolas.   O depoimento de Carlos Sant´Anna e o 

pronunciamento de Geisel em 1976, abaixo, apontam outros detalhes sobre a Braspetro e as 

atividades da Interbrás:   

 
 

(...) a Braspetro, que é uma companhia que foi criada para atuar no mercado 
internacional – sobretudo na área de exploração e produção de petróleo. Ela 
começou inclusive na Colômbia, depois foi para o Iraque. A Braspetro inclusive foi 
responsável por descobrir um campo de petróleo gigantesco no Iraque chamado 
Majnoon, mais ou menos em 76, 77. Mas esse campo se situava – se situa até hoje 
– na fronteira do Irã-Iraque. Então a Petrobrás acabou deixando de explorar esse 
petróleo lá – o que foi uma sorte. Logo depois que ela descobriu esse campo o 
governo do Iraque decidiu invadir o Irã, e o campo ficava na fronteira. Por ela ter 
negociado a saída ela recebeu uma compensação financeira e um contrato de longo 
prazo. Mas depois da criação dessa subsidiária, a Braspetro – essa Braspetro era o 
braço internacional da Petrobrás –, mas na década de 70. A década de 70 foi 
quando os países produtores de petróleo, Arábia Saudita, Líbia, Iraque, todos eles – 
nesses países a produção de petróleo sempre foi efetivada através das 
multinacionais, pela Shell, a Esso, a Exxon-Mobil, a Chevron-Texaco é que 
produziam petróleo nesses países – a partir da década de 70 os estados produtores 
passaram a nacionalizar a reserva de petróleo. Então foram nacionalizadas as 
reservas do Iraque, da Líbia, da Argélia. Foi quando a Petrobrás também decidiu 
criar a Braspetro, porque se pensava: se der certo a gente teria condições de 
negociar com esses estados produtores uma melhor condição de compra de 
petróleo. E a Braspetro iniciou esses entendimentos, e a partir desses 
entendimentos começaram a ser criados laços comerciais entre os países – na 
Argélia, na Líbia, no Iraque. E a Braspetro, além de se dedicar a produzir 
petróleo no exterior, também criou um outro segmento, que se transformou na 
Interbrás, que era comprar petróleo, mas vinculado à exportação de produtos 
brasileiros. Mais ou menos o seguinte: você faz um contrato de petróleo, mas 20% 
do valor da compra do petróleo é paga através de vendas de produtos brasileiros. 
Então foi feito isso com Iraque, com Argélia, com a Líbia. A Interbrás nasceu 
justamente para utilizar o poder de barganha que a Petrobrás tinha de comprar 
quantidades enormes de petróleo, e através disso vender produtos brasileiros tanto 
manufaturados quanto produtos agrícolas. Embora eu seja suspeito para falar – 
porque praticamente eu seja criador da Interbrás – foi uma empresa de maior 
sucesso, porque de 73 até 1990, quando o governo resolveu acabar com a Interbrás, 
foi uma escalada de sucesso. É uma empresa que não teve subsídio nenhum e 
sempre teve lucros crescentes e faturamentos crescentes e responsável por 
operações inéditas – foi o caso das vendas de carros Volkswagen para o Iraque; 
venda da indústria de eletrodomésticos, sob uma marca única, que naquela 
época se chamava Tamar, então se vendeu eletrodoméstico para a Nigéria 
vinculado à compra de petróleo; vendeu-se quantidade substancial de açúcar e 
café para a Argélia, vinculada também à compra de petróleo. Então essa 
companhia, que se dedicou a um segmento do comércio exterior, impulsionou 
varias companhias aqui no Brasil e vários fabricantes para colocar produtos no 
exterior – e isso depois extrapolou. Não só nos países produtores – a Interbrás foi 
responsável pela colocação de soja no Japão; coisa inédita vender soja para o Japão 
(grifo nosso). 



 

6 

 

 
A Petrobrás Internacional S/A – Braspetro prosseguiu suas atividades de 
exploração no exterior, com destaque para a constituição de uma subsidiária local 
na Argélia, o início das operações sísmicas para levantamento de dados na Líbia, a 
produção de 380 mil m3 (6.500 b/d) de petróleo no Vale do Alto Magdalena, na 
Colômbia e conclusão de levantamentos sísmicos  em torno da ilha de Larak, no 
Irã. Foi constituída a Braspetro Comércio Exterior S/A, tendo por finalidade a 
exportação de serviços, produtos básicos, semifaturados e manufaturados da 
indústria brasileira, e a comercialização de produtos estrangeiros não 
incluídos no monopólio estatal, atuando também como agenciadora de 
exportação, em apoio a empresas brasileiras. Ex-presidente militar Geisel, 19766 
(grifo nosso). 
 
 

Assim, como a Braspetro poderia exercer atividades no exterior de comércio de bens e 

serviços em geral, os países árabes que vendiam seu petróleo ao Brasil passaram a ter suas compras 

no país intermediadas pela Braspetro, com isso, as atividades comerciais entre as duas regiões 

cresceram fortemente, levando a ideia da criação de uma trading company (companhia de 

comércio): a Interbrás, que pudesse utilizar-se do poder de compra da Petrobrás como meio para se 

atingirem as metas de aumento das exportações brasileiras pelo governo em meados da década de 

1970.  Ou seja, a Interbrás afirmava-se, de fato, como parte de uma política estatal ampla que 

incluía o aumento aos incentivos às exportações em busca de divisas frente à crise da dívida que 

assolava o país. A criação dessa  trading company brasileira, como parte da estratégia de 

internacionalização de nossa economia, evidencia o alinhamento da estatal com o movimento  

internacional do capital financeiro internacional por meio do chamado IDE novo7, cuja 

característica era voltada aos recursos naturais com a estratégia  de industrialização de produtos 

intermediários destinados aos mercado externo, envolvendo a criação de companhias de comércio 

de bens primários conforme os interesses das multinacionais dos países de capitalismo avançado. 

Um fato a se destacar é o crescimento da dependência brasileira ao petróleo importado a 

partir do Choque de 1972-1973. Cerca de 90% do petróleo consumido no país era importado 

                                                
6  Mensagem ao Congresso Nacional, 1976. Abertura da sessão legislativa de 1976. 
7 O Brasil, por possuir amplas reservas naturais, além de apresentar um regime relativamente flexível em sua 
conta capital, assim como incentivos e subsídios para atividades exportadoras, tornar-se-ia o lócus preferido 
dos fluxos do chamado IDE novo no continente. Tais investimentos, tinham um caráter complementar  à 
estrutura industrial dos países capitalistas avançados que buscavam o Brasil para a realização de seus 
investimentos, tais como Japão , EUA, Canadá e Alemanha, entre outros,  visto que  o processamento de 
recursos naturais, sobretudo mineração, garantia o suprimento de matérias-primas e insumos básicos 
indispensáveis a uma economia deficitária nesses bens, ao mesmo tempo em que se constituía como uma 
ampla plataforma de compra de produtos primários  e venda de manufaturados nos principais entrepostos 
comerciais (trading companies) (CAMPOS, 2009).  
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principalmente do Oriente Médio. O aumento da dívida externa foi um processo explicado, dentre 

outros fatores internos, pelos choques do petróleo de 1972 e de 1979, e pelas constantes oscilações 

de preços ocorridas na década que foram responsáveis pelo crescente percentual do petróleo nas 

importações brasileiras, que em 1974, era de 23,8% e em 1979 era de 37,6%. A tabela 3.1 ilustra o 

crescimento importante do preço médio do petróleo importado pelo Brasil no período.  

 

Porém, como vemos na tabela 3.2, a produção de petróleo pouco aumentou na década: as 

importações cresceram 148% enquanto a produção cresceu apenas 13%, como veremos, esse é um 

reflexo da estratégia de Geisel para a gestão de Petrobrás, que não privilegiou os esforços da estatal 

na busca por reservas petrolíferas em território nacional, em benefício de uma “estratégia de 

internacionalização” a serviço da obtenção de lucros financeiros para a estatal em um processo que 

se localizava em sintonia com os interesses do capital estrangeiro no Brasil.  

 

Cabe apontarmos, no entanto, uma hipótese com relação ao aumento nos   números da 

exportação brasileira de petróleo na década de 1970, fornecidos pela tabela 3.2. Vemos que a 

exportação de petróleo, em geral, não apresenta números significativos com relação à produção de 

petróleo. No entanto, são dados que merecem relativa atenção no período, pois geralmente as 
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exportações de petróleo pelo Brasil, se associam a fatores tais como, queda na demanda interna do 

produto com o desaquecimento econômico, necessidade de aumento de divisas em dólares para o 

caixa da Petrobrás (gerado pelas exportações que foram incentivadas pela política econômica do 

governo militar na década) e, ainda, pela elevação dos preços do óleo bruto no mercado 

internacional, a partir do choque de 1973. Essa última motivação, coloca em relevo a lógica 

financeira na estratégia da estatal, especialmente a partir de meados da década.  

A respeito do aumento relativamente importante das exportações nacionais de petróleo entre 

os anos de 1975, 1976, e 1977, apontamos a hipótese8 de relação destes números mais altos com os 

contratos de risco (cuja relação com a Braspetro será destacada mais adiante) que autorizaram a 

partir de 1975, a exploração de petróleo em solo brasileiro pelas multinacionais petrolíferas, essa 

produção poderia ter sido direcionada às exportações, com vistas a lucros mais altos, aproveitando o 

diferencial de preços do óleo bruto entre o mercado interno (preços reduzidos pelo governo) e o 

mercado internacional.  Já que, o controle de interno de preços dos combustíveis era uma 

ferramenta importante da política do regime autoritário para visando o controle da inflação e 

redução dos custos de produção do capital privado nacional e multinacional internamente; assim, a 

produção de petróleo para a exportação seria mais lucrativa do que a venda do mesmo, pelas 

multinacionais, para o mercado interno. A alternativa que poderia render internamente rentabilidade 

mais alta consistiria nas atividades de refino e processamento do óleo bruto, que era ainda, nesse 

momento, monopólio da Petrobrás: uma reserva de mercado que seria flexibilizada pela estatal 

somente a partir da crise da dívida dos anos 1980.  

Para o presidente Geisel, a sobrevivência da Petrobrás, assim como da ENI (Ente Nazionale 

Idrocarburi S.p.A. - Itália), BP (British Petroleum) e outras congêneres, não deveria depender 

apenas de uma produção nacional. Nenhuma delas era autossuficiente e não podia prescindir de 

uma integração multinacional, com suprimentos regulares e seguros, a preços suportáveis para 

abastecer seus mercados e enfrentar a incipiente crise energética mundial, assegurando 

tranquilidade a suas economias internas. Daí a célebre declaração do general: “Não considero um 

grande drama nacional se o Brasil não for autossuficiente, se não for uma grande potência 

petrolífera. Há outras soluções” (MARINHO JR, 1989: 359-360). 

                                                
8 Nossa hipótese fica aberta nessa pesquisa, e deve ser desdobrada  e aprofundada em nossas trabalhos 
posteriores, pois se comprovada constata a subordinação da política econômica do período aos interesses do 
capital estrangeiro com origem nas grandes potências econômicas exploradoras de petróleo,  a partir da 
abertura dos contratos de risco. 
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A Braspetro – Petrobrás Internacional S/A foi criada como resposta da Petrobrás às 

limitações internas de produção de petróleo e ao ambiente competitivo de mercado internacional, 

que sofrera mudanças com a crise do Petróleo de 1973/74, devido às nacionalizações dos campos de 

petróleo.  Os países produtores passaram, a privilegiar relações diretas com os países consumidores, 

necessitando de tecnologia e recursos humanos para a administração da produção recentemente 

nacionalizada, como ocorreu nos países do Oriente Médio (TANZER, 1972). Daí uma possível 

justificativa para as cláusulas dos acordos entre o Brasil e estes países envolvendo a transferência de 

tecnologia9. Para os governos dos principais países exportadores de petróleo, qualquer exploração 

desse produto nos países importadores seria ameaça aos seus mercados consumidores, para evitar 

isso, os governos do Oriente Médio, encorajavam durante os anos 1970, alguns países 

subdesenvolvidos, como a Índia, a prospectar petróleo no Oriente Médio. Esse processo era 

realizado, conforme a literatura analisada, com base a um empreendimento conjunto com os 

governos dessa região – por meio dos chamados contratos de risco –, caso o petróleo fosse 

encontrado, o país exportador também teria benefícios (pois já teria escoadouro garantido para a 

produção e os custos do petróleo ficam para o país que fechou o acordo). São exemplos de países 

que adotaram esse procedimento com relação aos governos do Oriente Médio: o Brasil e a Índia.  

Em sua primeira fase, a Braspetro operou preferencialmente em associação com empresas 

estatais locais. Em 1972, foram firmados contratos de exploração com a Colômbia, o Iraque e 

Madagascar. Nos anos seguintes, a estatal passou a operar também no Egito, Irã (associada à 

multinacional norte-americana Mobbil Oil), Líbia e Argélia. Contudo, com exceção do contrato na 

Colômbia e no Iraque, nenhuma destas iniciativas apresentou resultados significativos. O contrato 

com a Colômbia gerou pequeno volume de produção que foi comercializado localmente, o que 
                                                
9 Fato relevante, para nossa pesquisa, reside no fato de que o CENPES, diretamente ou através da Braspetro, 
chegou a efetivar a venda de serviços e tecnologia para o exterior, em especial para os países nos quais a 
Braspetro atuou por meio de parcerias na exploração do petróleo (Iraque).  O CENPES desenvolveu no 
exterior, três tipos de atividades: atividades de exploração e produção (por intermédio da Braspetro); 
atividades de engenharia básica (ação direta do CENPES) e atividades de planejamento e assistência técnica 
(para empresa NOC, estatal líbia de exploração de petróleo. O CENPES – Centro de Pesquisas e 
Desenvolvimento Leopoldo Miguez de Mello, órgão institucionalizado a direção executiva da Petrobrás em 
1967, foi criado como tentativa de reduzir a dependência tecnológica da Petrobrás, buscando suprir as 
necessidades de P&D do Sistema Petrobrás, além de elevar os índices de nacionalização dos equipamentos, 
por meio de substituição de importações gradual. Localizado na Ilha do Fundão, RJ, e com estreita relação 
com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o centro desenvolve projetos de pesquisa financiados 
em sua maioria pela Petrobrás, seguido por suas subsidiárias e terceiras nas seguintes áreas de atuação: 
exploração, explotação, indústria, apoio técnico e engenharia básica. No entanto, as atividades privilegiadas 
são as pesquisas voltadas à exploração e à produção de petróleo de forma integrada às atividades de 
engenharia básica) (VILLELA, 1984: 163-170). 
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gerou, assim como nas Filipinas, Egito e Madagascar, o abandono da participação da Braspetro. No 

Irã, devido a problemas legais, as atividades se encerraram em 1977, já na Líbia e na Argélia, 

obteve-se alguma produção e fecharam-se vários contratos de assistência técnica, além de 

consórcios de empresas brasileiras para a realização de obras de engenharia10.  

No entanto, segundo a Petrobrás, nesse primeiro momento de sua ida ao exterior, seu 

principal sucesso teria sido a descoberta em 1976, do grande campo de Majnoon e de Nahr Umr11 

ambos localizados no Iraque. Entretanto, o risco político associado ao conflito Irã-Iraque, que 

poderia dar razão a uma suposta nacionalização arbitrária da Braspetro pelo governo iraniano, além 

da competição pelos recursos da Petrobrás (no plano interno a estatal realizava pesados 

investimentos para a exploração na Bacia de Campos no Rio de Janeiro), levou a Braspetro a aceitar 

um acordo com o governo iraquiano, cedendo o campo descoberto em troca de uma indenização e 

garantia de fornecimento de petróleo a custos reduzidos12, ou seja, esse é um fato que evidencia o 

papel da restrição de financiamento a manutenção das atividades da estatal pelo mundo. Com o 

avanço do segundo Choque do Petróleo, a Braspetro, então busca alterar sua estratégia, deixando o 

Oriente Médio como área preferencial, para privilegiar a associação com outras empresas e países, 

como a Guatemala em 1978 e Angola em 1980, onde se descobriram importantes reservas de 

petróleo.  

Nesse momento, abordaremos mais detidamente alguns limites dessa internacionalização 

promovida pela Petrobrás na década de 1970, à luz da análise da bibliografia e das fontes primárias 

analisadas.  

A criação da Braspetro consistiu também, numa solução de curto prazo para o abastecimento 

interno de petróleo, uma nova estratégia, idealizada pela gestão Geisel na presidência estatal,  que 

não tinha o investimento em exploração, pesquisa e produção do combustível, como elementos 

centrais, de modo que entre 1968 e 1972,  esse indicador caiu em proporção aos investimentos totais 

realizados pela Petrobrás, como observamos na tabela 3.2.  

A gestão Geisel na presidência da Petrobrás (1968-1973) é marcada pela adoção de gestão 

associada à concepção de economias de escala e integração vertical com prioridade na pesquisa de 

jazidas de petróleo no exterior buscando o abastecimento interno. Essa estratégia impunha a 

                                                
10 DIAS, José Luciano de Mattos; QUAGLINO, Maria Ana. A questão do petróleo no Brasil: uma história 
da PETROBRÁS. Rio de Janeiro: CPDOC: PETROBRÁS, 1993. p. 183-184. 
11 Ver imagens no anexo. 
12  Fonte: CPDOC VERBETE PETROBRÁS disponível em: 
http://www.fgv.br/cpdoc/busca/Busca/BuscaConsultar.aspx 
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“ambição” de consolidar a Petrobrás como maior corporação industrial da América Latina e uma 

das maiores do mundo ocidental, como Geisel deixou registrado em seu discurso de posse. Nesse 

mesmo discurso, o general apontava que a razão de ser da Petrobrás era maximizar os recursos para 

aumentar a produção de petróleo nacional, ou seja, o monopólio estatal do petróleo era tido como 

um meio e não um fim para se atender as necessidades da nação13. Essa  visão a respeito do 

monopólio levou o Estado brasileiro a uma estratégia de abastecimento nacional tanto por meio da 

busca pelo aumento da produção, ao abrir-se a exploração de petróleo no plano interno pelas 

empresas estrangeiras (por meio dos contratos de risco), quanto pelas possibilidades e concorrência 

de petróleo por meio das trocas comerciais com outros países, além da própria exploração do 

produto no exterior.  

Segundo Geisel, a criação da Braspetro em 1972, que “alargou o campo de opções ou de 

possibilidades quanto às fontes de petróleo”, não teria sido feita com prejuízo aos recursos 

necessários às atividades internas de exploração e de produção, fato que se revelou falso, como 

podemos observar, ainda observando os dados da tabela 3.2. Essa nova estratégia gerencial, no 

entanto, estaria em sintonia com a política econômica do governo federal durante o governo Médici 

(IANNI, 1970):  

 
 

A análise da política econômica governamental dos anos 1964-1970 revela o 
predomínio da tendência internacionalista. Ou seja, revela um conjunto de alvos, 
diretrizes, técnicas e decisões orientado no sentido de impulsionar e  consolidar um 
subsistema econômico associado (ou melhor, dependente). As diretrizes e os 
objetivos econômicos adotados pelos governos Castelo Branco, Costa e Silva e 
Médici, implicavam na recomposição das relações da economia brasileira com a 
economia mundial (...). Em consequência das condições favoráveis, criadas pelos 
governos dos anos 64-70, as empresas multinacionais adquiriram importância 
relativa e absoluta ainda maior, no conjunto da Economia do país. (IANNI, 1970: 
289) 

 
 
Somente a partir do Segundo Choque do petróleo no final dos anos 1970, que a Petrobrás 

passou a comprometer a maior parte de seus recursos com os dispêndios em produção e prospecção 

                                                
13 “(...) o monopólio legal atribuído à Petrobrás não constitui uma finalidade, mas é apenas um meio de ação 
(...). A autossuficiência da produção nacional de petróleo, por mais desejável que seja, não é missão básica 
da empresa, porque ela é função de fatores e circunstâncias aleatórias, independentes da nossa vontade”. 
Geisel, em seu discurso de despedida de presidência da Petrobrás em 11 de julho de 1973. Disponível em: 
www.fgv.br/cpdoc.  
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atingindo, em 1980, 70,5% do investimento total da estatal (REICHSTUL & COUTINHO, 1998), 

como destacamos a partir da tabela abaixo: 

 

 Os cortes nos investimentos da empresa, no final dos anos 70 e no início dos anos 80, 

atingiram mais intensamente as atividades de refino, transporte e terminais, justamente àquelas de 

maior interesse à penetração do capital estrangeiro (pois apresentam maior rentabilidade do capital) 

e que apresentam maior articulação com a indústria nacional.  

 

Os dados acima nos ajudam a ilustrar a correta de percepção de PRADO, JR. (1977) das 

motivações das atividades internacionais da Braspetro. De fato, como aponta PRADO, JR. (1977), a 

extensão das iniciativas do Estado na economia se revela, em verdade, enquanto contribuição do 

poder público para a formação e acumulação de capital, mas essencialmente em proveito de 

interesses privados. “A finalidade das empresas estatais no Brasil, vem a ser a mesma da empresa 

privada, isto é, o lucro financeiro, passando gradativamente  para o segundo plano, o objetivo que 
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deveria ser o seu, o interesse do sistema capitalista” (PRADO, Jr., 1977, p. 254). Nesse sentido, 

podemos incluir as operações da Braspetro no exterior enquanto parte desses reais objetivos 

almejados pelo Estado brasileiro a partir das empresas estatais, ou seja, o lucro financeiro:  

 
 

(...) lembro unicamente o caso da Petrobrás, indo explorar petróleo no Irã, e 
transferindo a pesquisa no próprio território brasileiro a empresas estrangeiras, 
prova que reconhece aí a sua presença.  O estímulo que está na base de uma tal 
política,  é evidentemente a conveniência financeira da empresa, e somente ela, e 
não os objetivos para os quais a Petrobrás foi criada (...). E se coisas dessa ordem 
se passam na Petrobrás, com tudo que ela significa  e importância que representa, o 
que será com o resto e conjunto do patrimônio empresarial do nosso governo atual. 
O objetivo predominantemente mercantil das empresas estatais  parece que já 
adquiriu foros de cidade, e passa desapercebido como algo de rotina; perfeitamente 
normal e justificável. O que bem dá o  tom do regime em que vivemos, envolvido 
no capitalismo burocrático (PRADO JR., 1977 : 255). 
 
 

 O sentido dessa análise aponta para que a preocupação da empresa estatal com os lucros 

financeiros levou a estatal a privilegiar as atividades econômicas capazes de proporcionar maior 

rentabilidade para o investimento. Como exemplo desse processo, temos a busca por petróleo em 

reservas de baixo custo de extração. É sabido que a exploração petrolífera nas reservas on-shore 

(em terra) do Oriente Médio e Norte da África, duas regiões procuradas pela Braspetro, tem custo 

de extração consideravelmente menor do que a exploração do óleo bruto na plataforma continental 

(off-shore), em águas oceânicas (como ocorre majoritariamente no Brasil).  

Outro exemplo consistiu no direcionamento do caixa da Petrobrás para investimentos em 

refino e processamento do óleo bruto, que se materializou nos projetos de construção de aquisição 

de refinarias e polos petroquímicos nos anos 1970 (atividades nos setor petrolífero com maior 

rentabilidade do capital), e que inclusive, culmina na criação da Petroquisa. As atividades da 

Petrobrás no ramo petroquímico ocorreram por meio de joint-ventures entre a estatal e várias 

multinacionais, europeias, norte-americanas e japonesas14 (CAMPOS, 2009). Ademais, essa 

estratégia apresentou possíveis reflexos nas mudanças a nível organizacional das estatais brasileiras 

com vistas à redução nos custos de produção. Para tanto, adotou-se várias medidas como redução 

no quadro de funcionários, aumento de atividades terceirizadas dentro da empresa, dentre outras 

                                                
14 Para ver mais informações sobre as joint-ventures no Brasil para o ramo petroquímico em CAMPOS 
(2009). 
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medidas, que no caso da Petrobrás, ocorreram com maior intensidade a partir da crise da dívida dos 

anos 1980. 

As análises alinhadas com os interesses do regime militar e da Petrobrás (como verificamos 

nos depoimentos do ex- ministro de Minas e Energia do governo Geisel, Shigeaki Ueki e outros ex-

altos funcionários da empresa), no entanto, destacam a  experiência adquirida pela estatal na 

exploração em bacias diferentes das encontradas em território nacional, a obtenção de maior 

flexibilidade nas negociações para a importação do petróleo e um ponto de apoio da atividade de 

comércio exterior do Brasil nos países onde atua, com a criação da Intrerbrás, além disso, apontam, 

(CONANT & COLT, 198115) que a “aventura” da Petrobrás no exterior, teria comprovado a 

eficiência dos técnicos brasileiros com diversas descobertas de petróleo e gás no Egito, na Líbia, 

Argélia, Colômbia, Irã e principalmente no Iraque, além disso, teria gerado receita e economia de 

divisas de US$ 650 milhões, além de garantir a preço de mercado, grande parte do petróleo 

necessário ao abastecimento nacional. Essa afirmação nos aponta como de fato, o empreendimento 

da Petrobrás no exterior apresentou um tipo de retorno  financeiro para a empresa. 

  No entanto, os argumentos acima devem ser confrontados com as análises de PRADO JR. 

(1977), que já destacamos, e ainda, com os apontamentos presentes em KUCINSKI (1977) os quais 

sinalizam outros elementos, que de fato contribuem para uma análise precisa do significado da 

criação da Braspetro, situando-a no debate a respeito da opção da Petrobrás em realizar exploração 

de petróleo no exterior e não concentrar todos os esforços na exploração  interna, como mostramos 

anteriormente a partir do análise de PRADO, JR. (1977).  

É preciso destacar que essa decisão que se deu em um momento específico (em relação a 

uma determinada conjuntura nacional e internacional) em que as atividades de perfuração caiam 

internamente, em uma nova estrutura de mercado petrolífero mundial marcado pela escassez e pela 

alta dos preços. Assim, a criação da Braspetro se enquadra pode se enquadrar em quatro 

justificativas possíveis segundo a literatura analisada: 

1) Sua criação enquanto contrapartida a diminuição das atividades de exploração das bacias 

sedimentares internas; 

 

                                                
15 CONANT, M. A.&GOLD, F. R. A geopolítica energética. Biblioteca do Exército Editora, Rio de 
Janeiro/RJ. 1981. 
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2) Como revelação  de um outro lado da concepção empresarial para a gestão da Petrobrás 

e que se reflete nas declarações a seguir: “ A Petrobrás deve conduzir-se segundo os 

moldes da empresa privada principalmente suas congêneres.” Geisel, em julho de 1973 

ao deixar a presidência da Petrobrás; e na frase polêmica de Ueki, Ministro das Minas e 

Energia de Geisel:  “Temos que transformar a Petrobrás numa oitava irmã do Petróleo.” 

 

3)  A Criação da Braspetro teria significado um enfraquecimento da defesa do monopólio 

estatal do petróleo no país, que poderia ser apontado a partir do discurso de Geisel em 

1975 quando do nascimento dos contratos de risco, como o trecho de trecho abaixo: 

 

 
O antigo sistema de concessões evoluiu até a sua extinção quase generalizada. — 
Veio a ser substituído, (...) por contratos de serviço, denominados de risco, e que 
não se apresentam com o caráter espoliativo e opressivo atribuído àquele sistema. 
Nesses contratos, a exploração ou pesquisa — que constitui a fase aleatória do 
processo, ainda com fortes nuanças de aventura geológica — é custeada pela 
empresa contratante, a qual se propõe a executá-la em área limitada e em condições 
preestabelecidas, entre estas, basicamente, a de que o dispêndio correspondente à 
exploração não será ressarcido se o resultado for negativo (e daí a qualificação de 
risco) e, ao contrário, se positivo, será compensado com algumas vantagens. O 
Governo, quando autorizou, em 1971, a constituição de subsidiária da 
PETROBRÁS, para exercer atividades no exterior, teve em vista, entre outros 
importantes objetivos, obter experiência sobre a natureza e execução de 
contratos desse tipo, inclusive quanto aos aspectos jurídicos, o que 
efetivamente se conseguiu, através dos que a BRASPETRO firmou em 
diversos países, a começar pelo Iraque. (...)  Presidente Geisel, 9 de Outubro de 
1975. Pronunciamento, pela televisão, sobre a situação econômica.16 (grifo nosso) 
 
 

A ideia presente nessa justificativa é a de que a experiência adquirida pela Petrobrás, de parcerias, 
por meio da assinatura de contratos de risco e joint ventures com os oligopólios mundiais do 
petróleo, abriu precedentes para que estas operações fossem reproduzidas internamente. Como de 
fato, se efetiva, em 1976,  com a assinatura, no Brasil, do primeiro contrato de risco do governo 
Geisel com a multinacional britânica BP. 
 
4) Acrescentamos outra motivação geral relacionada à elevada dependência dessa matriz 

energética em função do tipo de industrialização brasileira, que fora definida a partir dos 

                                                
16 Disponível no site da Biblioteca da Presidência da República. 
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interesses dos oligopólios estrangeiros, os quis privilegiaram investimentos nos setores 

de bens de consumo duráveis.  (caminhões, automóveis, transporte rodoviário)17. 

Podemos constatar, portanto, que a abertura das atividades da Petrobrás no exterior por meio 

da Braspetro e da Interbrás, foi combinada, necessariamente, no plano interno, à abertura das 

reservas de mercado brasileiras às multinacionais petrolíferas por meio das assinaturas dos contratos 

de risco18. Atestando dessa forma, o alinhamento da política do governo militar, no que diz respeito 

à internacionalização da Petrobrás no período, com os interesses de investimento do capital 

estrangeiro na indústria petrolífera, principalmente após os impactos da Crise de 1973, que 

incentivou estes conglomerados a buscarem novas fontes de reservas mais rentáveis de petróleo. 

Estes seriam permissões para que certas regiões do país fossem abertas a pesquisa por petróleo, que, 

caso fosse encontrado o óleo, a empresa receberia uma remuneração, tal como realizava a Petrobrás 

no Oriente Médio a partir de 197219, como podemos perceber a partir do trecho abaixo retirado de 

uma declaração da AEPET (Associação dos Engenheiros da Petrobrás) em 1980:  

 
 

Os contratos de risco demonstraram uma tendência gradual de permitir maior 
participação do capital estrangeiro na exploração petrolífera no País e não 
contribuíram para minorar, em curto prazo, ao contrário do que se argumenta, o 

                                                
17“Dos 800 mil barris de petróleo consumidos por dia no país no início de 1975, cerca de 60% (480 mil 
barris) destinaram-se ao transporte em geral, e cerca de 45% (350 mil barris), ao carro particular. Nos EUA, 
onde o automóvel e o caminhão também tem ampla presença esse índice é de apenas 35%. A alta 
dependência do sistema brasileiro  de transporte de mercadorias e cargas da energia gerada pelo petróleo, 
mais do que anula a vantagem de se ter grande parte do parque industrial  alimentado pela energia de origem  
hidroelétrica. Mais da metade da energia consumida no Brasil é gasta em transporte, e 48% desse total é 
gerado a partir do petróleo” (KUCINSKI, 1977, p. 121). O mercado automobilístico brasileiro estava 
concentrado, no início dos anos 1970, em 3 montadoras (Volkswagen, General Motors e Ford) que possuíam 
88% do mercado total, se considerarmos ainda, outros insumos e efeitos indiretos de toda a atividade do setor 
automobilístico, a participação dessa indústria no PIB, no mesmo período, a 10%, uma cifra bastante elevada 
que justificava a força de influencia desse setor  nos rumos da política econômica dos militares (KUCINSKI, 
1977). 
18 “A 1 de outubro de 1976, a Petrobrás e a British Petroleum assinaram o primeiro contrato de risco, 
referente a 5.500 quilômetros quadrados da Bacia de Santos (uma enorme bacia descoberta recentemente ao 
sul do país, sendo que quase toda a concessão fica a 150 metros da superfície do mar). Uma subsidiária 
brasileira, deveria iniciar as operações . A Petrobrás esperava assinar contratos  com a Elf/ Agif naquele 
mesmo mês, com a Shell em novembro, e com a Esso e a Texaco em janeiro de 1977.” (SMITH, 1978 : 208) 
19 “Em fins de 1976, a Petrobrás e a Braspetro pareciam ter assinado contratos para pesquisar em sete países: 
Colômbia, Iraque, Egito, Irã, Madagascar, Argélia e Líbia. Os contratos variam desde “serviço” por meio de 
associação até joint-venture. Pelos contratos, a Petrobrás ou Braspetro atua em parceria com vários dos 
“trustes”, com outros consórcios estrangeiros, ou com  companhias de petróleo nacionais, e receberá no 
máximo, apenas parte do petróleo produzido por suas descobertas.” (SMITH, 1978 : 206) 
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problema da dívida externa do País (...)” (AEPET Associação dos Engenheiros da 
Petrobrás, Rio de Janeiro, 8 de julho de 198020). 
 
 

Por fim, outra problematização envolve o aumento vertiginoso nos lucros da estatal no início 

da década de 1970 (até 1973), com um crescimento de cerca de 10 vezes, enquanto, ao mesmo 

tempo, houve um crescimento da vulnerabilidade do país com relação a produção de petróleo 

nacional (autossuficiência), pois os investimentos em exploração cresceram 5 vezes menos do que 

os lucros no mesmo período (ver tabela 3.5 abaixo); para os empresários, os investimentos em 

exploração seriam pouco rentáveis, forçando a Petrobrás a buscar investimentos com maiores taxas 

de retorno como os setores de refino de petróleo e derivados (KUCINSKI, 1977), essa política 

levou a construção do primeiro polo petroquímico e da compra pela Petrobrás de refinarias de 

capital privado (com aquisição da Refinaria União pela Petroquisa – subsidiária da Petrobrás para o 

refino de petróleo –  e construção do polo petroquímico de Paulínia/SP em 1976. Além disso, temos 

o incentivo à busca por petróleo no exterior, com baixo custo de extração de modo que fosse 

possível a obtenção de um retorno mais elevado do investimento realizado pelo governo brasileiro 

no setor, em relação aos altos custos da exploração petrolífera em território nacional. 

 

Nosso ensaio de pesquisa nos evidenciou que o processo de internacionalização da Petrobrás 

foi subordinado à estratégia de obtenção de lucros financeiros, ou seja, de busca por atividades 

econômica capazes de proporcionar maiores rendimentos. Sem que tivesse sido  devidamente 

privilegiada à busca pela autossuficiência de petróleo por meio de investimentos da Petrobrás em 

solo ou nas águas do país.  

 O balanço do processo ao longo da década revelou a subordinação desse movimento em 

direção ao exterior, aos interesses das grandes multinacionais petrolíferas dos países centrais, por 

meio das joint-ventures realizadas tanto no Brasil quanto em outros países da periferia. O que 

                                                
20  Declaração na íntegra pode ser consultada no livro: O petróleo é nosso, a luta contra o “entreguismo”, 
pelo monopólio estatal. TIBIRIÇÁ, M., Rio de Janeiro, Ed. Vozes. 1983, p.459-460.  
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também se efetivou por meio dos acordos de comércio exterior, realizados através da Interbrás 

(trading company), o que colocou, como vimos, o Brasil enquanto espécie de plataforma de 

exportação, apoiada nos baixos custos salariais e de produção em geral,  das multinacionais dos 

países centrais para atingir a preços competitivos, as economias exportadoras de petróleo que 

apresentavam alta liquidez devido aos petrodólares até o final dos anos 1970.  

Esse mesmo balanço permite concluirmos que, ao final do período, o houve um 

aprofundamento da dependência externa da economia brasileira, pois as atividades da Petrobrás nos 

países do então, Terceiro Mundo, se combinaram, necessariamente, pois, eram parte de uma mesma 

estratégia, ao movimento no plano interno, de flexibilização do monopólio estatal da exploração de 

petróleo por meio da abertura dos contratos de risco a partir de 1975.  

A tentativa de enquadramento da Petrobrás nos padrões internacionais mundialização das 

firmas, se deparou com barreiras estruturais da formação do capitalismo subordinado aos interesses 

de expansão do capital estrangeiro os quais envolvem desde a restrição de financiamento dessas 

atividades de exportação de capital, às necessidades de maiores concessões aos interesses das 

grandes empresas petrolíferas por meio dos contratos de risco e por meio das joint-ventures e 

acordos comerciais.  

Como lembrou PRADO JR., (1977), a Petrobrás, ao se voltar (num processo inserido nos 

planos de manutenção do crescimento acelerado da economia nacional pelo regime autoritário, que 

para tanto dependia da garantia do abastecimento energético interno) suas  atividades no exterior,  

se colocou no polo oposto ao que deveria ser sua prioridade determinada desde a campanha “o 

petróleo é nosso”, que é contribuir para garantia dos interesses da soberania nacional frente à  

dominação estrangeira exercida  pelos oligopólios internacionais dos países do centro do 

capitalismo. 
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O PROCESSO DE TRANSNACIONALIZAÇÃO DAS EMPREITEIRAS BRASILEIRAS, 

1969-2010: UMA ABORDAGEM QUANTITATIVA1 

Pedro Henrique Pedreira Campos 
 

Resumo: O presente artigo pretende proceder uma análise quantitativa dos contratos firmados pelas 
empresas brasileiras de construção pesada no exterior desde o estabelecimento da primeira obra fora 
do país, em 1969, até o final do governo Lula. A partir do trabalho com informações como valores, 
quantidade, distribuição geográfica, empresas responsáveis e outros, verificamos que a maior parte 
dos contratos se encontra justamente nas regiões prioritárias de atuação da política externa 
brasileira, ou melhor, a América do Sul, seguidos pelos países do continente africano. O trabalho 
com os dados permite verificar também que esse movimento está intensamente concentrado em 
algumas poucas empresas nacionais, o que nos leva a concluir que o processo de 
transnacionalização é um movimento típico do grande capital brasileiro e que conta com forte 
suporte estatal. 
Palavras-chave: multinacionais brasileiras; empreiteiras; internacionalização de empresas; 
indústria da construção pesada 
 
Abstract: This article intends to perform a quantitative analysis of the contracts established by 
Brazilian heavy construction companies abroad since the establishment of the first work outside the 
country, in 1969, until the end of the Lula government. From the work with information as values, 
quantity, geographic distribution, and other responsible companies, we find that most of the 
contracts is precisely in the priority regions of action of the Brazilian foreign policy, or rather, the 
South America, followed by the African countries. Working with the data, we also show that this 
movement is heavily concentrated in a few national companies, which leads us to conclude that the 
process of internationalization is a typical movement of the great Brazilian capital, which counts 
with a strong state support. 
Keywords: Brazilian multinational companies; contractors; companies internationalization; heavy 
construction industry 
  

                                                             
1 Este artigo é fruto de uma pesquisa que contou com o apoio financeiro da Faperj e do CNPq. Agradeço aos bolsistas 
Camila dos Santos, Nicolle Garcia Berti e Daniel Ignacio Matias Pereira pelo auxílio na coleta e processamento dos 
dados. 
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 O presente artigo tem como objetivo proceder uma abordagem quantitativa sobre a atuação 

internacional das empresas brasileiras da indústria da construção pesada2  desde 1969 até 2010. 

Desde o final dos anos 1960, as empreiteiras nacionais buscaram e estabeleceram contratos para 

obras públicas e privadas em outros países, sobretudo em mercados na América Latina, África e 

Oriente Médio e, depois, também na Europa e América do Norte. Os primeiros contratos assinados 

pelas construtoras brasileiras no exterior são datados do ano de 1969, o que explica a nossa escolha 

pelo início do recorte cronológico. Já o marco final do processo, o ano de 2010, justifica-se por ser 

o final do ciclo político do governo Inácio da Silva no Brasil, um período marcado por intenso 

incentivo à atuação dessas empresas no exterior. Por mais que tenha havido uma continuidade nessa 

política no momento logo posterior, na segunda década do século XXI, trata-se de um período 

político ainda incompleto e marcado por certos rearranjos na política externa brasileira e no 

incentivo à transnacionalização do capital doméstico. Daí a sua exclusão do recorte cronológico no 

presente ensaio. 

 Sobre o método quantitativo, é importante retomar certas recomendações traçadas por 

autores da História econômico-social. Assim, como bem lembra o saudoso professor Ciro 

Flamarion Cardoso e Héctor Perez Brignoli, a introdução dos números e do método quantitativo 

pode enriquecer e facilitar a comprovação de certas leituras do processo histórico, dando maior grau 

de cientificidade e confiabilidade a certas conclusões tecidas, porém seu uso deve ser acompanhado 

de certas precauções. Isso porque os dados quantitativos não podem ser entendidos como um fim 

em si mesmo, mas dados dos quais se parte para realizar certas explicações e interpretações sobre a 

realidade3. São proveitosas também as recomendações de Pierre Vilar e Jean Bouvier4, que 

lembram que o uso de dados quantitativos não deve excluir uma leitura qualitativa do processo, 

tendo em vista uma perspectiva totalizante e que leve em conta a sua historicidade. Assim, ao 

analisar os dados acerca da internacionalização das empreiteiras brasileiras, relacionaremos esse 

                                                             
2 A indústria da construção pesada é o setor econômico que abrange as empresas dedicadas às obras de infra-estrutura, 
comumente conhecidas como empreiteiras. Essas empresas são responsáveis por empreendimentos contratados 
preferencialmente pelo aparelho de Estado, realizando obras de transporte (rodovias, ferrovias, hidrovias, pontes e 
viadutos), de energia (usinas hidrelétricas, usinas térmicas, linhas de transmissão, subestações, dentre outras), de 
saneamento (estação de tratamento de água e esgoto, encanamento em vias públicas, emissários submarinos etc), de 
urbanização (vias públicas urbanas, calçamento, logradouros públicos e outras intervenções urbanas), obras industriais 
(plantas fabris, plataformas de petróleo etc), dutos (oleodutos, gasodutos, minerodutos e alcooldutos), além de portos e 
aeroportos. Muitas vezes, essas firmas também atuam em outros ramos da engenharia, realizando projetos de montagem 
industrial, montagem elétrica e edificações. 
3 CARDOSO, Ciro Flamarion Santana; BRIGNOLI, Héctor Perez. Os Métodos da História. 6ª ed. Rio de Janeiro: 
Graal, 2002 [1976]. p. 8; 300-1. 
4 Ver VILAR, Pierre. "Para uma melhor compreensão entre economistas e historiadores: história quantitativa ou 
economia retrospectiva?" In: VILAR, Pierre; MARCZEWSKI, Jean. Desenvolvimento Econômico e Análise Histórica. 
Lisboa: Presença, 1965; BOUVIER, Jean. "O aparelho conceptual em história econômica". In: SILVA, Maria Beatriz 
Nizza da (org.). Teoria da História. São Paulo: Cultrix, 1976. p. 135-61. 
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fenômeno histórico a questões como o sistema internacional, a política externa brasileira e o 

processo de acumulação de capital no Brasil e no mundo5. 

 

 Sobre as fontes: 

 A documentação utilizada para o levantamento quantitativo do processo de 

internacionalização das empreiteiras brasileiras é constituída majoritariamente de fontes primárias, 

derivadas diretamente do objeto de pesquisa. O principal conjunto documental trabalhado é 

composto pela revista mensal O Empreiteiro, fichada em suas edições desde seu lançamento, em 

fevereiro de 1968, até o final do ano de 2010, em um total de 493 exemplares. O periódico traz 

informações sobre o setor e sobre as atividades das empresas no exterior, inclusive os contratos e 

seus dados: ano de assinatura, valor, financiamento, país, órgão contratante, empresa contratada, 

regime do contrato, período de duração da obra, tipo de empreendimento, dentre outras 

informações. Em adição às informações à disposição na revista, acessamos outras fontes derivadas 

das empresas do setor, como as suas páginas eletrônicas, que trazem detalhes de suas obras no 

exterior6. Outra tipologia de fonte primária consultada é constituída pelas memórias de empresários 

e agentes associados ao processo de internacionalização dessas empresas7, que trazem alguns dados 

sobre o objeto em questão. Completamos esses documentos com outras fontes auxiliares, como 

                                                             
5 Além das referências supracitadas, outros textos que discutem o método quantitativa em perspectiva histórica são os 
seguintes: DOSSE, François. "'Historiador economista' ou 'economista historiador'?" In: A História em Migalhas: dos 
Annales à Nova História. São Paulo / Campinas: Ensaio / EdUnicamp, 1992. p. 143-156; FURET, François. "História 
‘eventual’ e história serial" (1972); "A história quantitativa e a construção do fato histórico" (1971). In: SILVA, Maria 
Beatriz Nizza da (org.). Teoria da História. São Paulo: Cultrix, 1976. p. 61-65; 73-91; CHAUNU, Pierre. "Os novos 
domínios da história serial" (1965). In: SILVA, Maria Beatriz Nizza da (org.). Teoria da História. op. cit. p. 66-72; 
PRADO Jr., Caio. "História quantitativa e método da historiografia". In: Debate e Crítica: revista quadrimestral das 
Ciências Sociais. No 6, jul. 1975. São Paulo: 1975. p. 1-20; ARRUDA, José Jobson de Andrade. "História e crítica da 
história econômica quantitativa". In: Separata da Revista de História. No 110. São Paulo: USP, 1977. p. 463-481; 
GRENIER, Jean-Yves. A história quantitativa é ainda necessária? In: BOUTIER, Jean; JULIA, Dominique. (org.). 
Passados Recompostos: campos e canteiros da História. Rio de Janeiro: EdUFRJ / EdFGV, 1998; FRAGOSO, João 
Luiz Robeiro; FLORENTINO, Manolo. História econômica. In: CARDOSO, Ciro Flamarion Santana; VAINFAS, 
Ronaldo (org.). Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997. p. 27-43; 
HOBSBAWM, Eric J. "Historiadores e economistas: I"; "Historiadores e economistas: II". In: Sobre História: ensaios. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 106-121; 122-137; SZMRECSÁNYI, Tamás. "Fundamentos teóricos e 
metodológicos do estudo de história econômica". Araraquara: Unesp, 1999; CIPOLLA, Carlo M. Introdução ao Estudo 
da História Econômica. Lisboa: Edições 70, 1993; FONTANA, Josep. "A reconstrução II: a nova história econômica". 
In: História: análise do passado e projeto social. Bauru, SP: EdUSC, 1998. p. 187-201. 
6 São elas Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Mendes Júnior, Queiroz Galvão e OAS. 
7 São elas: MENDES, Murillo Valle; ATTUCH, Leonardo. Quebra de Contrato: o pesadelo dos brasileiros. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2004; PRADO, Lafayette Salviano. Transportes e Corrupção: um desafio à cidadania. Rio de 
Janeiro: Topbooks, 1997; QUINTELLA, Wilson. Memórias do Brasil Grande: a história das maiores obras do país dos 
homens que as fizeram. São Paulo: Saraiva / Vigília, 2008; ODEBRECHT, Emílio. A Odebrecht e a Privatização: 
pronunciamento de Emílio Odebrecht no Congresso Nacional. S/l: s/ed, s/d [c. 1994]; GUEDES, Henrique. Histórias de 
Empreiteiros. São Paulo: Clube dos Empreiteiros, s/d [c. 1995]; SICEPOT-MG. Rumo ao Futuro: a construção pesada e 
o desenvolvimento de Minas. Belo Horizonte: Sicepot-MG, 2005; FUNDAÇÃO João Pinheiro. Diagnóstico Nacional 
da Indústria da Construção. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1984. 
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periódicos de grande circulação8, em matérias e notícias que tivessem relação com o assunto, e 

fontes secundárias9 que traziam dados relevantes sobre os contratos das empreiteiras no exterior e a 

sua experiência nessas obras. 

 O processamento dos dados se deu com certas indagações colocadas às fontes, na busca de 

dados como: país onde foi estabelecido o contrato; local onde foi realizada a obra; empresa 

responsável pelo empreendimento; outras empresas presentes ou não dentro do consórcio realizador 

da obra; nome da obra; tipo de obra; características do empreendimento; valor da obra; data de 

estabelecimento do contrato; período de realização da obra; fonte financiadora do empreendimento; 

fonte de informação acerca dos dados arrolados a respeito do contrato. É importante salientar que a 

pesquisa está neste momento em uma etapa intermediária e temos ainda diversas lacunas acerca 

dessas informações. Sendo assim, apresentaremos dados que são preliminares e que não abrangem 

todas essas características do processo. 

 Com essa modulação, conseguimos arrolar um total de 404 contratos estabelecidos a partir 

de 1969, sendo que 368 deles foram assinados até 2010. Com isso, tivemos alguns resultados 

interessantes que indicam certas tendências do processo de internacionalização das empresas 

brasileiras, como principais locais de atuação das mesmas, o grau de concentração das obras no 

exterior em algumas poucas empresas brasileiras, o predomínio de certos tipos de obras em 

detrimento de outros na atuação internacional das empresas brasileiras, o grau de incentivo estatal 

brasileiro através dos financiamentos aos contratos e o percurso histórico do processo de 

transnacionalização das empresas brasileiras, identificando períodos de intensificação do processo e 

períodos de recuo do fenômeno. 

 

 Processamento dos dados - algumas tendências do processo de internacionalização das 

empreiteiras brasileiras: 

 A partir do tratamento quantitativo dos dados, verificamos certas tendências e características 

do processo de internacionalização das empreiteiras brasileiras. Em primeiro lugar, analisemos a 

distribuição geográfica dos contratos por países: 

 

                                                             
8 São eles: O Globo, Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, Valor Econômico e Le Monde Diplomatique Brasil. 
9 Em particular FERRAZ Filho, Galeno Tinoco. A Transnacionalização da Grande Engenharia Brasileira. Dissertação 
de mestrado em Economia. Campinas: PPGE/Unicamp, 1981; VIÉGAS, João Ricardo Rodrigues. A 
Internacionalização Privada: as relações público-privadas na internacionalização das empreiteiras brasileiras entre 
1974 e 1979. Dissertação de mestrado em História das Relações Internacionais. Rio de Janeiro: Uerj, 2009; DANTAS, 
Ricardo Marques de Almeida. Odebrecht: a caminho da longevidade sustentável? Dissertação de mestrado em 
Administração. Rio de Janeiro: UFRJ, 2007; CHAVES, Marilena. A Indústria de Construção no Brasil: 
desenvolvimento, estrutura e dinâmica. Dissertação de mestrado em Economia Industrial. Rio de Janeiro: UFRJ, 1985. 
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Tabela 1 - Quantidade de contratos estabelecidos pelas empreiteiras brasileiras por país entre 1969 e 2010: 
País: Quantidade de contratos: 
África do Sul 2 
Alemanha 1 
Angola 23 
Arábia Saudita 1 
Argélia 9 

Argentina 10 
Bahamas 1 
Bolívia 22 
Botswana 1 
Cabo Verde 1 
Camarões 4 
Chile 29 
China 4 
Cingapura 1 
Colômbia 17 
Congo 3 
Costa Rica 3 
Cuba 1 
Djibuti 1 
Egito 1 
Emirados Árabes Unidos 4 
Equador 15 
Espanha 2* 
EUA 40 
Guiné 2 
Haiti 1 
Índia 1 
Inglaterra 3 
Irã 2 
Iraque 9 
Laos 1 
Líbia 8 
Malásia 1 
Mauritânia 6 
México 9 
Moçambique 5 
Nigéria 2 
Panamá 8 
Paraguai 13 
Peru 24 
Portugal 35* 
República Dominicana 7 
Rússia 1 
Santa Lúcia 1 
Suazilândia 1 
Suriname 1 
Tanzânia 1 
Trinidad e Tobago 1 
Uruguai 11 
Venezuela 16 
Zaire 3 
Total: 51 Total: 369* 

* São 368 contratos, porém um deles é o trem de alta velocidade entre Portugal e Espanha e foi contabilizado nos dois 
países, por isso um número a mais. 

 

Vê-se com a tabela 1 que o movimento de mais de 40 anos das empresas brasileiras de 

construção pesada é bastante vigoroso, contabilizando um total de 368 contratos em 51 diferentes 

países do mundo, abrangendo todos os continentes habitados do planeta, com exceção da Oceania. 

Apesar do movimento ter um caráter aparentemente generalizado, despontam alguns países como os 

principais alvos da atuação das empreiteiras brasileiras: 
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Gráfico 1 - Países que tiveram mais de dez contratos das empreiteiras brasileiras, com quantidade: 

 

 

Através do gráfico 1, podemos notar os países que constituem os principais alvos do 

processo de internacionalização das empreiteiras brasileiras. É interessante notar a liderança do 

mercado norte-americano como principal país onde as empresas brasileiras estabeleceram 

quantitativamente contratos. O fato de ser um mercado aberto a empresas de outros países e de ter o 

maior mercado de obras de infra-estrutura do mundo contribui para isso. Porém, deve-se levar em 

conta também a intensa presença da empreiteira Odebrecht neste país, que tem um histórico de 

sucesso na realização de obras, em particular na Flórida e para as forças armadas norte-americanas. 

Assim, dos 40 contratos contabilizados por empreiteiras brasileiras no país, 31 correspondem a 

obras da Odebrecht. 

 A vice-liderança do mercado português também é um fenômeno que chama a atenção. 

Apesar de não ser um país que comporta um volume muito elevado de obras de infra-estrutura, o 

contexto de entrada do país na União Europeia - que ocorreu em 1986 - levou à realização de 

diversas intervenções em obras públicas no território português a partir de então. Nesse contexto, a 

Andrade Gutierrez e a Odebrecht adquiriram construtoras locais e passaram a ter força naquele 

mercado, sendo importantes agentes da integração da infra-estrutura portuguesa à Europa. No ano 

de 1988, a Odebrecht incorporou a empreiteira portuguesa Bento Pedroso Construções (BPC) e, no 

mesmo ano, a Andrade Gutierrez absorveu a construtora Zagope, sendo que ambas já detinham um 

porta-fólio razoável de obras ativas no país. Assim, a presença das empreiteiras brasileiras no 

mercado português está concentrado nas ações das subsidiárias das duas construtoras brasileiras, 

que foram responsáveis por 33 dos 35 contratos assinados de obras de construtoras brasileiras no 

país. Além disso, o fato de ser este um país lusófono facilitou a entrada das empresas brasileiras,  
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que também têm intensa atuação em outras nações que têm o português como idioma, 

principalmente no continente africano. 

 Um aspecto significativo da distribuição geográfica dos contratos das empreiteiras 

brasileiras é a pouca expressão, mesmo recentemente, de suas ações nos mercados "emergentes" 

dos outros membros dos BRICS. Apesar de China, Índia, Rússia e África do Sul terem realizado nas 

últimas décadas diversos empreendimentos de infra-estrutura, o que verificamos é que as empresas 

brasileiras de engenharia pouco participam desse processo. Assim, até 2010 foram contabilizados 

apenas dois contratos assinados na RSA, quatro na China, um na Índia e mais um na Rússia, sendo 

que nenhum deles detinha grande expressão ou valor muito elevado. A explicação para tal 

fenômeno reside no fato de que esses mercados são bastante restritos para as empresas locais ou de 

países que detêm ali tradicional predomínio. 

 Além dessa característica, é possível notar que dos 12 países que contêm mais de 10 

contratos de empreiteiras brasileiras, 9 são da América do Sul. Assim, apenas três deles são de fora 

dessa região, sendo um da América do Norte, outro da Europa e um terceiro africano. Nessa 

amostragem de 255 contratos (dos 368 totais) estabelecidos em países que contêm mais de 10 

contratos de empresas brasileiras, 157 foram estabelecidos em países da América do Sul, ou 61,5% 

do total. Dentre os países da região, o que contabilizava até 2010 a maior quantidade de contratos 

de empresas de construção pesada brasileiras era o Chile, com um total de 29 projetos. De fato, o 

que se verifica é que, dentre os 11 países da América do Sul além do Brasil, todos têm ao menos 10 

contratos com empreiteiras brasileiras, com exceção das duas Guianas independentes: o Suriname, 

onde foi assinado apenas um contrato até 2010, e a Guiana, país no qual não foi assinado qualquer 

contrato por parte das empreiteiras brasileiras. 

 Assim, na quantidade de contratos por continentes, verificamos o predomínio da América do 

Sul: 
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Gráfico 2 - Contratos das empreiteiras brasileiras por continentes/regiões (número de contratos): 

 

 

Gráfico 3 - Contratos das empreiteiras brasileiras por continentes/regiões (porcentagem): 

 

 

Novamente o que se verifica é um predomínio da América do Sul, que contabiliza quase 

metade de todos os contratos das empreiteiras brasileiras no exterior. A África também tem 

destaque, figurando como a segunda região preferencial de atuação das empreiteiras brasileiras, 

com um total de 73 contratos, ou 19,8% de todos os contratos estabelecidos pelas construtoras 

nacionais alhures. Segue-se a América do Norte, que contabiliza basicamente os 40 contratos 

estabelecidos nos Estados Unidos e os 9 no México, inexistindo qualquer obra de empreiteira 

brasileira no Canadá. Já os dados sobre a Europa também podem enganar se for realizada uma 
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leitura pouco atenta dos mesmos. Isso porque dos 41 contratos estabelecidos no continente, 35 estão 

em Portugal, basicamente em ações das subsidiárias da Odebrecht e da Andrade Gutierrez no país. 

Assim, a entrada das empresas brasileiras no continente é altamente limitada por barreiras e 

mecanismos que impedem a sua inserção. Assim, não há qualquer obra de uma empreiteira 

brasileira em grandes e importantes mercados como o francês e o italiano, dadas as políticas 

protecionistas adotadas nesses e em outros países europeus. Outra região que apresenta dificuldades 

para as empreiteiras brasileiras é a Ásia, onde há reduzida presença das empresas nacionais. Já em 

relação ao Oriente Médio, apesar do número razoavelmente reduzido de contratos estabelecidos na 

região, estas costumam ser de elevado valor, o que faz com que a região figure como um mercado 

extremamente atrativo para as empreiteiras brasileiras. 

 Com isso, é possível perceber a proporção da presença das empresas brasileiras em cada 

continente através da tabela 2: 

Tabela 2 - Proporção da presença das empreiteiras brasileiras em cada continente: 
Continente: Quantidade de países: Países com contratos das empreiteiras brasileiras: Proporção: 
África 54 17 31,5% 
América Central 20 8 40% 
América do Norte 3 2 66,7% 
América do Sul 12 11 91,7% 
Ásia 50 8 16% 
Europa 46 5 10,9% 
Oceania 14 0 0% 
Total: 199 51 - 

Fonte: Para os números de países por continente, foi consultado o portal do IBGE. http://www.ibge.gov.br/ acessado em 
10 de março de 2014. 

 

Assim, pode-se verificar na tabela 2 e do gráfico 3 como a presença das empreiteiras 

brasileiras em regiões como a América do Sul, América do Norte, América Central e África é bem 

mais generalizada entre os diversos países do que em regiões como Europa e Ásia, onde a presença 

dessas empresas se restringe apenas a alguns poucos países. 

 Enfim, com esses dados é possível perceber que se o processo de internacionalização das 

empreiteiras brasileiras é um movimento intenso, consolidado e que se verifica em vários 

continentes e países do mundo, ele tem por marca a alta concentração geográfica em algumas 

regiões e países, como a América do Sul, a África, a América Central, além dos EUA e Portugal. 

Apesar de a presença das empreiteiras brasileiras ser significativa nessas localidades, sua 

participação em mercados da Europa, Ásia e Oceania é praticamente nula. 
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Gráfico 4 - Proporção de países por continente onde há empreiteiras brasileiras com contratos: 

 

 

Para além das características geográficas do processo de internacionalização das empresas 

brasileiras de construção, temos também questões de ordem histórica que afetaram o desempenho 

dessas empresas. Assim, podemos verificar através do gráfico 5 a trajetória da quantidade de 

contratos estabelecidos pelas empreiteiras brasileiras no exterior desde o seu início, em 1968, até o 

final do governo Inácio da Silva, em 2010: 

 

Gráfico 5 - Contratos assinados pelas empreiteiras brasileiras no exterior, por ano: 

 

 

Tabela 3 - Contratos assinados pelas empreiteiras brasileiras no exterior, por ano: 
Ano: Quantidade de contratos assinados: 
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1969 2 
1970 1 
1971 0 
1972 1 
1973 5 
1974 2 
1975 1 
1976 4 
1977 3 
1978 8 
1979 5 
1980 3 
1981 7 
1982 4 
1983 11 
1984 3 
1985 1 
1986 1 
1987 1 
1988 6 
1989 16 
1990 15 
1991 13 
1992 19 
1993 17 
1994 24 
1995 20 
1996 10 
1997 6 
1998 3 
1999 1 
2000 2 
2001 8 
2002 5 
2003 9 
2004 9 
2005 13 
2006 12 
2007 22 
2008 3 
2009 28 
2010 44 
Total: 368 

 

Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que nesses casos os dados não são totalmente 

confiáveis. Apesar de a maioria dos 368 contratos ter claramente indicado nas fontes trabalhadas o 

ano de assinatura, não conseguimos identificar essa informação em todos eles, de modo que agimos 

por dedução em alguns casos, visto que muitas vezes as empresas ou os periódicos trabalhados não 

indicavam exatamente o ano, mas em geral o período da obra e de estabelecimento do contrato. 

 Podemos verificar certas tendências nesse gráfico, o que se explica por fatores de ordem 

tanto doméstica como internacional, o que é plenamente razoável, visto que se trata da inserção 

internacional de empresas brasileiras, o que depende de condições internas e externas. Nos 

primeiros anos da transnacionalização das empresas brasileiras de engenharia, é possível verificar 

que o processo está em fase ainda nascente e são poucos os contratos estabelecidos anualmente no 

exterior. Assim, as empresas brasileiras faziam naquele momento suas primeira investidas no 

mercado externo e a quantidade de contratos estabelecidos anualmente é em geral baixa. Isso é a 
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marca dos 7 primeiros anos da série histórica, de 1969 a 1975, que representa também o auge 

histórico da demanda interna de obras públicas no Brasil e, mesmo assim, as empreiteiras brasileiras 

buscavam oportunidades no exterior. No âmbito externo, deve-se destacar - para compreender o 

início do processo de transnacionalização do setor - as independências na África e na Ásia, bem 

como as linhas de crédito do Bird e do BID com licitação internacional para obras na América 

Latina. Impulsionadas por esses dois fatores que as empreiteiras brasileiras obtiveram os seus 

primeiros contratos no exterior. 

 Porém, com o choque do petróleo de 1973 e a recondução das políticas domésticas do 

período Geisel de incentivo à exportação de manufaturados e de serviços e, principalmente, a partir 

da criação de mecanismos de política econômica de favorecimento das empresas de engenharia que 

atuassem no exterior a partir de 197510, o que se nota é que o movimento ganha mais vigor a partir 

de 1976, o que tem continuidade até o ano de 1983. Apesar de ser um período de estagnação e até 

de retração da demanda interna de obras públicas, as empresas que estabeleceram contratos nos 

exterior foram justamente as maiores do país, que mantiveram um nível de atividades interna 

razoável no período, ancoradas nos grandes projetos da ditadura, ainda em andamento, como as 

hidrelétricas de Itaipu e Tucuruí, as usinas nucleares de Angra e o projeto Carajás11. 

 Segue-se uma estagnação do movimento, entre 1984 e 1987, o que pode ser explicado pela 

recessão internacional e também pela estagnação da economia brasileira, que verificava no período 

diversas falências no setor de obras públicas e menor empenho estatal no suporte às investidas 

dessas empresas no exterior. A década de 1980 é marcada pela recessão no mundo e na América 

Latina, o que limitou a demanda de obras de infra-estrutura nos mercados de atuação principal das 

empreiteiras brasileiras. 

 Após esse ciclo de baixa das exportações de serviços de engenharia, a partir de 1988 se 

inicia um período extremamente vigoroso de expansão internacional das empreiteiras brasileiras, 

naquele momento já pilotado pela Andrade Gutierrez e pela Odebrecht - e não mais pela Mendes 

Júnior -, que inclusive realizam aquisições de construtoras no exterior e se estabelecem em 

mercados promissores, como Portugal e Estados Unidos. Entre 1988 e meados da década de 1990 

encontramos um período em que anualmente são assinados mais de dez contratos, caracterizando o 

período mais rico de expansão internacional das empreiteiras brasileiras. Há de se levar em conta 

para esse sucesso a recuperação da economia internacional no final da década de 1980 e início dos  

                                                             
10  Ver CAMPOS, Pedro Henrique P. "A transnacionalização das empreiteiras brasileiras e o pensamento de Ruy Mauro 
Marini". In: Contra a Corrente: revista marxista de teoria, política e história contemporânea. Vol. 2, 2010. p. 70-77. 
11 Para o contexto interno no período da ditadura, ver CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. "Estranhas Catedrais": as 
empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-militar, 1964-1988. Niterói: Eduff, no prelo. 
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anos 1990, a abertura das economias do mundo no contexto do fim da Guerra Fria, a expansão do 

processo de integração econômica regional (União Européia e Nafta) e da mundialização do capital, 

e também os incentivos realizados pelo governo brasileiro à internacionalização das empresas e à 

maior competitividade das companhias domésticas. Trata-se de um período de baixo crescimento da 

economia brasileira e crise no setor de obras públicas, o que, no entanto, não é muito diferente do 

período logo anterior (pré-1988) e posterior (pós-1997). Enfim, o que parece explicar esse ciclo de 

expansão internacional das empreiteiras brasileiras no decênio 1988-1997 são as próprias condições 

conjunturais do mercado internacional, fator que vem associado ao fato de haver no Brasil 

grandiosas e experientes empresas de engenharia, que mantiveram o apoio estatal mesmo após o 

fim da ditadura. 

 Já a partir da segunda metade dos anos 1990, temos uma série de abalos econômicos 

internacionais e domésticos. A crise asiática de 1997, seguida pela crise russa de 1998 e a brasileira 

em 1999 desaquecem o mercado internacional de obras públicas e a força do movimento de 

internacionalização das empreiteiras brasileiras. A segunda metade do mandato do governo 

Fernando Henrique Cardoso é marcada por uma intensa recessão econômica que afeta as empresas 

brasileiras de engenharia e suas atividades no exterior. Assim, o período 1996-2002 é marcado por 

uma certa retração do processo de transnacionalização das empreiteiras brasileiras, em função da 

deterioração das condições econômicas internas e externas. 

 O período posterior é o que trouxe os anos de maior quantidade de contratos assinados no 

exterior pelas empreiteiras brasileiras. O período Inácio da Silva (2003-2010) é caracterizado por 

uma recuperação da economia brasileira, por ser um momento de crescimento da economia 

mundial, liderado por novos pólos e por ser uma época de expansão das atividades das empresas 

brasileiras de construção pesada no exterior. Todo o crescimento dos BRICS no período, em 

especial da economia chinesa, se não gera oportunidades de obras diretamente nesses mercados 

específicos, impulsionou a realização de empreendimentos - em especial na área de logística - em 

regiões como a América Latina e a África. Há de se levar em conta também os projetos do IIRSA e 

a elevação dos preços do petróleo (em virtude das guerras norte-americanas no Oriente Próximo), 

que levaram ao aquecimento do mercado de obras públicas em países produtores, como a 

Venezuela, importante zona de atuação das empreiteiras brasileiras no período. Além do cenário 

positivo doméstico e externo, um fator decisivo para compreender esse movimento é o amplo 

suporte dado pelo aparelho de Estado e pelas políticas públicas para a atuação das empreiteiras no 

exterior As linhas de crédito do BNDES e o suporte concedido pela diplomacia brasileira 
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potencializaram em muito a capacidade de atuação dessas empresas no exterior. Apesar do abalo da 

crise de 2008, que afetou imediatamente as ações internacionais dessas empresas, o que se verificou 

em seguida foi a intensa recuperação desse processo e a continuidade da expansão das atividades 

das construtoras nacionais em outros países, com recordes anuais na quantidade de contratos 

firmados no exterior. 

 Assim, notamos que fatores de ordem internacional e doméstica condicionaram a atuação 

das empreiteiras brasileiras entre 1969 e 2010. O suporte estatal e diplomático deve ser levado em 

conta para explicar a quantidade anual de contratos assinados, assim como as condições 

conjunturais do mercado e do sistema internacional. Verificamos também que - ao contrário do que 

indicam certas explicações12 - não é o desaquecimento do mercado doméstico que leva as empresas 

para o exterior. Pelo contrário, o que notamos é que em épocas de aquecimento da economia 

brasileira, essas empresas ampliaram suas atividades no exterior e que períodos de retração 

econômica doméstica marcaram também momentos de baixa quantidade de contratos assinados 

pelas construtoras brasileiras em outros países. Pode-se perceber também que, a partir da década de 

1980, quando já há um conjunto de grandes e experientes empreiteiras no Brasil e políticas em 

vigor de proteção e incentivo à atuação internacional dessas empresas, cada vez mais seu sucesso no 

exterior (medido, imperfeitamente, pela quantidade anual de contratos estabelecidos fora do país) 

vai depender mais de elementos conjunturais externos do que internos. Apesar de certas variações, 

essas empresas permanecem altamente capitalizadas e apoiadas pelo aparelho de Estado, 

independente da gestão política em vigor. 

 Em relação à tipologia de obras, temos algumas tendências interessantes a respeito do 

processo de transnacionalização das empreiteiras brasileiras, conforme se verifica no gráfico a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Em especial as apoiadas na obras de Ruy Mauro Marini. Para tal, ver principalmente MARINI, Ruy Mauro. 
Subdesenvolvimento e Revolução. Florianópolis: Insular, 2012. 
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Gráfico 6 - Contratos das empreiteiras brasileiras no exterior, por tipo de obra: 

 

 

O que podemos notar com o gráfico acima é que as empresas brasileiras de engenharia 

atuam no exterior justamente no que elas dispõem de mais experiência no seu histórico pregresso 

interno. Assim, elas realizam sobretudo obras rodoviárias e obras de barragens e hidrelétricas, que 

são justamente os empreendimentos nos quais elas mais atuaram no mercado doméstico e que 

correspondem inclusive ao modelo de transportes e energia que a economia brasileira tem como 

característica. Assim, as empreiteiras brasileiras parecem exportar o modelo de desenvolvimento 

posto em prática no Brasil desde meados da década de 1950 e que se configura com o padrão de 

transportes rodoviário e o modelo de geração de energia elétrica tendo por base as usinas 

hidrelétricas. Não se vê o mesmo vigor das empreiteiras brasileiras no exterior para realizar 

ferrovias, obras portuárias ou termoelétricas, visto que elas não dispõem da mesma experiência 

nesses nichos. Dentre as obras arroladas no gráfico acima como "outras", encontram-se diversos 

tipos de empreendimentos, como obras de urbanização, dutos, obras de arte especiais (pontes, 

viadutos e túneis), estádios, obras industriais, instalações elétricas etc. 

 Por fim, para completar o quadro de tendências e características do processo de 

internacionalização das empresas brasileiras, é interessante notar a tabela 4 e o gráfico 6, no qual 

figura a concentração de empreendimentos no exterior por empresa realizadora: 
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Tabela 4 - Obras das empreiteiras brasileiras no exterior, por empresa: 
Empresa: Quantidade de contratos assinados: 
Adolpho Lindenberg 1 
Affonseca 3 
Andrade Gutierrez e subsidiárias 79 
ARG 2 
Beter 2 
Camargo Corrêa 24 
Cetenco 1 
Christiani-Nielsen 1 
Coest 1 
Concic-Portuária 1 
Concisa 2 
Coterra 1 
Ecel 1 
Ecisa 4 
Edel 2 
Engevix 5 
Esusa 2 
Etesco 1 
Ferreira Guedes 1 
Geotécnica 1 
João Fortes 1 
Maubertec 1 
Mendes Júnior 36 
Método 4 
Metroeuropa 1 
MRV 3 
MVC 1 
OAS 2 
Odebrecht e subsidiárias 148 
Paranapanema 1 
Queiroz Galvão 17 
Rabello 4 
Sage Vigesa 4 
Servix 1 
Sisal 1 
Ster 2 
WTorre 1 
Não-identificado 5 
Total de empresas: 37 Total de contratos: 368 

 

Gráfico 7 - Obras das empreiteiras brasileiras no exterior, por empresa: 

 

40,2%

21,5%

9,8%

6,5%

4,6%

17,4%

Odebrecht e subsidiárias

Andrade Gutierrez e subsidiárias

Mendes Júnior

Camargo Corrêa

Queiroz Galvão

Outras



16 
 

 

O que se percebe no processo de internacionalização das empreiteiras brasileiras é um grau 

extremamente elevado de concentração. Assim, se ao menos 37 empresas brasileiras de construção 

pesada já tiveram contratos no exterior, apenas cinco detêm um total de 82,6% do seu montante 

entre 1969 e 2010. Um mesmo grupo, a Odebrecht e as suas subsidiárias, detém mais de 40% da 

quantidade de todos os contratos estabelecidos por empresas de construção pesada no exterior. É 

importante notar que no início do processo, nos anos 70, várias empresas realizaram obras no 

exterior, como Rabello, Esusa, Ecisa, Affonseca e outras que foram à falência e que não atuam mais 

fora do país. Ou melhor, boa parte dessas empresas que corresponde aos 17,4% do mercado externo 

de engenharia não atua mais no exterior e o mercado ficou cada vez mais concentrado em apenas 5 

empresas, que hoje abocanha praticamente todos os contratos assinados no exterior. 

 Assim, pode-se perceber que o processo de transnacionalização das empreiteiras brasileiras 

não é só um movimento generalizado entre empresas de variado porte que atuam no setor de 

construção pesada no Brasil. Pelo contrário, trata-se de um movimento típico do grande capital, 

capitaneado pelas empresas que são justamente líderes no mercado doméstico de obras públicas13. 

 Com essas tabelas e gráficos, tentamos apontar as principais características e tendências do 

processo histórico de transnacionalização das empresas brasileiras de construção pesada. Vejamos 

agora como podemos explicar esse fenômeno. 

 

 Em busca de uma explicação: 

 Os dados manuseados na presente pesquisa têm reafirmado as hipóteses com as quais já 

vínhamos trabalhando. Sem ignorar as explicações para o fenômeno, como a tese do 

subimperialismo brasileiro, compreendemos que a explicação dada por Ruy Mauro Marini e seus 

adeptos não é suficiente para explicar o fenômeno da internacionalização das empresas brasileiras. 

Isso porque não é a estreiteza do mercado que explica a atuação das empresas no exterior, mas a 

própria experiência e alta capacidade de capital que elas desenvolveram no Brasil antes e, 

principalmente, durante a ditadura civil-militar (1964-1988). Assim, essas empresas atuam em 

diversos ramos econômicos no mercado doméstico e são capazes, por seu porte e experiência 

técnica, de realizar obras no exterior. Esse movimento é escorado em um amplo suporte e 

favorecimento estatal, o que se dá principalmente em regiões geográficas prioritárias da política 

                                                             
13 Assim, na lista de maiores empreiteiras de 2010 do Brasil da Revista O Empreiteiro, a Odebrecht figurava em 
primeiro lugar, seguida pela Camargo Corrêa, a Andrade Gutierrez e a Queiroz Galvão, justamente 4 das 5 maiores 
multinacionais brasileiras da engenharia. Já a Mendes Júnior, que encarou um processo de falência nos anos 1990 
constava em 10o lugar. 
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externa brasileira, as quais a atuação do país se pode fazer presente com mais força e intensidade, 

como a América do Sul e a África, principalmente a subsaariana. 

 Assim, com os dados trazidos na pesquisa, reafirmamos14 que temos no Brasil um capital de 

tipo monopolista e internacional, que não só exporta capitais como parece também ter grande 

relevância na determinação da pauta das políticas públicas domésticas e a política externa. O 

posicionamento internacional do Estado e dos capitais brasileiros não deve ser lido mais dentro dos 

primados do subdesenvolvimento, da plena dependência ou subordinação no sistema interestatal 

capitalista contemporâneo. O padrão de acumulação de capital no Brasil e o porte monopolista de 

certos grupos domésticos apontam mais para uma relativa autonomia do Estado e dos capitais 

brasileiros, em uma situação de dependência complexa, na qual o país permanece com certa 

subordinação econômica em relação aos pólos centrais do sistema internacional, porém se porta 

como uma potência "imperialista" sobre outros países (como os da América do Sul e, em menor 

escala, do continente africano), onde o Brasil se apresenta com tecnologia superior, manufaturados 

e capitais para exportar e agente ativo de acordos verticais de cooperação15. 

 É interessante notar como parece que esse movimento de expansão internacional desses 

grupos se dá em paralelo e relacionado à ampliação do seu poder e suas áreas de atuação no cenário 

doméstico. Assim, é justamente no governo Inácio da Silva, quando essas empresas ampliam a sua 

atuação no exterior, que elas conseguem importantes concessões, injeções de capital e contratos 

para realização de obras no próprio território brasileiro. Projetos como os estádios da Copa do 

Mundo, as instalações das Olimpíadas, as grandes usinas hidrelétricas do Madeira e de Belo Monte, 

as profundas intervenções urbanas nas maiores cidades brasileiras e os projetos militares do período 

não se deram em prejuízo às atividades dessas empresas no exterior. Pelo contrário, elas ampliaram 

seu poder econômico e político simultaneamente no ambiente doméstico e no mercado externo, 

garantindo a esses grupos um poder central dentro da condução da coisa pública no Brasil 

recentemente. A dominação do capital monopolista internacional parece se transfigurar com o 

predomínio desses grandes conglomerados privados que pautam ao mesmo tempo a política 

doméstica e a agenda internacional do país16. 

                                                             
14 conforme indicamos originalmente em CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. "A ditadura dos empreiteiros: as 
empresas nacionais de construção pesada, suas formas associativas e o Estado brasileiro, 1964-1985". In: Praia 
Vermelha: estudos de política e teoria social. Vol. 21, no 1. Rio de Janeiro: ESS/UFRJ, 2013. p. 135-152. 
15 Ver, por exemplo, GARCIA, Ana Elisa Saggioro, A Internacionalização das Empresas Brasileiras durante o 
Governo Lula: uma análise crítica da relação entre capital e Estado no Brasil contemporâneo. Tese de doutoramento em 
Relações Internacionais. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2012. 
16 Tal como assinalou Virgínia Fontes em O Brasil e o Capital-imperialismo: teoria e história. Rio de Janeiro: EdUFRJ, 
2010. p. 303-350. 
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Resumo 

Partindo da perspectiva gramsciana de que em determinados momentos históricos certas instituições 

atuam em nome das classes sociais - sobretudo das classes dominantes - no sentido de conferir 

organicidade aos seus membros e dirigir suas ações, o artigo procura discutir o papel desempenhado 

pelo jornal O Globo no processo de privatização do Banco do Estado do Rio de Janeiro (Banerj). 

Através da análise de três editoriais publicados pelo jornal entre os anos de 1996 e 1997, podemos 

perceber o posicionamento abertamente favorável do periódico em relação à desestatização do 

banco estadual. Dessa forma, ao entender o jornal O Globo como um aparelho "privado" de 

hegemonia, procurou-se romper com a concepção liberal que observa a imprensa como uma simples 

reprodutora de fatos, neutra e imparcial. 

 

Palavras-chave: Neoliberalismo - Privatizações - Banerj - Imprensa - Aparelho "Privado" de 

Hegemonia    

Privatizations and Press in Brazil in times of Neoliberalism: the privatization process of Rio 

de Janeiro State Bank in O Globo journal editorials 

Abstract 

Using the Antonio Gramcis's perspective that in specific historical moments some institutions 

acting by the name of social classes, specially by the ruling class, in the sense of  conferring 

cohesion for those members and conducting those actions, this article intends to discuss the 

positions of O Globo journal on the process of Banerj privatization. Through analyse of three 

editorial published in O Globo between 1996 and 1997 we can realize that the journal adopted a 

favorable posture in regard to sold the bank. Thereby, we intend to understand O Globo by the 

concept of  "private" apparatus of hegemony and tried to break away from the liberal perspective 

that observe the press by a neutral and impartial view. 
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Introdução 

 Em seu clássico estudo sobre a história da imprensa no Brasil, Nelson Werneck Sodré 

defendeu a ideia de que em países com baixo nível de escolaridade e com dificuldades de acesso à 

leitura, o jornal cumpriria o papel - normalmente desempenhado pelo livro - de elemento formador 

da consciência social (SODRÉ, 1983).  

 O presente artigo tem, como objetivo geral, discutir o papel desempenhado pela imprensa 

brasileira nos processos de privatização das empresas estatais no período 1990/2002, momento mais 

avançado de implantação do modelo neoliberal no país. Mais especificamente, o trabalho trata dos 

editoriais publicados no jornal O Globo em relação à questão da privatização do Banco do Estado 

do Rio de Janeiro (Banerj), vendido ao Itaú, em 1997.  A escolha O Globo se justifica pelo fato de 

ser este um dos periódicos de maior circulação no Brasil e que, por isso, exerceria a função de 

"formador da consciência social" - de que falava Nelson Werneck Sodré - sobre uma parcela 

significativa da população.     

 As privatizações, elemento central da política neoliberal, constituem-se, ao lado da abertura 

econômica, como a principal característica da reforma do Estado brasileiro realizada pelo governo 

FHC (1995/2002), estando em consonância com as formulações neoconservadoras que 

preconizavam a redução da participação estatal na economia.  

 A partir do final da década de 1970 e início dos anos 80, o neoliberalismo passou a ser 

adotado por diferentes governos europeus e também nos EUA e, na década de 1990, difundiu-se 

pelos países do capitalismo periférico, mesmo aqueles historicamente identificados com as 

esquerdas. Desde então, foram promovidas privatizações de empresas públicas em todo o mundo.  

De acordo com dados do Banco Mundial, de 1980 ao final da década seguinte, mais de 6.800 

empresas estatais foram vendidas em todo o mundo. Cerca de um terço delas ocorreram na 

periferia, especialmente na América Latina (ARÊAS, 2012: 149).  

No Brasil, no período 1991/2002, foram privatizadas nada menos do que 165 empresas 

públicas. Segundo os dados do IBGE, embora o processo de desestatização tenha começado com o 

governo Fernando Collor (1990/1992), a maior parte das privatizações ocorreu durante o período 

FHC. Somente no período 1997/1999, 113 estatais tiveram o seu controle total ou parcialmente 

transferido para o capital privado, o que correspondia a 75% do total de empresas vendidas em todo 

o governo FHC (BIONDI, 1999; RIBEIRO JR, 2011). Em 1997, por exemplo, as estatais eram 

responsáveis por 13,10% do total investido na economia brasileira. Em 2002, esse percentual foi 

reduzido para apenas 8,98% (IBGE, 2004). 



 

No seu conjunto, os governos Collor, Itamar Franco e FHC, juntamente com alguns 

governos estaduais, foram responsáveis pelo desmonte do Estado brasileiro ao promover a venda de 

diversas estatais, como a USIMINAS, a CSN, a Vale do Rio Doce, o Sistema Telebrás, a Acesita, a 

EMBRAER, a Light, a Eletropaulo, a CEG, a Copesul, a CONERJ, a Rede Ferroviária Federal, a 

CERJ, o terminal do Porto de Santos, a Copene, a AÇOMINAS, o BANERJ, o Banespa, CST, o 

Banestado, o Bemge, e diversas outras empresas que tiveram o seu controle acionário comprado por 

grupos privados, nacionais e estrangeiros. Algumas destas empresas, inclusive, apresentavam lucros 

quando foram vendidas ao capital particular, o que contrariava o discurso privatista de 

"ineficiência" e de "inoperância" das estatais (BIONDI, 1999; RIBEIRO JR, 2011).  

Marilena Chaui observa a existência do que identifica como “duas grandes dádivas 

neoliberais”: do lado “econômico”, uma acumulação de capital que necessita incorporar cada vez 

mais pessoas ao mercado de trabalho e de consumo, e que opera em conjunto com o desemprego 

estrutural; do lado “político”, a privatização do público, a partir do abandono das políticas sociais e 

dos investimentos por parte do Estado (CHAUÍ, 2000: 94). 

Para Amando Boito, as privatizações atenderam, fundamentalmente, aos interesses de 

grandes grupos econômicos privados. Importantes empresas nacionais e seus associados 

estrangeiros dos setores bancário-financeiro, industrial e da construção civil, “serviram-se 

(ideologicamente) do discurso neoliberal de defesa do mercado e da concorrência para consolidar 

sua posição monopolista” (BOITO JÚNIOR, 2002: 15). Após as privatizações, pouco menos de 100 

grupos privados passaram a ter o controle da quase totalidade das empresas públicas brasileiras. 

Grandes grupos industriais, como o Votorantin, Gerdau e Vicunha; grandes bancos como Itaú, 

Bradesco e Bozzano, Simonsen; grandes multinacionais, como empresas portuguesa e espanhola no 

setor de telefonia, o banco Santander, enfim, o grande capital monopolista nacional e internacional, 

apropriaram-se de empresas públicas brasileiras dos setores de siderurgia, petroquímica, mineração, 

energia elétrica, fertilizantes, telecomunicação, de administração de rodovias e ferrovias, bancário, 

etc. (BOITO JÚNIOR, 2007: 61). O resultado deste processo foi a forte queda da participação das 

empresas estatais no PIB brasileiro ao longo do período 1989/1999: dentre as 40 maiores empresas 

operando no Brasil, o número de empresas estatais foi reduzida pela metade, caindo de 14 para 

apenas sete (DINIZ E BOSCHI, 2004: 69). 

Cezar Honorato, por sua vez, observa que as privatizações no Brasil apresentaram-se como 

um caso emblemático e particular, dado o porte da economia brasileira (uma das dez maiores do 

mundo), as possibilidades de seu mercado e o tamanho de suas estatais. Além disso, o autor chama 

a atenção para o fato de que tal situação tornava-se ainda mais complexa a partir do momento em  



 

 

que “o processo de privatização latino-americano é marcado pela transnacionalização e, de forma 

mais grave, com a entrega dos ativos a um número reduzido de investidores que tem suas bases na 

Europa e nos Estados Unidos” (HONORATO, 2012: 153-156).  

De acordo com Luis Filgueiras, as privatizações estabeleceram uma redefinição na 

correlação de forças, enfraquecendo grupos econômicos regionais tradicionais, além de permitir o 

desemprego massificado, a precarização das relações de trabalho e a fragilização da organização 

sindical (FILGUEIRAS, 2006: 194). Ainda segundo o autor, as privatizações, também funcionariam 

“como uma âncora na estratégia de estabilização de preços”, possibilitando “a existência de 

crescentes déficits na conta de transações correntes do balanço de pagamentos” e contribuindo de 

forma importante para os processos de desnacionalização e o centralização/concentração de capital 

na economia brasileira. Processos estes que contaram com a participação central do BNDES, de 

bancos privados nacionais e estrangeiros, e também de fundos de pensão (FILGUEIRAS, 2006: 

194-195). 

No entendimento de Reinaldo Gonçalves, a privatização proporcionou a reconfiguração 

organizacional e empresarial do núcleo duro do capital produtivo no Brasil. De acordo com o autor, 

a participação média das empresas estatais no total de vendas das 500 maiores empresas do país 

declinou de 28,7% no período 1980/1994, para 20,6% no período de 1995/2002 (GONÇALVES, 

2006: 219). 

 

As "etapas" da privatização no Brasil 

 

 A primeira “etapa” da política privatista no Brasil teve o seu início, contudo,  ainda durante 

o regime militar. Em julho de 1979, o general João Baptista Figueiredo (1979/1985), criou o 

Programa Nacional de Desburocratização, “destinado a dinamizar e simplificar o funcionamento da 

administração pública federal”  (BRASIL, 1989). Entre os seus objetivos estavam o de “velar pelo 

cumprimento da política de contenção da criação indiscriminada de empresas públicas, promovendo 

o equacionamento dos casos em que for possível e recomendável a transferência do controle para o 

setor privado”. Dois anos depois, em julho de 1981, o mesmo governo criava a Comissão Especial 

de Desestatização, responsável pela privatização de 20 estatais e pela fusão e transferência para 

governos estaduais de outras 22 empresas (PICOLLO, 2010: 187). 

 A segunda “etapa” da privatização no Brasil corresponde ao governo José Sarney 

(1985/1989). No seu primeiro ano de governo, foi criado o Conselho Interministerial de 

Privatização, depois transformando em Conselho Federal de Desestatização. Novas formas de 



 

privatização foram definidas, prevendo-se desde a abertura do capital social das empresas até sua 

simples liquidação, passando pela "gestão privatizada" e pulverização de ações. Ao final do 

governo Sarney, foram vendidas 17 estatais, gerando uma arrecadação total de US$ 549 milhões. 

Entre estas, incluíam-se três importantes empresas: a Sibra (maior empresa produtora de ferro-liga à 

época); a Aracruz Celulose (uma das maiores indústrias do setor) e a Caraíbas Metais (única 

metalúrgica de cobre do país). Além destas, duas empresas pertencentes à Siderbrás, holding 

controladora das empresas estatais do setor siderúrgico, tiveram o seu processo de desestatização 

encaminhado: a Companhia Ferro e Aço de Vitória (Cofavi) e a Usinas Siderúrgicas da Bahia 

(Usiba) (VELASCO JÚNIOR, 2010: 312). 

 É importante observar que, embora os governos Figueiredo e Sarney tenham sido 

responsáveis por algumas privatizações, estas não se configuravam como medidas centrais da 

política econômica de tais governos. Por outro lado, os governos eleitos na década de 1990, 

Fernando Collor, Itamar Franco e FHC,  foram marcados pela implantação do modelo neoliberal no 

país, no qual as privatizações constituíram-se como elementos centrais.   

Com Collor, tem-se a terceira “etapa” do processo de privatização. Seu governo foi marcado 

pela ruptura “com os alicerces do desenvolvimentismo”, caminhando no sentido da “liberalização 

da economia, da desregulação, da associação com o capital estrangeiro, do combate ao 

intervencionismo estatal e defesa da privatização” (PICOLLO, 2010: 81).  

 Ao assumir, Collor deu início a um processo de enxugamento administrativo no qual foram 

extintos um total de 24 órgãos estatais, entre autarquias, fundações e empresas públicas (AREÂS, 

2012: 160). O número de ministérios foi reduzido de 25 para 12. As agências do Banco do Brasil 

também sofreriam redução, passando de 5.900 para 4.600. Durante seus dois anos de governo, cerca 

de 11.500 funcionários públicos foram demitidos (PICOLLO, 2012: 267).  

O governo Collor também foi o responsável pela instituição do Programa Nacional de 

Desestatização (PND), que autorizava a privatização de empresas públicas e sociedades de 

economia mista. A criação do PND, com a aprovação da Lei nº 8.031, em 12 de abril de 1990, 

colocaria a privatização como um dos elementos centrais na agenda política dos governos que se 

seguiram desde a sua criação. O programa de desestatização concentrou esforços na venda de 

estatais, com a inclusão, nos primeiros anos, de siderúrgicas, petroquímicas e demais setores da 

indústria de base.  

 Em linhas gerais, entre os principais objetivos do PND estavam: 1) reordenar o papel do 

Estado na economia, transferindo para o setor privado as "atividades indevidamente exploradas pelo 

setor público"; 2) contribuir para a redução da dívida pública; 3) permitir a retomada dos 



 

investimentos nas empresas que fossem privatizadas; 4) contribuir para a modernização do parque 

industrial do país (BRASIL, 1990).     

 Durante o governo Collor, os setores de telecomunicações, petróleo, gás e minerais 

nucleares ficaram excluídos do PND e, de acordo com as regras do programa, a participação 

estrangeira na compra das estatais deveria ser limitada em 40% (PICOLLO, 2012: 282).  

 Das 18 estatais que haviam sido incluídas no PND em 1990, até dezembro de 199l, somente 

quatro delas foram privatizadas (PICOLLO, 2012: 279 - 286). A partir de 1992, o PND foi 

intensificado e 16 estatais foram privatizadas naquele ano. Destas, nove eram empresas controladas 

pelo governo federal, na sua maioria, empresas dos setores de siderurgia, petroquímica e de 

fertilizantes. Além disso, outras 11 empresas públicas foram incluídas no programa para serem 

transferidas para o controle privado: EMBRAER, COSIPA, CSN, AÇOMINAS, Lloydsbrás, 

COBRA, RFFSA, AGEF, Light, ESCELSA e Banco Meridional (PICOLLO, 2012: 286). Em 1992 

também foram realizadas 11 licitações para serviços de consultoria visando à privatização de 31 

empresas e participações, além de terem sido divulgados editais de venda de outras três estatais, 

entre elas, a CSN. 

 No modelo de privatizações do PND foi permitido a utilização de títulos desvalorizados da 

dívida pública federal para a compra das estatais, que eram convertidos nas chamadas “moedas de 

privatização”, também conhecidas como “moedas podres” (POMAR e GONÇALVES, 2002). No 

caso da privatização da USIMINAS, por exemplo, dos US$ 1,494 bilhões arrecadados com a sua 

venda, somente US$ 39,1 milhões foram pagos em moeda corrente. No restante do pagamento 

foram utilizados títulos de dívidas não pagas pelo governo.  Nos casos da CELMA, MAFERSA e 

COSIDOR, o pagamento foi feito integralmente com “moedas podres”.  A CSN também teve 

situação semelhante. A estatal do setor siderúrgico foi comprada por R$ 1,05 bilhão, dos quais R$ 

1,01 bilhão foram pagos em “moedas podres”, vendidas aos “compradores” pelo próprio BNDES, 

com pagamento financiado em 12 anos. Ou seja, com a venda da CSN só ingressaram nos cofres 

públicos R$ 38 milhões. No caso do BANERJ, o mesmo ocorreu: o banco estadual foi vendido ao 

Itaú por R$ 311,1 milhões, porém o governo estadual recebeu apenas R$ 165 milhões. Até 1997, em 

45% das estatais privatizadas, nada menos do que 95% do valor destas empresas foram pagos com 

títulos desvalorizados. Entre elas estavam a CSN (96% pago com “moedas podres”); Cosipa 

(99,6%). Na venda da Usiminas, petroquímicas, CST (Companhia Siderúrgica de Tubarão), 

Embraer e Banco Meridional, praticamente o valor integral (100%) foi pago com a utilização de 

“moedas podres”. Entre 1991 e 1997, do total de R$ 19,6 bilhões arrecadados pelo governo com a  

 



 

venda de estatais, R$ 8,9 bilhões foram em “moedas podres” (BIONDI, 1999: 8 e RIBEIRO JR, 

2011: 38-40 e 67).  

 A “etapa” seguinte, marcada pela presidência de Itamar Franco, revelou algumas 

contradições no processo de desestatização. Apesar do adiamento inicial de alguns leilões, entre os 

quais o da CSN e o da ULTRAFÉRTIL, o governo Itamar deu prosseguimento ao PND, 

promovendo mudanças em seus procedimentos. A participação do capital estrangeiro foi aumentada 

de 40% para até 100% e, através do Decreto nº 724, foi dado ao governo federal a prerrogativa de 

determinar que uma parcela mínima dos recursos obtidos com a privatização fosse pago em moeda 

corrente, não sendo mais permitido o pagamento integral em “moedas podres” (PICOLLO, 2012: 

292).  

 Assim, o PND teve continuidade no governo Itamar com a privatização, em 1993, de três 

grandes empresas do setor siderúrgico (CSN, COSIPA a AÇOMINAS), uma empresa do setor de 

fertilizantes (ULTRAFÉRTIL) e de duas participações minoritárias do setor petroquímico 

(POLIOLEFINA e OXITENO).  Com as privatizações da CSN, COSIPA e AÇOMINAS, o setor 

siderúrgico estatal foi transferido para o setor privado praticamente em sua totalidade (PICOLLO, 

2012: 292). 

A quinta “etapa” das privatizações no Brasil e, certamente, a mais importante dada a sua 

dimensão, corresponde ao governo FHC. Diferentemente de Collor, FHC conseguiu articular um 

pacto político baseado em um amplo apoio das diferentes frações do capital nacional e 

internacional, representadas por diversas entidades de classe e instituições, tais como FEBRABAN, 

FIESP, CNI, Firjan, BID, FMI, Banco Mundial, entre outras. Tal apoio possibilitaria não apenas a 

continuidade, mas também o aprofundamento das reformas neoliberais iniciadas nos dois governos 

anteriores.  

 O governo FHC também alterou algumas regras do processo de privatizações, estabelecendo 

novas diretrizes e ampliando o seu escopo. Nos seus oito anos de governo, importantes mudanças 

constitucionais foram aprovadas, entre elas, a eliminação de restrições em relação ao capital 

estrangeiro, a quebra do monopólio estatal sobre a exploração do petróleo – abrindo espaço para os 

leilões de poços e campos petrolíferos a partir da criação da Agência Nacional do Petróleo (ANP) – 

e o fim do controle estatal sobre o sistema de telecomunicações, possibilitando a venda de empresas 

públicas na área de telefonia (ARÊAS, 2012: 162). Foram, ainda, incluídos no PND, o setor 

elétrico, as concessões das áreas de transporte, rodovias, saneamento, portos, as telecomunicações e 

o setor financeiro.  



 

 Em suma, as privatizações possibilitaram a transferência de gigantes massas de riquezas 

para grandes grupos econômicos nacionais e também estrangeiros. Esse processo foi facilitado por 

uma série de estímulos, vantagens e financiamentos dados, pelo governo brasileiro, aos 

compradores privados das estatais, fazendo das privatizações verdadeiros “negócios da China”. 

Além disso, houve uma intensa campanha contra as empresas públicas em grande parte da 

imprensa, realizando, segundo Aloysio Biondi, uma verdadeira “lavagem cerebral na população 

para facilitar as privatizações” (BIONDI, 1999: 14 e 21). Entre os principais argumentos favoráveis 

às privatizações apareciam a diminuição dos preços ao consumidor e a melhoria dos serviços 

prestados, dada a “maior eficiência” e “racionalidade” das empresas privadas.  

 

A privatização do BANERJ 

 

 O Rio de Janeiro foi o primeiro estado brasileiro a aderir ao Programa Nacional de 

Desestatização (PND), criado pelo governo Collor no início da década de 1990. Interrompido 

devido ao processo impeachment, o programa foi retomado em 1995¸ quando o governo Marcello 

Alencar (1995/1998) encaminhou projeto para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, 

instituindo o PED/RJ – Programa Estadual de Desestatização (GOVERNO DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO, 1995).  

 Dentro do PED/RJ, sete empresas estaduais foram privatizadas: Companhia de Eletricidade 

do Rio de Janeiro (CERJ); Companhia Estadual de Gás (CEG); Companhia do Metropolitano do 

Rio de Janeiro (Metrô - RJ); Companhia de Navegação do Estado do Rio de Janeiro (Conerj); 

Companhia Fluminense de Trens Urbanos (Flumitrens); Terminal Menezes Cortes e o Banco do 

Estado do Rio de Janeiro (BANERJ).  

 As origens do BANERJ remontam ao ano de 1946, quando foi fundado, na cidade do Rio de 

Janeiro, então Distrito Federal, o Banco da Prefeitura do Distrito Federal (PREFEBANCO). A 

iniciativa de sua criação coube ao prefeito Henrique Dodsworth, através da Lei nº 7.355, de 

02/03/1945. Na condição de principal agente bancário da prefeitura do Rio de Janeiro, o 

PREFEBANCO financiou importantes obras na cidade, entre elas, a construção do Maracanã para a 

Copa do Mundo de 1950.  

 Em 1960, ao final do governo Juscelino Kubistchek, com a transferência da capital para 

Brasília e a criação do Estado da Guanabara, o banco passa a se chamar Banco do Estado da 

Guanabara (BEG).  O período que se seguiu foi marcado por uma grande expansão de suas 

atividades bancárias. Das sete agências herdadas do antigo PREFEBANCO, o BEG passava a 



 

contar, em 1964, com 30 agências no então Estado da Guanabara e mais duas em outros estados. 

Como agente financeiro, o BEG participou da construção de inúmeros projetos do governo estadual, 

como a adutora do rio Guandu, os túneis Santa Bárbara e Rebouças, o Aterro do Flamengo, o 

elevado do Joá, o viaduto Paulo de Frontin, o Museu de Arte Moderna (MAM), entre outros.    

 Em 1974, o BEG incorporaria, por decisão do governo federal, o banco Halles, que havia 

sofrido intervenção do Banco Central e que possuía diversas agências espalhadas pelo país, 

especialmente em São Paulo. No ano seguinte, com a fusão entre o estado da Guanabara e o estado 

do Rio de Janeiro, ocorre também a fusão do BEG com o BERJ (Banco do Estado do Rio de 

Janeiro). Desta fusão, surge o BANERJ. O banco estadual passaria, então, a ter grande presença em 

todo o estado do Rio de Janeiro, chegando a contar, em determinada época, um total de 250 

agências.  

 Após anos de precarização e deterioração das condições de trabalho, o BANERJ, junto com 

uma série de outras empresas estaduais, é alvo da política de privatização do governo Marcello 

Alencar, e que contava com forte apoio do governo federal.  

O BANERJ foi o primeiro banco estadual a ser privatizado no Brasil, a partir da criação do 

PROES. Para a análise do processo de privatização do BANERJ, procuramos recuperar os 

resultados levantados pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), realizada pela Assembléia 

Legislativa do Rio de Janeiro, com o objetivo de “apurar irregularidades nos processos de 

privatização no Estado do Rio de Janeiro” (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO, 2001).  

 O processo de privatização do BANERJ tem início com a intervenção do Banco Central e a 

decretação do Regime de Administração Especial Temporária (RAET). A partir de então, de acordo 

com a CPI, o BANERJ é alvo de uma série de irregularidades cometidas por seus interventores: 

manipulação de balanços e de operações contábeis, subavaliação de patrimônio e do valor de venda, 

etc. 

 A intervenção do Banco Central – por conta do BANERJ não ter conseguido rolar uma 

dívida de R$ 430 milhões – era insustentável do ponto de vista técnico, uma vez que o banco 

estadual, desde o início do Plano Real, recolheu cerca de R$ 600 milhões em compulsórios junto ao 

Banco Central. Possuía, ainda, R$ 30 milhões de multas indevidas, questionadas e com sentença 

judicial favorável. Além disso, o BANERJ era credor do governo federal no valor de US$ 90 

milhões de dívidas contraídas por estatais (GAZETA MERCANTIL, 1995: 20).  Segundo o relator 

da CPI, o deputado Edmilson Valentim (PCdoB-RJ), foi apurado, nos cinco meses de investigações, 



 

que o BANERJ era “uma entidade viável” e que estava “longe de ser um banco quebrado ou falido” 

(GAZETA MERCANTIL, 1995: 20). 

 Segundo a CPI, o balanço patrimonial do BANERJ, referente ao ano de 1994, “estava 

pronto, com ajustes patrimoniais absolutamente legais e lógicos, que foram cancelados pelos 

interventores, para que o patrimônio líquido ficasse negativo e oferecesse amparo técnico para a 

manutenção do RAET” (ASSMEBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

2001). O novo balanço só seria divulgado em junho/1996, transformando o patrimônio líquido 

positivo de R$ 193.506,00 em patrimônio líquido negativo de R$ 1.032.216,00. 

 Após a decretação do RAET, tem-se o início um rápido processo de precarização da 

instituição financeira controlada pelo estado do Rio de Janeiro, que passa pela terceirização de sua 

administração, a inclusão no Programa Estadual de Desestatização (PED) e termina com a venda 

para o Itaú em 1997 (BRANDÃO, 2009: 15). 

 A contratação do banco Bozano, Simonsen, no final de 1995, para administrar o BANERJ 

durante o RAET foi fundamental para a sua privatização. Após um convênio firmado entre o Estado 

do Rio de Janeiro e o Banco Central, no dia 20/10/1995, o Diário Oficial do Estado do Rio de 

Janeiro publica um edital de concorrência para a contratação de um gestor. Segundo a CPI, “a 

fórmula matemática de pontuação adotada tinha, claramente, mecanismos para privilegiar 

excessivamente a parte técnica em detrimento do preço”. Assim, o vencedor da licitação foi o 

Bozano, Simonsen, mesmo sendo o que apresentou proposta com o preço mais elevado 

(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 2001). 

 A gestão do Bozano, Simonsen foi extremamente lesiva para o BANERJ, com o fechamento 

de 34 agências, a demissão de mais de 6.000 funcionários (40% do total de postos de trabalhos) e o 

aumento das tarifas bancárias (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO: 2001). A cada demissão que efetuava, o banco Bozano, Simonsen ganhava 20% sobre a 

remuneração do trabalhador bancário demitido. Segundo o depoimento de um alto funcionário do 

Banco Bozano, Simonsen à CPI, a instituição financeira “faturou na faixa de R$ 60 milhões, quando 

gerenciou o BANERJ em RAET” (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO: 2001). Dos seis primeiros meses de administração terceirizada do banco Bozano, 

Simonsen, o BANERJ apresentou prejuízo em cinco. A exceção é maio, quando uma grande 

operação de especulação, envolvendo a troca de títulos da Siderbrás por títulos do setor elétrico, que 

se valorizaram com o leilão de privatização da Light, gerou um resultado que proporcionou ao 

Bozano, Simonsen lucrar, somente naquele mês, cerca de R$ 27 milhões.  



 

 Pouco depois da publicação do edital de concorrência para a contração de um administrador 

para gerir o BANERJ durante o RAET, ganho pelo Bozano, Simonsen, a Assembléia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro, aprova Mensagem enviada pelo Governo do Estado, dando origem à Lei 

nº 2.470. Em 28/11/1995, era criado o Programa Estadual de Desestatização (PED/RJ). Segundo a 

CPI, “esse programa foi marcado pelo fracasso quanto aos objetivos, perpassando irregularidades e 

ilegalidades nos processos de concessão/privatização das empresas” (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 2001).  

 Outro importante passo no processo de privatização do BANERJ foi a divisão da instituição 

financeira em duas, ocorrida em 01/11/1996. De um lado, o BANERJ, “banco novo”, equilibrado 

financeiramente, que recebeu toda a atividade bancária e a rede de agências; de outro, o Banco do 

Estado do Rio de Janeiro (BERJ), “banco velho”, que ficou com os passivos.  

 A partir daquele momento, o leilão de privatização do BANERJ foi marcado para a segunda 

quinzena de dezembro/1996. Para fixar o preço mínimo, foi utilizada uma metodologia em que 

“vários fatores são adicionados a uma fórmula, e depois aplica-se um redutor que, para instituições 

financeiras, normalmente é de 6%”. Contudo, o Bozano, Simonsen “aplicou redutor de 14,5%, 

empurrando o preço para baixo” (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO: 2001). 

. Com isso, o valor mínimo fixado para a venda do BANERJ foi avaliado em R$ 436.693.000,00. 

Caso fosse utilizado o redutor de 6%, o valor ficaria bem mais acima: R$ 645.523.000,00.  

 Em função desta e de outras irregularidades, a Associação dos Funcionários do Banco do 

Estado do Rio de Janeiro (AFBERJ) entrou com ação na Justiça, conseguindo uma liminar que 

determinaria a suspensão do leilão de privatização do BANERJ em duas ocasiões: 17/12/1996 e 

26/12/1996. Esta situação levaria o BC a prorrogar o RAET no BANERJ (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 2001). Após uma longa batalha judicial, é 

publicado um novo edital de privatização. Contudo, com a aprovação da Comissão Diretora do 

PED/RJ, o Bozano, Simonsen, no lugar de aumentar o valor do BANERJ, fixaria o preço mínimo 

para o leilão em R$ 311 milhões (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO: 2001). 

 Pouco antes da privatização do BANERJ, o Estado do Rio de Janeiro efetuou um 

empréstimo junto a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 3,1 bilhões para o pagamento de 

dívidas trabalhistas e previdenciárias do banco estadual. Com isso, o futuro comprador do BANERJ 

estaria isento do pagamento de dívidas (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO: 2001). 



 

No leilão, realizado no dia 26/06/1997, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ), o 

banco Itaú comprou o BANERJ por R$ 311,1 milhões, adquirindo 170 agências e mais de um 

milhão de clientes. Dos quatro pré-classificados para o leilão (Itaú, Bradesco, BCN e Pactual), o 

Itaú foi o único a apresentar proposta. O valor obtido com a privatização do BANERJ (R$ 311,1 

milhões) representou um ágio de apenas 0,6% em relação ao preço mínimo fixado para o leilão (R$ 

310 milhões). 

Com a aquisição, o Itaú, classificado, segundo o Balanço Anual da Gazeta Mercantil de 

1997, como o segundo maior banco privado do país, ficaria quase R$ 3 bilhões maior e se 

aproximaria do Bradesco, o primeiro no ranking dos maiores bancos privados do país. Os ativos do 

Itaú saltariam para R$ 37,8 bilhões, contra R$ 39,2 bilhões do Bradesco.  

 A compra do BANERJ pelo Itaú foi realizada, em sua maior parte, com a utilização de 

“moedas podres”, “contrariando frontalmente a Lei nº 2.470” (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2001). Como tais moedas são compradas no mercado com desconto, 

o desembolso real do Itaú foi somente de cerca de R$ 200 milhões.  

 Além disso, foram concedidas uma série de vantagens ao Itaú. De acordo com a CPI, “o 

contrato firmado entre o Estado do Rio de Janeiro e o BANERJ privilegia só o comprador", uma 

vez que "além de colocar o Estado como cliente cativo do banco, permite a permanência no banco 

de dois dias da folha de pagamentos de todo o funcionalismo público e pensionistas e por três dias 

dos pagamentos dos fornecedores e dos repasses das arrecadações de tributos e rendas estaduais” 

(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2001). O lucro líquido do 

BANERJ no ano de 1997 foi de aproximadamente R$ 100 milhões. Em termos percentuais, isso 

significava metade do valor real de venda do banco (R$ 200 milhões), uma vez que foram 

utilizados, no leilão de privatização, títulos com deságio médio de 50% no mercado (moedas 

podres). Ou seja, em apenas dois anos, o Itaú recuperaria todo o investimento realizado na aquisição 

do BANERJ.  

 Assim, ao levarmos em consideração a importância e a estrutura financeira do BANERJ, 

nota-se que os critérios e valores utilizados na sua privatização permitiram uma verdadeira entrega 

do patrimônio público estadual para um grande grupo financeiro privado. Com a privatização do 

BANERJ, o Itaú recebeu não só o direito de administrar todas as contas do funcionalismo público 

estadual, como também os pagamentos a fornecedores, a gerência de receitas, as transferências 

governamentais, etc. Assim, com a privatização do BANERJ e de outras empresas estaduais, a CPI 

conclui que “os grandes perdedores foram a população do Estado, que no fim é quem arca com os 

desmandos produzidos pelo processo de privatização e pela deficiência e falta de controle público 



 

dos serviços, e os trabalhadores das empresas, pois milhares perderam seus empregos” 

(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2001).  

 

A privatização do BANERJ nos editoriais de O Globo 

 

 Josep Fontana, ao discutir a atualidade do pensamento de Antonio Gramsci observa que uma 

das mais importantes contribuições teóricas do pensador italiano está relacionada à sua reflexão 

sobre os mecanismos pelos quais uma determinada classe exerce sua dominação sobre as outras, 

"estabelecendo a sua hegemonia não somente pela coerção, como também mediante o consenso, 

transformando a sua ideologia de grupo num conjunto de verdades que se supõem válidas para 

todos e que as classes subalternas aceitaram” (FONTANA, 1998: 238). Estes mecanismos 

constituem o que Gramsci denominou de aparelhos privados de hegemonia. Os aparelhos privados 

de hegemonia são formados por escolas, sindicatos, partidos, imprensa e outras instituições, 

organizadas no interior da sociedade civil, e que são responsáveis pela elaboração e difusão das 

ideologias formadoras da consciência social. 

 A partir da análise dos aparelhos privados de hegemonia, Gramsci entende a imprensa como 

um sujeito político construtor de consenso, cumprindo a função de organizar e difundir 

determinadas concepções de mundo, articuladas organicamente com um determinado agrupamento 

social “mais ou menos homogêneo, de um certo tipo e, particularmente, com uma certa orientação 

geral” (GRAMSCI, 2004: 32). Assim, ao propor uma interpretação crítica do papel exercido pelo 

imprensa no processo histórico, Gramsci rompe com a concepção liberal que entendia a imprensa 

como uma simples reprodutora de fatos, neutra e imparcial.  

 A utilização da imprensa como fonte de investigação histórica era, até bem pouco tempo, 

vista com reservas, sendo fortemente identificada como veículo de difusão dos fatos e da "verdade" 

(NEVES, MOREL e BESSONE: 2006, 10). Estudos recentes, no entanto, procuraram romper com 

este perspectiva, estabelecendo um campo de estudo mais alargado, no qual jornais e demais 

periódicos passaram a adquirir um novo dimensionamento enquanto fonte de investigação histórica 

(FONSECA e CORRÊA, 2010: 7). 

 Dessa forma, segundo ressaltam Maria Letícia Corrêa e Silvia Carla Pereira, "a imprensa 

tem se revelado como fonte preciosa para atestar não apenas a disputa em torno da redefinição dos 

significados dos conceitos políticos, mas, sobretudo, para avaliar os modos de pensar e persuadir 

em distintos momentos  históricos" (FONSECA e CORRÊA, 2010: 7). 



 

 O processo de privatização do BANERJ foi objeto de inúmeras reportagens publicadas pelo 

O Globo. O tema também foi tratado em três editoriais, na seção "Opinião", na qual ficava claro a 

posição favorável à privatização do banco estadual assumida pelo jornal. 

 No primeiro editorial, publicado em 18/12/1996 e intitulado "Sem Alternativa", era colocado 

que "o BANERJ não tem terceiro caminho" (O GLOBO: 1996, 28). Isso significava que o banco 

estadual deveria ser privatizado ou então seria liquidado.  

 Ter o seu controle transferido para o capital privado implicaria, segundo O Globo, "torná-lo 

lucrativo e eficiente". Ou seja, aqui aparece a retórica privatista de que as empresas estatais eram 

"inoperantes" e "ineficientes", e que para operarem de maneira "racional", deveriam passar para o 

controle particular. Ainda segundo o editorial, "nas mãos do governo, o banco terá morte certa", 

sendo apenas uma questão de "marcar da data" (O GLOBO: 1996, 28). 

 O editorial ainda defende que, não existindo outra alternativa, "os funcionários deveriam ser 

os primeiros a se empenhar pela privatização, e não os seus maiores inimigos", pois caso o banco 

não fosse privatizado, o número de desempregados iria "aumentar consideravelmente" (O GLOBO, 

1996: 28). O relatório da CPI, acima analisado, demonstrou justamente o contrário, ou seja, a 

privatização levou a uma enorme demissão dos antigos funcionários do BANERJ. 

 Dois dias antes da privatização do BANERJ, em 24/06/1997, O Globo publicou um novo 

editorial, na sua capa, sobre o banco estadual. Com o título de "Odioso", o conteúdo tratava da 

dependência do BANERJ de um empréstimo para "viabilizar" a privatização(O GLOBO, 1997: 1). 

Naquela data, o Banespa já tinha o seu processo de privatização encaminhado a partir de um acordo 

que permitiu a federalização do banco. Diferentemente, o BANERJ ainda aguardava um acordo 

com o governo federal. A questão residia na autorização de um empréstimo da Caixa Econômica 

Federal para que o BANERJ pudesse saldar suas dívidas trabalhistas e previdenciárias e, assim, 

apresentar-se mais "atrativo" para o seu comprador.  Segundo o jornal, nem o governo federal nem 

o Senado mostravam "o empenho e a boa vontade que revelaram no caso do Banespa" (O GLOBO, 

1997: 1).Na visão de O Globo, tratava-e de uma "discriminação odiosa" e que a "vítima" não era 

"apenas o governo estadual, mas todo o Estado do Rio de Janeiro" (O GLOBO, 1997: 1).  

 O terceiro editorial, sob o título "O BANERJ e o outros", publicado um dia após a venda, 

expressava toda a satisfação com a venda do banco estadual para o Itaú (O GLOBO, 1997: 22). 

Logo na sua primeira linha, O Globo, da mesma forma que havia colocado no editorial de 1996, 

afirmava que "é provado e comprovado que os bancos estaduais só têm um caminho de 

sobrevivência: a privatização" (O GLOBO, 1997: 22).   



 

 Segundo o jornal, "depois de alguns sustos e tropeços, (...) o leilão foi realizado (...) com 

sucesso" (O GLOBO, 1997: 22). Na longa matéria que cobriu a venda do BANERJ no dia seguinte 

à sua venda, o jornal colocava que "o Itaú não poderia ter feito melhor negócio" e, ao invés de 

criticar a utilização de "moedas pobres", ao contrário, tratava-o com naturalidade, pois segundo a 

matéria, "a aceitação dessa moedas foi um dos recursos encontrados pelo governo do Rio para 

tentar manter o interesse dos bancos privados no leilão" (O GLOBO, 1997: 22). Assim, concluía o 

editorial, "o Rio de Janeiro acabou prestando bom serviço à economia fluminense, salvando um 

importante banco na região - e também ao país" (O GLOBO, 1997: 23).  

 Dessa forma, podemos perceber que, longe de apresentar-se como "neutro" e "imparcial", O 

Globo assumiu partido de uma posição abertamente favorável à privatização do BANERJ, 

apresentado a venda do banco estadual como a única saída possível. 
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A COEVOLUÇÃO DAS PREFERÊNCIAS E INSTITUIÇÕES NA PERSPECTIVA DE 

BOWLES E GINTIS 
 

Emmanoel de Oliveira Boff 
 

Resumo 
O artigo teve como objetivo verificar em que medida a contribuição recente de Samuel Bowles e 
Herbert Gintis pode ser classificada como dentro do que se pode, ainda que com problemas, chamar de 
economia ortodoxa. Para realizar este objetivo, investigamos o modo como Bowles e Gintis estudam a 
coevolução de preferências individuais e instituições na história. Com recurso a debates recentes em 
metodologia econômica e com o conceito de PPC lakatosiano, procuramos trazer à luz os fundamentos 
metodológicos e a ontologia subjacente à construção teórica dos autores. Concluímos que, apesar de os 
autores abordarem temas em princípio estranhos à ortodoxia (endogeneidade das preferências, 
importância da história, relações de poder, classe e identidade) sua contribuição se encontra dentro dos 
limites do PPC ortodoxo.  
Palavras-chave: preferências endógenas, instituições, metodologia econômica. 
 
Abstract 
The article aims to verify the extent to which the recent contribution of Samuel Bowles and Herbert 
Gintis can be classified within what one may call, not without problems, orthodox economics. In order 
to accomplish this objective, we investigate how Bowles and Gintis study the coevolution of 
institutions and individual preferences in history. Making use of recent debates in economic 
methodology and with the aid of the lakatosian concept of the methodology of the programs of 
scientific research (PSR), we hope to bring to light the methodological basis and the underlying 
ontology in Bowles and Gintis’ theoretical construct. We conclude that, despite approaching themes 
which are, in principle, alien to the orthodoxy (endogeneity of preferences, the importance of history, 
power relations and identity), their contribution is inside the limits of the orthodox PSR. 
Keywords: endogenous preferences, institutions, economic methodology. 
 
Classificação JEL: B21, B41, B52. 
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1. Introdução 

 

 Samuel Bowles e Herbert Gintis são economistas cuja produção acadêmica, aparentemente, 

desafia os pressupostos do que podemos, não sem problemas, chamar de economia ortodoxa1. No final 

dos anos 1960, ambos se rebelaram contra o establishment do departamento de economia da 

Universidade de Harvard, onde estudaram, e procuraram desenvolver temas que, na visão deles, não 

tinham espaço na teoria econômica tradicional. Problemas como poder, exploração, pobreza e 

desigualdades (de renda, mas também raciais e de gênero) passaram a fazer parte do foco desse grupo 

de jovens economistas chamados à época de radical economists. Não por acaso, o foco nos problemas 

de ordem política e social (abertamente inspirados em uma tradição de viés marxista) os impediu de 

entrar nas universidades americanas mais tradicionais. Hoje em dia, Bowles leciona na Universidade de 

Siena, na Itália, e é professor emérito na Universidade de Massachussetts-Amherst. Gintis leciona na 

Universidade da Europa Central, em Budapeste. Ademais, ambos estão associados ao Instituto Santa Fé 

(Bowles como pesquisador-professor e diretor do centro de ciências do comportamento do Instituto; e 

Gintis como professor externo). Lembremos que o Instituto de Santa Fé foi criado em 1984 como um 

instituto voltado para a pesquisa interdisciplinar e fenômenos complexos. De modo geral, pode-se dizer 

que a ciência econômica é vista nestes termos pelos membros do Instituto, o que nos leva a crer que 

uma visão ortodoxa de economia teria pouca aceitação neste lugar (veja Beinhocker 2006, pp. 47-8). 

Ademais, como McCrate (1996) relata, a trajetória de Bowles e Gintis começou efetivamente no 

fim dos anos 1960 com uma abordagem abertamente de viés marxista, explorando a relação entre 

classe social, escolarização e oportunidades econômicas. Em uma segunda parte, sua preocupação se 

voltou para uma crítica tanto da visão liberal quanto o que eles chamam de “marxista” dos movimentos 

sociais e da dominação (que seria baseada não apenas em fatores econômicos, mas também na 

identidade social. Embora esse passado dos autores possa nos fazer crer que eles se vinculem a uma 

postura anti-ortodoxa, em sua fase mais recente de estudo (começando no fim dos anos 1980) ambos se 

preocuparam com uma microfundamentação das relações de poder econômico. Deste modo, o foco de 

                                                 
1 A definição do que seria o pensamento econômico ortodoxo é complicada, dada a variedade de temas e autores que se 
pode agrupar sob este ou aquele rótulo (p. ex., um journal supostamente ortodoxo como a American Economic Review 
pôde, na sua edição de abril de 2013, publicar um paper sobre como a língua pode interferir na escolha intertemporal dos 
agentes e como o poder político e imperialismo influíram no comércio internacional durante a Guerra Fria). Para fins deste 
artigo, seguimos o trabalho de David Dequech (2007), que identifica a ortodoxia como associada à economia neoclássica, 
por ele definida como assumindo racionalidade maximizadora, equilíbrio e desconsideração da incerteza fundamental. 
Deixemos claro, contudo, que esta definição pode não englobar a miríade de temas e assuntos que preocupam os 
economistas contemporâneos, mesmo dentro do mainstream.   
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análise elementos se centrou em conceitos como “preferência” e “maximização”, de forma que não nos 

permite fazer uma classificação clara sobre sua filiação teórica. Por um lado, o rótulo de “radicais” faz 

crer que eles se distanciam da ortodoxia. Por outro, o uso de elementos teóricos associados à ortodoxia 

nos leva a pensar que essa distância não é tão grande. Dada que essa 3ª fase de suas pesquisas buscam 

dar um fundamento teórico mais sólido às suas fases anteriores de pesquisa, podemos nos perguntar: 

qual seria, de fato, a proximidade desses autores com a economia ortodoxa?  

Essa é a pergunta que norteará nosso trabalho. Para tentar respondê-la, dividiremos este artigo 

em cinco partes, incluindo esta Introdução e uma Conclusão. Na 2ª parte, apresentamos a 

microeconomia dita pós-walrasiana de Bowles e Gintis, baseada na crítica da “ficção walrasiana” 

apontada pelos autores. Em seguida, analisamos como eles analisam o tempo, a história e as 

instituições em seus trabalhos. Na 3ª parte, apresentamos uma sugestão de como poderíamos definir a 

economia ortodoxia tomando por base a proposta lakatosiana de programa de pesquisa científica (PPC). 

Na 4ª parte, tentaremos mostrar como as contribuições de Gintis e Bowles se inserem, em parte, dentro 

dos limites do cinturão protetor do PPC ortodoxo. Por fim, na conclusão fazemos uma síntese da nossa 

investigação, apresentamos sua relevância para o estudo da metodologia econômica e apontamos 

algumas possibilidades de pesquisas futuras.  

 

2. A microeconomia pós-walrasiana de Bowles e Gintis2 

 

 A contribuição de Bowles e Gintis envolve o conceito de endogeneidade de preferências – 

ou seja, as preferências dos agentes não são dadas, mas se modificam em conjunto com as instituições 

formais e informais que coordenam a interação humana em sociedade. No entanto, no pensamento 

ortodoxo não se estuda o processo de formação das preferências individuais por fenômenos sociais ou 

biológicos (em outras palavras, as preferências são exógenas).  

 
 

Mercados e outras instituições econômicas fazem mais que alocar bens e serviços: eles 
também influenciam a evolução dos valores, gostos, e personalidades. Os economistas 
há muito supunham de outra maneira; o axioma das preferências exógenas é tão antigo 
quanto a própria filosofia política (Bowles, 1998, p.75, nossa tradução). 

 
                                                 
2 Embora o trabalho dos dois tenha diversos pontos em comum, nos baseamos principalmente no manual de microeconomia 
de Bowles (2004) para desenvolver nosso argumento. Devido à proximidade temática e à freqüente co-autoria dos trabalhos 
dos dois, cremos ser possível associar as idéias de ambos neste trabalho.  
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 No intuito de superar essa limitação imposta pela ortodoxia, Bowles e Gintis vêm 

criticando desde o início dos anos 70 algumas das hipóteses do que denominam como ficção 

walrasiana. McMaster e Finch (2004) sucintamente resumem essas críticas em três pontos. 

A idéia de “troca disputada” (contested exchange) nos mercados reais é contraposta à economia 

de custos de transação de Coase (1937). Na “troca disputada”, há relações de poder envolvendo as 

partes que trocam nos mercados. Por exemplo, nos mercados de trabalho (onde patrões, situados no 

“lado curto”3 do mercado têm mais poder que trabalhadores); e no mercado de crédito (onde os 

doadores de crédito, no “lado curto”, têm mais poder que os tomadores). Este tipo de troca analisado 

por Bowles e Gintis leva ao equilíbrio nestes mercados, que normalmente não é Pareto-ótimo e não 

leva ao market-clearing. Esta não-otimalidade surge de certas características de cada mercado 

específico que não são contratáveis (por exemplo, o esforço dos trabalhadores). Neste caso, a 

incompletude dos contratos pode levar a esta situação de não-otimalidade. 

Se a troca é disputada e os contratos são contingentes e incompletos, o que leva a uma 

renovação permanente dos mesmos? A resposta se encontra na formação de preferências sociais4 e na 

idéia de que o local de trabalho é um ambiente cultural que possui normas que são internalizadas pelos 

agentes. Ou seja, o que de início era apenas uma norma para o trabalhador – uma “prescrição ética que 

governa a ação do indivíduo com relação a outros” – se transforma em preferência individual. Em 

linguagem microeconômica, elas deixam de fazer parte da restrição e se transformam em mais um 

argumento da função de utilidade dos agentes. Estas normas do ambiente de trabalho “criam” 

preferências nos agentes sobre o que é um salário justo, qual deve ser o nível de esforço oferecido e 

qual o ambiente de trabalho ideal.  

Deste modo, conceitos como normas, especificidade de cada mercado (por exemplo, de crédito 

ou de trabalho), poder político e classe social – marginalmente estudados dentro da economia 

walrasiana – parecem reentrar o discurso econômico em seu veio central, convivendo lado a lado com 

conceitos mais tradicionais como otimalidade de Pareto, problemas de agente-principal e equilíbrio. 

Politicamente, as implicações das hipóteses acima divergem da economia walrasiana: se antes a 

economia deixada a si própria sob a batuta de um Estado passivo que corrige falhas de mercado e 

                                                 
3 Bowles introduz o conceito de “lado curto” e “lado longo” do mercado para dar conta da existência de poder nas relações 
econômicas. Agentes no “lado curto” do mercado normalmente possuem maior riqueza e podem ameaçar o término do 
contrato com os agentes do “lado longo”. Em seu livro, Bowles (2004) exemplifica outras relações “agente-principal” onde 
os conceitos de lado curto e longo do mercado também se aplicam.  
4 Preferências sociais são aquelas que, dado um certo estado da natureza, dependem de como se chegou a este estado 
(process-regarding) e da avaliação de outros agentes sobre este estado (other-regarding). 
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garante direitos de propriedade levava a um ótimo social, agora isto muda. Ou seja, há espaço nos 

modelos de Bowles e Gintis para a atuação do Estado (ou de qualquer outra instituição com poder) que 

garanta uma melhoria de Pareto nos mercados. Por exemplo, há a sugestão de que poderia haver 

redistribuição de direitos de propriedade para os trabalhadores, para incentivar uma maior eficiência 

nos mercados (Finch e McMaster, 2004). Como o próprio Bowles indica, seu modelo representa uma 

microfundamentação para os resultados subótimos da macroeconomia keynesiana – embora ele 

suponha que as políticas para a solução de um desemprego persistente não passam necessariamente 

pelo receituário keynesiano tradicional5. A pergunta que se faz é: onde e como seu esquema conceitual 

(e o correspondente receituário de políticas econômicas) marca uma quebra significativa com a 

economia walrasiana que os precedeu? 

 

2.1. Tempo, História e Instituições 

 

 Podemos primeiramente tomar o conceito de tempo embutido na teoria de Bowles. A idéia 

de preferências que se “desenvolvem” dentro de um ambiente cultural sugere a passagem do tempo. 

Mas de que tipo de tempo se fala?  

 Dow (1985, p. 113 e ss.) tenta dar conta da multiplicidade de sentidos que se atribui à 

palavra “tempo” na ciência econômica. Ela identifica quatro tipos de tempo: (i) histórico: dependente 

dos eventos que se sucedem do mundo, onde não há reversibilidade e onde cada estado da realidade é 

visto como conseqüência de seu precedente – havendo, portanto, path-dependence; (ii) mecânico: não 

depende dos eventos do mundo e onde há reversibilidade dos eventos; (iii) lógico: se embasa na noção 

de causalidade dedutiva – se ocorre evento A, então ocorre outro evento B; (iv) expectacional: tempo 

de caráter subjetivo, no qual os indivíduos formam suas expectativas. Dentro deste arcabouço, qual é o 

tipo de tempo que Bowles têm em mente? Com base nos modelos e argumentos desenvolvidos de seu 

Microeconomics (2004), veremos que Bowles parece misturar os conceitos de tempo acima referidos. 

Analisemos como isso ocorre. 

 No capítulo 13 de Bowles (2004), é desenvolvido um modelo de como preferências e 

instituições coevoluem no tempo, e para o qual existe um programa de simulação com base no 

                                                 
5 Aqui nos referimos ao receituário associado aos velhos keynesianos da síntese neoclássica, ou seja, preferivelmente o 
governo deveria aplicar a política fiscal para combater o desemprego, dado que se assume que o investimento é pouco 
sensível a variações na taxa de juros. Sobre as diversas correntes keynesianas, ver De Paula; Sicsú (1999). 
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comportamento dos agentes (agent-based), disponível em sua página na Internet6. Sua argumentação 

objetiva dois pontos: (i) mostrar como, historicamente, podem desenvolver-se as preferências altruístas 

e cooperativas do homo reciprocans7 em conjunto com certas instituições; (ii) comparar os resultados 

em termos de bem-estar e eficiência de Pareto da hipótese do homo reciprocans com relação a modelos 

que usam o homo economicus auto-interessado. 

 Contudo, as simulações computacionais de Bowles parecem levar antes a histórias 

artificiais da coevolução de preferências e instituições do que a possibilidade de estudar concretamente 

algum evento histórico específico. Analogamente aos modelos biológicos desenvolvidos por Maynard 

Smith, Bowles (2004, p.458 e ss.) explica seu modelo da seguinte maneira: primeiramente, suponha 

que num dado universo existam g grupos e n indivíduos distribuídos uniformemente entre estes grupos. 

Os indivíduos jogam o jogo abaixo: 

 

JOGO DO ALTRUÍSMO 

(Os payoffs referem-se às linhas): 

Participantes Altruístas (A) Não-Altruístas (N) 

Altruístas (A) b – c - c 

Não-Altruístas (N) b 0 

Fonte: Bowles, 2004, p.449. Nota: “b” representa o payoff e “c” o custo associado à interação. 

 

 Informalmente, temos que no início (t = 0) todos jogam segundo a estratégia não-altruísta, 

mas uma taxa de mutação garante que isto pode se alterar aleatoriamente. O objetivo de não haver 

inicialmente estratégia altruísta é exatamente o de saber se este tipo de estratégia pode proliferar, 

mesmo que inicialmente poucos membros da população atuem deste modo.  

 Depois da interação do primeiro jogo, os payoffs dos jogadores determinam o número de 

réplicas de altruístas e não-altruístas na geração seguinte. Por exemplo, se o payoff de um indivíduo foi 

zero, ele morrerá e não deixará nenhum descendente; se for dois, deixará dois descendentes, e assim 

                                                 
6 Bowles; Choi; Hopfensitz (2003). Disponível no site: <http://www.santafe.edu/~bowles/artificial_history/index.html> 
Acesso em: 24/03/2014. 
7 O homo reciprocans de Bowles e Gintis é possuidor de reciprocidade forte na interação humana. Isto é diferente do 
altruísmo recíproco, que supõe que o agente toma uma atitude altruísta hoje com vistas a obter um retorno esperado maior 
no futuro. O homo reciprocans atua cooperativamente com outros membros do grupo, partilha o seu payoff e pune aqueles 
que atuam não-cooperativamente. Como se vê, é um modelo de ser humano alternativo e aparentemente oposto ao homo 
economicus neoclássico tradicional.  
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sucessivamente. Nesta nova geração haverá algumas mutações, além de emigrações e imigrações que 

seguem certas taxas dadas exogenamente.  

 Tem-se então a seleção aleatória de alguns grupos que competem entre si. O grupo 

vencedor – aquele que detém o maior payoff – se reproduz dentro do grupo vencido, repopulando-o. 

Em seguida, o grupo vencedor se fende, transformando-se em dois grupos menores que adotam as 

instituições do grupo vencedor. O modelo persiste durante milhares de gerações, em que objetiva-se 

mostrar como desde seu surgimento, o homo sapiens sapiens pode ter desenvolvido instituições que 

coevoluíram com preferências que dependem da avaliação que outros agentes fazem dos estados da 

natureza (other-regarding) e do processo que levou a estes estados (process-regarding). 

 Algumas observações e definições são importantes: primeiramente, o que Bowles chama de 

instituições são “leis, regras informais, e convenções que dão uma estrutura durável às interações 

sociais” (Bowles, 2004, p.42). O modo de analisá-las é como o equilíbrio subjacente a um determinado 

jogo. Dentro desta visão, organizações como Bancos ou escolas, ou instituições como regras de boas 

maneiras ou de vestimenta poderiam ser todas estudadas com recurso a modelos de teoria dos jogos. 

No modelo acima, Bowles acrescenta duas instituições – partilha de recursos (resource sharing) e 

segmentação intra-grupos8 para mostrar como isto leva a um maior desenvolvimento das características 

do homo reciprocans. Contudo, o que Bowles quer dizer é que é possível que instituições que 

promovem a partilha de recursos e segmentação social tenham evoluído juntamente a traços de 

comportamento do homo reciprocans, mas nada é afirmado acerca do processo histórico efetivo. 

 Em segundo lugar, Bowles entende preferências como “razões para o comportamento, 

atributos dos indivíduos (...) que respondem pelas ações que eles tomam em dada situação” (Bowles, 

2004, p.99). Em sua visão, é errôneo entender o comportamento como sinônimo da busca pelo bem-

estar. Vários estudos, como os de Kahneman e Tversky9, mostraram que o comportamento humano 

pode ser míope no que tange ao próprio bem-estar do sujeito. Além do mais, Bowles rejeita a idéia 

samuelsoniana de “preferência revelada”, pelo fato de ela pouco explicar as razões para o 

comportamento. Dentro da visão de Bowles, emoções e comportamentos não-ótimos devem fazer parte 

do estudo do economista, pois são capazes de explicar comportamentos humanos. 
                                                 
8 Informalmente, a instituição da segmentação intra-grupos faz com que indivíduos com mesmas características – altruístas, 
por exemplo – tenham maior probabilidade de jogar com indivíduos dessa mesma característica. Mais formalmente, se 
temos um altruísta A no grupo j, a probabilidade dele jogar com um altruísta não será simplesmente pj, mas sj + (1 – sj)pj  
pj. Do mesmo modo, um não-altruísta N terá a probabilidade de jogar com um altruísta A dada por (1 – sj)pj  pj. Sj (que 
deve ser não-negativo) é definido como o grau de segmentação dentro do grupo j. (ver Bowles, op.cit., p. 455).  
9 Ver Kahneman (2002). 
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 Interessante observar que a estrutura dos jogos revela um caráter aistórico que parece entrar 

em conflito com a própria idéia de troca disputada, que visava dar mais realismo às relações 

econômicas dentro do capitalismo. Afinal, se a troca pode ser modelada como um jogo, podemos 

perguntar quem faz as regras desse jogo dentro de uma sociedade e época específicas.10 Em suma, há 

possibilidade de as regras do jogo serem alteradas à medida que o jogo é jogado e dependendo das 

intenções de quem o joga? Além do mais, por que as taxas de imigração/emigração e de mutação são 

dadas exogenamente? Elas não poderiam variar também com o resultado dos jogos? Bowles admite 

estas e outras deficiências na aplicação da teoria dos jogos na modelagem de problemas institucionais e 

econômicos (2004, p.45 e ss.). Contudo, primordialmente seu objetivo é mostrar, dentro de um certo 

arcabouço científico neoclássico, a possibilidade da evolução do homo reciprocans. Percebe-se, assim, 

que, embora a idéia de path-dependence esteja contida no modelo de coevolução de preferências e 

instituições de Bowles, é questionável que ele possa ser aplicado em eventos que não sejam de 

longuíssimo prazo.  

 Ou seja, o modelo de Bowles pode fornecer um arcabouço teórico para iluminar eventos 

como a persistência secular de instituições ineficientes em alguns países do terceiro mundo ou a 

história concentração de renda num país como o Brasil. Entretanto, existiria a partir de seu modelo um 

receituário do que se pode fazer para modificar estas situações seculares? Para isto, é necessário saber 

como os processos dinâmicos de mudança institucional podem ser “acelerados”. Deste modo, seria 

possível imaginar mudanças em certas instituições no intervalo de uma ou duas gerações, e não em 

milhares de gerações. Com isto, poder-se-ia usar a idéia de tempo de Bowles em um contexto mais 

concreto. 

 Digamos, para fins de aplicação, que trabalhadores e empresários participam de um jogo no 

qual há duas ações possíveis para cada trabalhador – ele pode ou não entrar num movimento grevista. 

Da mesma forma, os empresários podem negociar ou não com os trabalhadores. Se supusermos: (i) que 

empresários e/ou trabalhadores podem conscientemente tomar uma ação que não lhes rende o maior 

payoff do jogo (é o chamado comportamento idiossincrático11); (ii) que haja convenções e “efeito 

conformismo”12 que facilite a vários trabalhadores (ou empresários) assumir este tipo de ação não-

                                                 
10 Ver McMaster e Finch, 2004. 
11 O comportamento idiossincrático remete aqueles comportamentos que se mostram contrários ao que havia sido previsto 
pelo modelo. 
12 O efeito conformismo remete à idéia de que dadas duas características culturais dos membros de uma sociedade 
(altruísmo e egoísmo, por exemplo), diz-se que há um equilíbrio cultural quando a freqüência dessas características entre os 
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ótima; (iii) que haja eventos não-previsíveis que afetem os payoffs dos jogadores e seus 

comportamentos. Desta forma, seria possível, em princípio, entender como se iniciam movimentos 

como a greve de Maio de 1968 na França, ou a luta pelos direitos civis dos negros nos EUA. Bastaria 

identificar que tipo de comportamento intencional e idiossincrático se difundiu entre certos grupos 

sociais (trabalhadores e estudantes no caso francês; membros de uma mesma etnia no caso norte-

americano) e que eventos não-previsíveis afetaram o payoff dos envolvidos no jogo.  

 Observe-se que é possível compreender certos eventos passados com o instrumental de 

Bowles, mas ainda não há um modo de prever quando ou como mudanças institucionais e 

comportamentais acontecerão com este modelo. Isto porque como o próprio Bowles (2004, p.45 e ss.) 

observa, a teoria dos jogos ainda não dá adequadamente conta de quatro elementos: (i) superposição, 

ou seja, quando os jogadores participam de vários jogos simultâneos cujos resultados são 

interdependentes e dinâmicos; (ii) recursividade, ou seja, quando a estrutura do jogo no presente 

depende dos resultados dos jogos passados; (iii) constitutividade, ou seja, quando os jogos passados 

influenciam as preferências e crenças (e daí também os payoffs e estratégias de equilíbrio) do jogo 

presente; (iv) assimetria, isto é, os payoffs e estratégias dos jogadores são distintos se eles pertencem a 

diferentes classes, religiões, sexos, espécies biológicas, nações etc. 

As falhas da teoria dos jogos estão relacionadas à sua ainda incompleta forma de modelar como 

jogos passados influenciam os jogos no presente. Ou seja, Bowles adota uma idéia de tempo próxima 

daquela utilizada por abordagens alternativas13, como não-ergodicidade e path-dependence, mas, 

conforme indicado anteriormente, os autores só podem explicar como certos eventos no passado podem 

ter ocorrido. Não há um modo de atribuir probabilidades e exaurir as possibilidades dos eventos que 

podem ocorrer no futuro. No entanto, os modelos sempre admitem, para fins de inteligibilidade 

matemático-formal que há uma distribuição de probabilidade associada a certas variáveis do modelo 

(como a taxa de mutação dos agentes, por exemplo). Fica claro aí que, embora o modelo seja dinâmico,  

                                                                                                                                                                        
membros da sociedade é estacionária. Por exemplo, pode-se verificar que a freqüência de altruístas em certa sociedade é de 
30% (contra 70% de egoístas) e que ela se mantém constante no tempo. Este equilíbrio depende não só do payoff que cada 
característica fornece a quem a possui, mas também do grau de conformismo da característica. Ou seja, mesmo que um 
comportamento altruísta forneça um payoff menor quando comparado com um comportamento egoísta, é possível ainda 
assim adotar um comportamento altruísta de modo conformista, porque o grupo de referência (escola, igreja, amigos, 
família etc.) também o adota. 
13 Alguns exemplos de abordagens alternativas ao PPC neoclássico são os pós-keynesianos, velhos institucionalistas, 
marxistas, sraffianos, dentre outros. Sobre abordagens alternativas ver Backhouse (1985). Hodgson (1999) fornece uma 
caracterização semelhante das escolas de pensamento heterodoxas. Lawson reconhece ainda uma unidade ontológica entre 
essas propostas alternativas ao ortodoxia econômico. Ver Lawson (1997; 2003; 2005). 
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a idéia keynesiana de incerteza forte não é trabalhada pelo modelo. Embora incorpore temas 

tradicionalmente heterodoxos – e assim o faz com o fito de dar mais realismo a seu modelo – Bowles 

não deixa de criar sua própria ficção, ainda que esta se contraponha à ficção walrasiana (McMaster e 

Finch, 2004). 

 Apesar de não superar totalmente a ficção walrasiana, o modelo de Bowles foge da 

ausência de tempo histórico da ortodoxia. Seguindo a classificação de Dow (1985), parece haver 

contudo uma confusão entre o tempo mecânico e o tempo histórico no esquema conceitual de Bowles. 

Isto ocorre porque embora haja path-dependence e não-ergodicidade, as simulações em computador 

não se referem a nenhum evento específico que realmente tenha ocorrido, mas apenas a possibilidades 

aleatórias da coevolução de preferências e instituições. Sob as lentes de Hodgson (2001b), pode-se 

dizer que Bowles está confundindo níveis de abstração da análise econômica, ao tentar analisar tipos 

específicos de formação social humana e suas variedades com o instrumental que trata de sistemas 

gerais.14 Sua idéia de tempo está vinculada a certa noção de equilíbrio que ainda é walrasiana15. Assim, 

só se pode estudar a coevolução das preferências individuais e instituições ao defini-las lógica e 

formalmente. 

 

2.2. Atomismo e reducionismo 

 

 A idéia do homo reciprocans reforça a importância da heterogeneidade de comportamento 

dos agentes e fatores além do auto-interesse como motivadores do comportamento. No entanto, como 

mostra Kerstenetzky (2005b), incorporar a idéia de altruísmo (relativo a outros) numa função de 

utilidade que representa o auto-interesse pode se mostrar contraditória, pois os dois termos excluem um 

ao outro. 

 Gintis (2006) tenta sair desse impasse adotando a idéia de que os agentes não maximizam 

necessariamente algo como seu bem-estar na sua função de utilidade, mas sua aptidão (fitness), no 

sentido biológico do termo. Isto não precisa ser feito de modo consciente. Também não há necessidade 

de que as crenças que embasam seu comportamento estejam corretas, nem é necessário que elas sejam 

corrigidas, uma vez identificadas como erradas. Seguindo a definição de ciência econômica, fornecida 
                                                 
14 Hodgson (2001b) aponta cinco níveis de abstração para a análise econômica: 1. sistemas gerais; 2. sociedade humana; 3. 
civilização humana; 4. tipos específicos de formação social humana complexa (antiguidade, feudalismo e capitalismo) e 5. 
variedades de cada tipo de formação social humana complexa (como diferentes tipos de capitalismo geográfica e 
historicamente).  
15 Para uma discussão das noções de equilíbrio da ortodoxia e suas alternativas, ver Vercelli (1991) e Dow (1985).  
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pelos manuais de Economia, tudo o que Gintis sugere é que o agente possa escolher sob certas 

restrições e o faça consistentemente (isto é, mantendo a transitividade, completude e independência de 

alternativas relevantes). Na verdade, este é o modelo de escolha racional (ER), agora rebatizado de 

modelo BPC (beliefs, preferences and constraints) por Gintis.  

 A manutenção de elementos de análise walrasiana acaba levando a um comportamento do 

agente que pode ser classificado de reducionista, atomista e que pode ser associado a um determinado 

tipo de individualismo metodológico (McMaster e Finch, 2004). É importante frisar este ponto, pois há 

mais de um tipo de individualismo metodológico (ver Chafim e Krivochein, 2013)16 e que há várias 

conotações possíveis para o termo “escolha racional” (Chai, 2003). No caso de Bowles e Gintis, seu 

modelo de escolha racional possui as seguintes características: (i) almeja poder prever o 

comportamento dos agentes; (ii) é matematicamente formal; (iii) resolve problemas de otimização sob 

restrição; (iv) utiliza-se da idéia de preferências e crenças “finas” (thin preferences and beliefs).17 

 Hodgson (2001b) e Davis (2003) apontam que a ênfase de Bowles e Gintis em modelos 

com analogias biológicas acaba fazendo com que sua variedade da teoria da ER (ou BPC) possa ser 

aplicada no estudo do comportamento de qualquer entidade viva – sejam elas indivíduos, partidos 

políticos, religiões ou colônias de bactérias, por exemplo. Admite-se que o meio social influencia o 

comportamento individual, mas o ponto inicial de análise ainda é o indivíduo que enfrenta escassez no 

seu meio. Este é um modo universal de tentar entender a relação dos seres vivos entre si e com o 

mundo18, o que vai de encontro à concepção de Hodgson sobre o comportamento individual. A idéia de 

“causação reconstitutiva de cima para baixo” pode fazer com que indivíduos não vejam o mundo sob as 

lentes da escassez19. Por exemplo, certas economias tribais não-capitalistas podem possuir vastos 

                                                 
16 Veja o caso de Hayek, na análise de Kerstenetzky (2005a). 
17 Chai (2003) associa o modelo de escolha racional tradicional em economia a preferências “espessas” (thick), ou seja, 
exógenas. Nos modelos tradicionais, não se analisa como as preferências evoluem com o tempo, nem como elas surgem. 
Bowles e Gintis, entretanto, procuram modelar o modo como as estruturas de preferências dos indivíduos em sociedade 
surgem, associando sua evolução a fatores biológicos e culturais.  
18 Gary Becker, outro autor que desenvolve suas teorias no âmbito do PPC neoclássico, modela o comportamento individual 
incorporando argumentos sociais na função de utilidade dos agentes, diz que sua abordagem econômica é antes “um método 
de análise, e não uma suposição sobre motivações particulares” (Becker, 1996, p.139). 
19 O modelo de “causação reconstitutiva de cima para baixo” visa entender como os hábitos dos sujeitos são formados 
socialmente, uma idéia aparentemente similar a de preferência endógena de Bowles, mas com diferenças ontológicas 
substantivas. Ver Hodgson (2001a) para uma discussão mais detalhada do modelo de “causação reconstitutiva de cima para 
baixo”. 
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recursos e poucos desejos.20 Qual seria a aplicabilidade concreta (e não simplesmente geral) do modelo 

BPC em casos como este? 

 Desta forma, vê-se que embora as hipóteses do modelo de Gintis e Bowles sejam diferentes 

das implicadas na economia walrasiana, conceitos fundamentais da economia walrasiana são mantidos, 

como equilíbrio (agora associado a estratégias evolucionariamente estáveis em jogos) e comportamento 

maximizador. Conquanto isto promova um alargamento do cinturão protetor neoclássico, não há 

efetivamente um rompimento com o PPC ortodoxo. Conceitos como poder político, classes sociais e 

mercados (como os de trabalho ou crédito) são inseridos no debate econômico sem que seja 

comprometido o núcleo rígido do PPC neoclássico. Assim observamos como o esquema conceitual de 

Bowles e Gintis concorre para a ampliação do conjunto de problemas neoclássicos, superando a idéia 

de indivíduo atomizado, com preferências dadas exogenamente, e da ausência de tempo, 

conseqüentemente, da falta de uma noção de evolução das instituições. 

 

3. Programa de pesquisa neoclássico: seus fundamentos teóricos e metodológicos 

 

 Antes de delimitarmos o programa de pesquisa neoclássico, algumas noções metodológicas 

precisam ser esclarecidas. Apresentamos, nessa seção, a noção kuhniana de paradigma como análoga 

ao conceito de núcleo rígido lakatosiano, bem como as concepções de Popper e Friedman. 

 

3.1. Fundamentos metodológicos 

 

 Segundo Lisboa (1998), a economia neoclássica utiliza elementos da metodologia 

lakatosiana – bastante próxima da kuhniana –, da popperiana, bem como do instrumentalismo 

metodológico de Friedman (1981), sugerindo que a cientificidade da tradição neoclássica seria 

garantida justamente pela adoção desses preceitos metodológicos21. O autor argumenta que a 

superioridade neoclássica em relação às teorias heterodoxas seria proveniente do caráter progressivo do 

PPC neoclássico. Vejamos em que consistem os referidos elementos constituintes da metodologia 

neoclássica. Para tal, faremos um breve relato dos debates que se desenrolaram no âmbito da filosofia  

                                                 
20 Este exemplo é de Sahlins apud. Hodgson (2001b, p.277). Também o trabalho de Norbert Elias (1993 [1939], 1994 
[1987]) exemplifica uma análise alternativa à da ER com relação ao desenvolvimento do comportamento humano e das 
instituições.  
21 A exposição que segue está baseada em Caldwell (1982), a menos que seja feita referência em contrário. 
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da ciência desde o positivismo lógico até a proposta instrumentalista de Milton Friedman, passando por 

Popper e pelos teóricos do crescimento do conhecimento. 

 Antes de tratarmos dos autores e correntes de pensamento sugeridas por Lisboa (1998), 

devemos retomar, ainda que breve e superficialmente, os debates que foram travados em torno do 

positivismo lógico. A proposta central dos lógico-positivistas era a demarcação entre proposições 

científicas, com significado cognitivo, e proposições não científicas, sem significado cognitivo. Dentre 

as proposições científicas figuravam as sentenças analíticas, ou tautologias, e as sentenças sintéticas, 

passíveis de verificação empírica. As proposições sem significado científico seriam aquelas não 

verificáveis empiricamente, sendo consideradas sentenças metafísicas. No discurso científico somente 

poderiam estar presentes, segundo os positivistas lógicos, aquelas sentenças passíveis de verificação 

empírica (sintéticas) ou tautologicamente corretas (analíticas). Dentre os problemas encontrados pelos 

lógico-positivistas estava o critério de demarcação entre proposições científicas e não científicas, uma 

vez que muitas entidades adotadas pela ciência não podem ser observadas empiricamente, como a lei 

da gravidade, os campos magnéticos, dentre outros. Mesmo aquelas sentenças passíveis de verificação 

empírica não podem ser verificadas exaustivamente para que se garanta, com toda certeza, que uma 

proposição hoje tida como científica não vá se mostrar metafísica em teste futuro. 

 Diante dos problemas encontrados pelos filósofos lógico-positivistas, outros critérios de 

demarcação foram sugeridos, como o confirmacionismo de Carnap, no qual uma proposição ganharia 

uma maior confiança em seu caráter científico na medida em que fosse confirmada nos sucessivos 

testes empíricos. Com o empirismo lógico de Ayer, Oppenheim e Hempel, o projeto de eliminar a 

metafísica do discurso científico através da demarcação entre proposições científicas e não científicas é 

substituído pelo teste da teoria como um todo, em que a validação empírica da teoria implicaria a 

aceitação, ainda que indireta, de todas as suas proposições constituintes como científicas22. No âmbito 

desses debates surge o falseasionismo popperiano. Karl Popper é visto como um dos críticos mais 

diligentes do positivismo lógico, questionando tanto o critério da verificação quanto o projeto 

antimetafísico dos lógico-positivistas. Como alternativa à verificação propôs o falsificacionismo, no 

qual as teorias mereceriam o status de ciência na medida em que alcançassem um maior grau de 

falseabilidade. O importante não seria tentar verificar proposições teóricas, mas sim sua constante 

                                                 
22 Para mais sobre os debates relativos ao positivismo lógico e seus desenvolvimentos posteriores ver Caldwell (1982), 
Blaug (1999), Feijó (2003) e Cavalcante (2005). 
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crítica teórica23. Deste modo, Popper sugere um novo critério de demarcação baseado na capacidade de 

falsificação das teorias científicas, em que se buscaria separar a ciência – teorias passíveis de 

falsificação – da não ciência – teorias que não poderiam ser falsificadas perante o teste empírico. 

 Os teóricos do crescimento do conhecimento também se apresentam como críticos do 

positivismo lógico, enfatizando a necessidade de análise da evolução das teorias científicas em lugar da 

busca pela eliminação de enunciados metafísicos do discurso da ciência. Os principais autores dessa 

corrente de pensamento filosófico foram Imre Lakatos, Thomas Kuhn, Ludwick Fleck e Paul 

Feyerabend. No que segue, nos concentraremos apenas nas propostas de Kuhn e Lakatos. 

De acordo com Lakatos, teorias que compartilham um mesmo núcleo rígido compõem um 

programa de pesquisa científico (PPC), cujos limites são dados pelo cinturão protetor desse PPC. O 

núcleo rígido não é passível de contestação por parte da comunidade científica, constituindo campos de 

pesquisas interditados ao sujeito cognoscente – representa a heurística negativa de uma tradição de 

pensamento. Já nos limites do cinturão protetor os cientistas estão habilitados a expandir o campo de 

conhecimentos iluminado pelo núcleo rígido, constituindo a heurística positiva do PPC. Na concepção 

lakatosiana a pesquisa científica legítima está restrita ao desenvolvimento de teorias que ampliem o 

cinturão protetor do PPC aceito pela comunidade científica, sem se contrapor à visão de mundo 

veiculada pelo seu núcleo rígido. 

 Lakatos reconhece que podem existir vários PPC’s concorrentes, em que o critério de 

escolha entre dois PPC’s remete à sua capacidade preditiva. Um PPC progressivo é aquele no qual 

surgem novas teorias capazes de prever fatos novos, caracterizando um PPC teoricamente progressivo. 

Na medida em que esses fatos novos previstos são corroborados empiricamente diz-se que o PPC é 

também empiricamente progressivo. Por conseguinte, um PPC é progressivo se ele é simultaneamente 

teórica e empiricamente progressivo. No extremo oposto estão os PPC’s regressivos, incapazes de 

produzir novas teorias com maior poder preditivo. A avaliação teórica com base na predição é traço 

característico da metodologia do ortodoxia econômico, em que a prática dominante quanto à análise de 

políticas econômicas é a formulação de modelos econométricos que são utilizados para estimar 

tendências passadas para produzir “melhores previsões” (Lawson, 1997, p.275). 

 A idéia de núcleo rígido é análoga ao conceito kuhniano de paradigma. De modo bastante 

abrangente, um paradigma pode ser entendido como uma visão de mundo compartilhada por 

                                                 
23 Para mais sobre a metodologia popperiana ver Blaug (1999). 
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determinada comunidade científica. Na definição de Kuhn, paradigmas são “realizações universalmente 

reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma 

comunidade de praticantes de uma ciência” (Kuhn, 2003, p.13). Um paradigma é composto de dois 

elementos: (i) matrizes exemplares, que respondem pela resolução concreta de problemas, estudos de 

caso e exemplos; (ii) matrizes disciplinares, que fornecem um conjunto de crenças, valores e técnicas 

compartilhadas pela comunidade científica (Caldwell, 1982, p.75). No esquema conceitual kuhniano 

apenas aqueles que contribuem para a atividade de resolução de problemas, postos pelo paradigma 

dominante, são considerados cientistas. 

Um dos pontos em comum existentes entre a metodologia kuhniana e a lakatosiana refere-se ao 

relativismo ontológico implicado em seus critérios de escolha entre visões de mundo concorrentes. No 

caso da proposta kuhniana, a visão de mundo que emerge como o novo paradigma da ciência normal, 

após um período de revolução paradigmática, se faz vitoriosa com base na fé da comunidade científica 

nesse novo paradigma. Ou seja, não existe um critério objetivo de comparação entre paradigmas 

concorrentes. A adoção do novo paradigma dominante se resolve com base no critério da fé. No caso 

da proposta lakatosiana, a visão de mundo implicada no PPC não deve ser discutida pelos cientistas, 

uma vez que compõem sua heurística negativa. O PPC eleito pela comunidade científica seria, na 

concepção de Lakatos, aquele com maior capacidade preditiva, isto é, um PPC progressivo. O critério 

de escolha entre programas de pesquisa alternativos não se faz com base em critérios objetivos de 

cotejamento de suas visões de mundo, de seus núcleos rígidos, mas tão somente se limita a compará-los 

com base em seu potencial preditivo.  

Uma vez que o projeto lógico-positivista de eliminação da metafísica do discurso científico 

fracassou e em seu lugar foram postas metodologias relativistas quanto à escolha entre visões de 

mundo diferentes, restou à ciência se apoiar numa concepção instrumental de construção teórica. Em 

poucas palavras, o instrumentalismo metodológico de Friedman (1981) poderia ser assim apresentado. 

Há uma distinção entre economia positiva e economia normativa, em que a cientificidade da Economia 

seria garantida pelo seu caráter positivo, ou seja, pela neutralidade axiológica de suas proposições. A 

economia positiva compreenderia teorias compostas de dois elementos: linguagem e hipóteses 

substantivas. A linguagem fornece uma estrutura conceitual para as teorias, passível de julgamento 

apenas pelos cânones da lógica formal. As hipóteses substantivas subdividem-se em implicações e 

pressupostos. As implicações representam previsões, avaliadas com base na comprovação empírica 

dessas previsões. Já os pressupostos são abstrações da realidade, constituindo previsões apenas 
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indiretamente, pois são avaliadas com base na capacidade preditiva da teoria da qual fazem parte. Deste 

modo, as hipóteses substantivas são responsáveis pelas previsões teóricas, sendo avaliadas com base 

nos critérios de fecundidade e simplicidade, isto é, uma hipótese deve prever muito com base em 

pouco. Segundo Friedman, os pressupostos sempre fazem um corte na realidade, ou seja, abstraem 

características ou elementos de interesse para a ciência. Por conseguinte, teorias são sempre 

simplificações da realidade. Decorre daí que os pressupostos, por serem abstrações (cortes na 

realidade), são em sua maioria falsos, não passíveis de julgamento pelo seu realismo. Como teorias 

positivas não podem conter pressupostos realistas, resta a adoção da capacidade preditiva como critério 

de seleção entre teorias. Além disso, apenas teorias com capacidade preditiva fazem parte da economia 

positiva, podendo assim receber o estatuto de ciência. 

O critério preditivo de escolha entre teorias aproxima a metodologia lakatosiana do 

instrumentalismo metodológico de Friedman (1981), sem reduzi-la, contudo, à proposta de Friedman. 

Como nos informa Lisboa, essa seria a metodologia adotada pelo ortodoxia, formada por uma 

concepção instrumental de ciência, mesclada com o falseasionismo popperiano e a concepção 

lakatosiana de PPC. Contudo, não é difícil perceber que os fundamentos do instrumentalismo sugerido 

por Friedman (1981) já estavam anunciados nas desventuras do projeto anti-metafísico do positivismo 

lógico. 

 

3.2. Delimitação do núcleo rígido neoclássico 

 

 Conforme nos informa Kuhn (2003), os manuais cumprem um importante papel na ciência 

ao difundir o paradigma dominante entre os membros de uma dada comunidade científica24. O que os 

manuais reúnem são as contribuições, consideradas mais relevantes, de autores selecionados. Todavia, 

de modo algum tais autores efetivamente desenvolveram suas teorias no intuito de contribuir para a 

tradição científica apresentada nesses manuais, que exibem apenas o resultado não intencionado, ao 

menos em parte, de pesquisas passadas (Kuhn, 2003, p.175). Nesse sentido, os manuais não têm o 

objetivo de apresentar todos os desenvolvimentos históricos de uma determinada ciência, são apenas 

artifícios pedagógicos que visam “familiarizar rapidamente o estudante com o que a comunidade 

científica contemporânea julga conhecer” (Kuhn, 2003, p. 178). As teorias que compõem os manuais  

                                                 
24 No presente artigo nos referimos especificamente ao ortodoxia econômico. Para uma análise mais extensa do papel dos 
Manuais de Economia na ciência econômica ver Cavalcante (2005). 
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não apenas veiculam uma visão de mundo, mas também são edificadas e avaliadas com base em uma 

particular concepção metodológica. Ao ocupar o posto de paradigma dominante, ou o ortodoxia 

econômico, a visão de mundo da economia neoclássica pode ser acessada através dos manuais de 

Economia. 

 A construção teórica neoclássica conforma uma visão de mundo que pode ser delineada 

através dos princípios básicos veiculados pelos livros-texto de Economia, cujos fundamentos 

encontram-se no trabalho seminal de Samuelson (Backhouse, 1985, p.288). A ciência econômica 

ortodoxia é definida, nos manuais de Economia, como a teoria da escolha sob escassez, em que a 

linguagem matemática é utilizada para realizar análises baseadas nas noções de equilíbrio e 

maximização. Estudos agregados, quando realizados, são feitos com recurso aos microfundamentos 

geradores dos eventos observados25. Essa é visão de mundo da tradição neoclássica, que deve ser 

compartilhada por todas aquelas teorias que compõem o cinturão protetor do PPC neoclássico. 

 Chick (2003) propõe, por exemplo, a análise de quatro elementos, característicos, do “modo 

de pensamento” neoclássico: (i) ausência de tempo (timelessness); (ii) certeza e conhecimento perfeito; 

(iii) atomismo; (iv) dualismo. A partir da proposição da idéia de “meta-axiomas neoclássicos”, 

Arnsperger e Varoufakis (2006) sistematizam a definição do núcleo rígido neoclássico em torno de três 

axiomas: (1) individualismo metodológico: toda explicação da economia deve ser empreendida no 

nível do agente individual; (2) instrumentalismo metodológico: todo comportamento humano é 

orientado por preferências, sendo entendido como um meio de maximização da satisfação individual; 

(3) equilibrismo metodológico: consiste em descobrir um equilíbrio, supor que os agentes encontram-se 

nesse equilíbrio e, por fim, demonstrar que esse equilíbrio é estável. Enquanto a caracterização de 

Chick abarca apenas a ortodoxia, os “meta-axiomas neoclássicos” fornecem uma classificação mais 

abrangente, mas ambas são compatíveis com a visão de mundo anteriormente delineada. 

 Autores associados ao neoclassicismo como Bowles e Gintis vêm afrouxando e criticando a 

ortodoxia. Os autores se propõem a superar o que denominam como economia walrasiana, que 

poderíamos identificar com a ortodoxia. Vejamos, nas duas seções seguintes, em que medida a teoria 

da coevolução das preferências e instituições desenvolvida por Bowles e Gintis rompe com os supostos 

da ortodoxia, e se (e como) contribuem para o alargamento do cinturão protetor do PPC neoclássico. 

 

 

                                                 
25 Ver, por exemplo, Varian (1992), Mankiw (1998; 1999). 
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4. Dos limites das propostas de Bowles e Gintis 

 

 Observemos que, na proposta de Bowles e Gintis, a metodologia da ortodoxia econômica 

raramente é posta em debate. Do mesmo modo, a visão de mundo, ou ontologia neoclássica também 

não é considerada criticamente. Conforme nos comunica North: “Economics is a theory of choice – so 

far so good” (North, 2005, p.11). Com propriedade, Backhouse (1994) comenta o fato de que 

determinadas concepções filosóficas são mais prontamente absorvidas como argumentos a favor da 

ciência econômica, como a filosofia lakatosiana, pois de certa forma prescrevem regras metodológicas 

já utilizadas pelos economistas, como o critério preditivo de seleção teórica. Contudo, os autores 

referidos por Lisboa (1998) como provedores da metodologia neoclássica não necessariamente 

construíram suas teorias como forma de sustentar filosoficamente as ideias da ortodoxia econômica. 

Kuhn, por exemplo, suscita a seguinte reflexão: 

 
 

(...) talvez seja significativo que os economistas discutam menos sobre a cientificidade 
de seu campo de estudo do que profissionais de outras áreas da ciência social. Deve-se 
isso ao fato de os economistas saberem o que é ciência? Ou será que estão de acordo a 
respeito da Economia? (Kuhn, 2003, p.202). 

 
 
 A primeira pergunta de Kuhn não possui uma resposta única. Apesar de os economistas da 

ortodoxia estarem bastante seguros acerca do que vem a ser a Economia – teoria da escolha sob 

escassez –, outros economistas apontam não apenas para definições alternativas de ciência econômica, 

mas também indicam que a metodologia da ortodoxia é inadequada para analisar o objeto de estudo da 

Economia26. Contra ou a favor da metodologia da ortodoxia, não é possível negar a falta de consenso 

acerca de uma definição de ciência econômica entre as diversas vertentes teóricas em Economia. A 

ortodoxia representa a maioria, mas não todos os economistas. Se concordarmos que a ciência é mais 

que uma questão numérica, temos nesse ponto uma controvérsia saudável. Assim a segunda pergunta 

de Kuhn encontra resposta automaticamente, a saber, os economistas não estão de acordo a respeito da 

Economia, de sua definição e dos limites de seu objeto. Além disso, a evolução da ciência econômica 

jamais se enquadrou no esquema “ciência normal – ciência extraordinária – nova ciência normal” 

kuhniano, paradigmas dominantes sempre conviveram com uma pluralidade de alternativas. 

                                                 
26 Lawson (1997; 2003), Hodgson (1988; 1993; 1999a; 2001a), Chang (2002; 2004). 
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 Backhouse (1985, p.372) identifica, no pós-segunda guerra, a emergência de um número 

considerável de economistas insatisfeitos com a economia ortodoxa. Hodgson (1999), por sua vez, 

menciona o surgimento de pelo menos cinco abordagens alternativas na década de 1970: economia 

institucional, pós-keynesianos, economia austríaca, escola da regulação e economia marxista. Lawson 

(2005) afirma existir uma unidade ontológica, ou paradigmática, entre essas abordagens alternativas, 

em que suas diferenças são concernentes aos focos analíticos. Podemos, conseqüentemente, falar numa 

pluralidade de abordagens alternativas que se reúnem em torno de um conjunto de princípios básicos, 

formando talvez um PPC alternativo. 

 Deste modo, observamos duas visões de mundo concorrentes quanto à explicação do 

sistema econômico – a neoclássico e a alternativa (ou heterodoxa). O PPC ortodoxo vem se 

desenvolvendo através da incorporação de temáticas usualmente consideradas em PPC’s alternativos, 

assim ocorre com as noções de tempo, incerteza e informação, que encontram definições distintas no 

âmbito desses PPC’s concorrentes. Conseqüentemente, tais noções integram o ambiente econômico de 

modo diverso, gerando visões de mundo distintas. Como, então, escolher entre visões de mundo 

concorrentes? 

 A metodologia kuhniana e lakatosiana fornece insights interessantes no que concerne à 

afirmação de que toda teoria veicula uma visão de mundo compartilhada por comunidades científicas. 

No entanto, o relativismo ontológico implicado na incomensurabilidade dos paradigmas e no caráter de 

heurística negativa do núcleo rígido interdita o debate no âmbito ontológico, deslocando a questão do 

estatuto de cientificidade das teorias para o âmbito epistemológico. Tal deslocamento ou deixa a 

evolução das teorias científicas inexplicada – fé como critério de seleção do novo paradigma dominante 

em Kuhn – ou enseja o surgimento de critérios circulares e instrumentais de seleção teórica – PPC 

progressivo em Lakatos. Critérios puramente epistemológicos não proporcionam uma racionalidade 

quanto ao julgamento de teorias científicas. Esse fato é evidente em Kuhn, que recorre a motivos 

extracientíficos para a escolha entre paradigmas, mas aparece de forma menos explícita em Lakatos, 

que fornece critérios mais específicos para a seleção de PPC’s. Contudo, para além da existência de 

sérias limitações à previsão em ciências sociais, dado o caráter histórico e imprevisível do objeto 

social, verifica-se uma circularidade no critério preditivo de seleção teórica. 

 
 

(...) se a teoria determina a priori como é a configuração do mundo e, com isso, 
determina igualmente aquilo que é relevante (dados, eventos, objetos, relações) e ao 
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mesmo tempo prescreve os critérios de corroboração empírica, parece evidente que se 
está então diante de uma flagrante circularidade (Duayer; Medeiros; Painceira, 2001, 
p.759). 

 
 

 Isso não significa que Kuhn e Lakatos não possuam contribuições valiosas, mas é preciso 

avançar em relação às suas limitações, em que a principal delas é a interdição do debate em termos 

ontológicos. A metodologia econômica não produz contribuições frutíferas quando utilizada para 

justificar a prática científica, mas pode constituir-se em importante aliada da Economia ao iluminar 

aquelas práticas científicas que se apresentam incongruentes em relação a seu objeto de estudo. 

Conforme identificado por Lawson, o trabalho da filosofia consiste na realização de “um ‘trabalho 

acessório’ para a ciência ao esclarecer inconsistências e confusões; e pode atuar como ‘parteira’ ao 

ajudar o surgimento de novas ciências” (Lawson, 1997, p. 61). Assim, à filosofia da ciência é atribuído 

um papel de avaliação crítica das práticas da ciência sem, no entanto, tomar o seu lugar ou se confundir 

com ela27. 

 O realismo crítico pode oferecer uma contribuição para o debate metodológico no que 

concerne à reafirmação ontológica, isto é, visões de mundo podem ser comparadas em relação a um 

objeto que guarda uma relativa independência em relação a essas visões de mundo. Como indicado por 

Lawson (1997), um racionalismo julgamental somente pode ser obtido caso seja atrelado ao relativismo 

epistemológico um realismo ontológico. Em outras palavras, a ontologia adotada por determinada 

comunidade científica não pode ser afastada do debate teórico e metodológico, caso se pretenda manter 

uma perspectiva crítica e ao mesmo tempo plural. Ademais, Lawson considera criticamente não apenas 

o critério preditivo de avaliação teórica, mas a metodologia mesma adotada pela ortodoxia econômica, 

baseada em grande medida no que o autor denomina como dedutivismo, ou a compreensão de lei 

científica como conjunção constante de eventos – “se X então Y”28. 

 Foge do escopo do trabalho uma apresentação detalhada da proposta metodológica de 

Lawson. Todavia, podemos indicar que essa adoção acrítica de uma ontologia filosófica (fundamentos 

metodológicos) e uma ontologia científica (definição do objeto da ciência econômica) limita alguns 

desenvolvimentos em Economia, como os de Bowles e Gintis, que fornecem uma concepção de 

História na qual estão implicadas noções de tempo incompatíveis com o processo efetivo das 

economias. Na idéia de coevolução das preferências e instituições, Bowles e Gintis parecem construir  

                                                 
27 Ver Clive Lawson (1995). 
28 Ver Lawson (1997; 2003). 
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uma nova ficção ao criar suas histórias artificiais. Deste modo, a proposta inicial dos autores de 

superação da ficção walrasiana e de desenvolvimento de uma teoria mais realista fica seriamente 

prejudicada. Esses problemas advêm, em grande medida, de uma metodologia dedutivista, na qual está 

implicada uma ontologia positivista. 

 Segundo Duayer, Medeiros e Painceira (2001), o positivismo lógico foi amplamente 

criticado, contudo, não superado por autores como Popper, Kuhn e Lakatos. O instrumentalismo de 

Friedman justifica a construção de modelos “irrealistas” a partir da asserção de que o mundo é 

incognoscível, mas essa afirmação é antes proveniente de uma irresolução nos debates em filosofia da 

ciência do que uma razão para a aceitação de que teorias são meros instrumentos. Abandonar a 

referência ao objeto prejudica o próprio alcance das teorias econômicas. Visto ser a Economia uma 

ciência social de prestígio na sociedade e sendo suas teorias fundamentadas numa determinada visão de 

mundo, as conclusões de política econômica orientadas por essas teorias não apenas interferem 

alocando e realocando recursos do sistema, mas constituem e moldam a própria realidade econômica. 

Nesse sentido, o instrumentalismo justifica a prática corrente da economia ortodoxia, mas de modo 

algum contribui para a construção de teorias efetivamente mais realistas, mais objetivas. 

 A contribuição de Bowles e Gintis, ao se desenvolver no interior do PPC neoclássico, 

compartilha um conjunto de métodos em grande medida fundamentados numa noção instrumental de 

ciência. Ademais, implicada nesse conjunto de métodos está uma visão de mundo que entende o 

sistema econômico como composto de recursos escassos, em que se supõe que os indivíduos praticam 

alguma modalidade de maximização, seja ele o homo economicus ou o homo reciprocans, levando 

ainda o sistema a estados de equilíbrio. 

 

5. Conclusão 

 

 A discussão precedente nos permite situar uma contribuição de Bowles e Gintis à ciência 

econômica – o tema da coevolução das preferências e instituições na história. Esta proposta de ocorre 

no âmbito do programa de pesquisa neoclássico, segundo a análise que apresentamos nos itens 

anteriores. Isso significa a adoção de uma certa visão de mundo e um conjunto de métodos nela 

implicada. 

 A metodologia subjacente à tradição neoclássica foi identificada, a partir de Lisboa (1998), 

com as concepções filosóficas de Popper, Lakatos e Friedman. Nesse arcabouço metodológico, teorias 
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científicas devem ser passíveis de falsificação, portanto, de teste empírico, além de serem capazes de 

produzir previsões acerca dos eventos econômicos. PPC’s compostos por teorias com capacidade 

preditiva, cujos fatos previstos são comprovados empiricamente, são ditos PPC’s progressivos. Como 

vimos, o trabalho de Bowles e Gintis enquadra-se na concepção de ciência e nos preceitos 

metodológicos da tradição neoclássica. 

 Retomando as perguntas colocadas na introdução do trabalho, podemos analisar a 

contribuição de Bowles e Gintis ao debate sobre as questões das preferências e instituições. Algumas 

noções que caracteriza a ortodoxia foram identificadas com os quatro elementos: (i) ausência de tempo 

(timelessness); (ii) certeza e conhecimento perfeito; (iii) atomismo; (iv) dualismo. Vejamos como o 

esquema conceitual de Bowles e Gintis considerou tais elementos. 

 Atomismo. Bowles e Gintis ainda partem da noção de indivíduo para estudar o 

comportamento dos agregados econômicos. Mas, naturalmente, não é o mesmo indivíduo 

dessocializado e auto-interessado da economia walrasiana tradicional. Há motivações para o 

comportamento individual que vão além do auto-interesse individual – ideia parecida com a que 

encontramos em economistas clássicos ingleses como J.S. Mill e Marshall. Segundo Bowles, é 

possível, dado um conjunto de instituições, deduzir quais preferências podem ser moldadas por aquele 

ambiente. Isto ainda é uma forma de atomismo (pois as instituições desenvolvem-se a partir de 

indivíduos maximizadores de uma função de utilidade), mas as instituições agora nos fornecem ao 

mesmo tempo o mapa de utilidade e as restrições orçamentárias.   

 Dualismo. Agregando-se ao instrumental walrasiano, Bowles e Gintis assumem a maior 

parte dos dualismos associados ao pensamento econômico do ortodoxia (indivíduo e sociedade, razão e 

emoção etc.) De acordo com Dow (1985), isto provém da necessidade de tratamento formal da 

economia, associado a um modo de pensamento cartesiano-euclidiano, identificável com uma 

metodologia dedutivista. 

 Tempo. Bowles usa conceitos como não-ergodicidade e path-dependence dos processos 

econômicos, mas isto não o atrela ao tempo histórico, pois o autor não trata especificamente de eventos 

concretos. O que Bowles gera com seus modelos são simulações de eventos que poderiam ter ocorrido 

se as instituições e preferências se desenvolvessem segundo àquelas do modelo. Isto remete à idéia de 

tempo mecânico que não corresponde necessariamente aos eventos do mundo – embora cada simulação 

de Bowles não permita a reversibilidade do tempo.  
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 Incerteza. Bowles admite um componente estocástico nos seus modelos (por exemplo, a 

taxa de mutação dos altruístas e/ou egoístas quando da sua reprodução). No entanto, este componente é 

sempre passível de ser colocado numa certa função de distribuição de probabilidade. Mais uma vez, a 

necessidade de um modelo que seja passível de formalização, além das limitações da teoria dos jogos, 

não permite, em princípio, que se trate de incerteza fundamental no esquema de Bowles.  

 Como conclusão, Bowles e Gintis se aproximam de temas heterodoxos, mas assim o fazem 

herdando o instrumental walrasiano. A importância de nossa investigação é mostrar as limitações e 

possibilidades desses autores conhecidos como radical economists no fim dos anos 1960. Sem dúvida 

esses autores trazem novas e interessantes linhas de pesquisa sobre a relação entre o comportamento 

individuais e as instituições. Contudo, seus limites de pesquisa são os mesmos limites associados a uma 

visão de mundo que exige o uso formal de conceitos como equilíbrio e maximização sob restrição. 

Mesmo quando os resultados macro de seus modelos micro envolvem múltiplos equilíbrios que podem 

ser subótimos do ponto de vista paretiano, o benchmark continua a ser uma visão de mundo ancorada 

numa ontologia individualista, equilibrista e instrumental. 

 Nossa investigação, contudo, não nos indica quais seriam as aplicações em termos de 

políticas desses modelos. Tampouco indica quais seriam, exatamente, os tipos de problemas 

socioeconômicos que seriam abertos pelo tipo de investigação de Bowles e Gintis. Desta forma, 

estudos futuros podem indicar quais seriam esses desenvolvimentos do programa de pesquisa  dos 

radical economists.  
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ENTRE AVANÇOS E INCONSISTÊNCIAS: AS CONTRIBUIÇÕES DE NICHOLAS 
KALDOR, MICHAL KALECKI E JOAN ROBINSON PARA A TEORIA PÓS-
KEYNESIANA DA DISTRIBUIÇÃO DE RENDA 

Kaio Glauber Vital da Costa 

 
Resumo 
O objetivo do presente é resgatar as contribuições de Nicholas Kaldor, Michal Kalecki e Joan 
Robinson para o desenvolvimento da teoria pós-keynesiana da distribuição de renda. Em primeiro 
lugar, localizamos o debate de Keynes com Dunlop, Tarshis e Kalecki como ponto de partida para 
as posteriores análises da temática da distribuição de renda na teoria pós-keynesiana. Em seguida, 
analisamos as contribuições de Kaldor, Kalecki e Robinson para o desenvolvimento de uma teoria 
pós-keynesiana da distribuição de renda. A hipótese central do presente estudo é que os autores 
possuem uma característica em comum fundamental para o pensamento pós-keynesiano: a 
poupança se ajusta a dado nível de investimento (determinado de forma independente via animal 
spirits), através da redistribuição de renda entre salários e lucros. 
 
Palavras-chave: Distribuição de renda; crescimento econômico; acumulação de capital; 
história do pensamento econômico; teoria pós-keynesiana  
 

Abstract 
The main objective of this paper is recovering the contributions of Nicholas Kaldor, Michal Kalecki 
and Joan Robisnon for the development of post-Keynesian theory of income distribution. Firstly, 
we locate the debate among Keynes, Dunlop, Tarshis and Kalecki as a starting point for further 
analysis of the issue of income distribution in the post-Keynesian theory. Then, we analyze the 
contributions of Kaldor, Kalecki and Robinson on the income distribution. The central hypothesis 
of this study is that the authors have a fundamental feature in common for the post-Keynesian 
thought: saving fits the given level of investment (determined independently by animal spirits), 
through the redistribution of income between wages and profits.  
 
Key-words: Income distribution; economic growth; capital accumulation; history of economic 
thought; post-Keynesian theory  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Introdução 
 

O objetivo do presente estudo é resgatar as contribuições realizadas por Nicholas Kaldor, 

Joan Robinson e Michal Kalecki sobre a temática da distribuição de renda. Com isso, pretendemos 

mostrar como tais autores formam a base a partir da qual serão formulados vários modelos de 

crescimento e distribuição de renda de recorte analítico pós-keynesiano1 (Roncaglia, 2011). A 

hipótese central do presente estudo é que, embora existam diferenças nas hipóteses levantadas pelos 

autores, refletindo-se em resultados que por vezes parecem contraditórios, os autores possuem uma 

característica fundamental para a teoria pós-keynesiana da distribuição de renda: a poupança se 

ajusta a dado nível de investimento (determinado de forma independente via animal spirits), através 

da redistribuição de renda entre salários e lucros.  

Até o fim do século XIX, o enfoque funcional se manteve como paradigma em matéria 

distributiva, embora com significativas modificações com relação à questão da origem do valor, ao 

conceito de classe e aos determinantes das participações fatoriais relativas. A partir da revolução 

marginalista, comumente associada aos trabalhos de Jevons (1871), Menger (1871) e Walras 

(1874), e das contribuições seminais de Marshall (1890) e Clark (1899), seria expandido o conceito 

de produtividade marginal da terra (de Ricardo) até o resto dos fatores produtivos (capital e 

trabalho), desapareceria progressivamente a noção de excedente (cada fator seria remunerado com 

base em sua contribuição marginal à produção), se diluiria radicalmente a noção de classe social 

(qualquer agente poderia ser proprietário de algum fator produtivo) e se alargaria a noção de que o 

valor se encontra subjetivamente determinado (Salvadori; Panico, 2006).  

Diante deste cenário de dominância do paradigma neoclássico, os modelos pós-keyensianos 

de crescimento e distribuição concentraram suas análises em três fenômenos: o ciclo econômico, a 

distribuição da renda e a teoria do crescimento. Neste estudo, estaremos preocupados apenas com os 

impactos da distribuição de renda sobre o desenvolvimento econômico. Especificamente, 

partiremos das contribuições realizadas por três autores: Nicholas Kaldor, Joan Robinson e Michal 

Kalecki. Os modelos avançados por esses autores compartilham a característica de mostrar os 

efeitos sobre a demanda efetiva de mudanças em variáveis como tecnologia e distribuição de renda, 

que são considerados constantes em modelos estáticos ou dinâmicos de curto prazo (Charles; Lang; 

Asensio, 2010). Para Blecker (2010), os modelos pós-keynesianos de crescimento e distribuição são 

                                                             
1 De acordo com Dow (2003), o termo “pós-keynesiano” foi utilizado pela primeira vez por Joan Robinson (1960), 
quando esta se referia aos seus trabalhos realizados na década de 1950. Chick (1995) definiu o pós-keynesianismo como 
uma corrente teórica a partir dos seguintes elementos: recuperação dos insights de Keynes, Kalecki e seus primeiros 
discípulos, ampliar aqueles insights para além das fronteiras da “Teoria Geral” de Keynes, e completar a revolução 
keynesiana.  



 

fundados sobre dois princípios: i) que a distribuição funcional da renda entre salários e lucros é 

determinada por um mark-up sobre os preços determinado pelas firmas, e ii) que a demanda 

agregada depende fundamentalmente da distribuição da renda.  

No entanto, estes três autores apresentam importantes diferenças. A análise de Kaldor 

assume a hipótese de que a economia opera em pleno emprego, que é frequentemente utilizada nas 

análises neoclássicas de crescimento (Marglin, 1984; Freitas, 2003). A abordagem de Kalecki 

enfatiza o papel de mudanças na utilização da capacidade instalada, enquanto na análise de 

Robinson tal variável é suposta em sua plena capacidade de utilização. Como afirma Stockhammer 

(1999), esta diferença é crucial, pois no modelo de Robinson a distribuição de renda é uma variável 

endógena e altos lucros ocorrem em conjunto com altas taxas de crescimento. Já nos modelos de 

Kalecki há um maior grau de liberdade através de variações na utilização da capacidade instalada, 

necessitando, porém, de uma exógena distribuição de renda e, em oposição ao modelo de Robinson, 

regimes liderados por salários têm maiores taxas de crescimento.  

O artigo está estruturado em quatro seções além desta introdução e das considerações finais. 

Na seção 2, desenvolve-se o marco teórico da investigação a partir de uma breve análise da 

distribuição funcional da renda em Keynes. Em seguida, na seção 3, apresentamos as contribuições 

realizadas por Kaldor ao enfoque pós-keynesiano. A seção 4 mostra a análise realizada por Kalecki 

sobre o papel da distribuição de renda na dinâmica das economias capitalistas. Por fim, na seção 5 

temos o papel da distribuição de renda nos estudos de Robinson. 

 
2.  A distribuição funcional da renda em Keynes: de Marshall a Kalecki 
 

Vários autores sustentam que a temática da distribuição de renda joga um papel marginal na 

estrutura analítica de Keynes e que, no melhor dos casos, o interesse do “pai da macroeconomia” 

neste assunto se limita a examinar qual é o impacto da dimensão distributiva sobre a demanda 

agregada e o crescimento econômico (Pérez Moreno, 2006). Entretanto, uma leitura mais cuidadosa 

da “Teoria Geral do emprego, do juros e da renda” e das posteriores contribuições de Keynes, 

principalmente o artigo “Relative Movements of Real Wages and Output”, publicado em 1939, 

mostra a distribuição funcional da renda como variável endógena particularmente relevante para a 

análise de Keynes. A distribuição de renda importa para a análise da demanda efetiva se, ceteris 

paribus, uma mudança na forma da função distribuição de renda, ou a distribuição pessoal da renda, 

provoca uma mudança na propensão agregada a consumir. Keynes (1939: p.129) assim define esse 

princípio: 

 



 

 
Since I regard the propensity to consume as being (normally) as such to have a 
wider gap between income and consumption as income increases, it naturally 
follows that the collective propensity for the community as a whole may depend 
(…) on the distribution of incomes within it.  
 
 

Compartilhando esta leitura das obras de Keynes, Kaldor (1955-56) construiu um modelo 

formal do que considerava ser uma teoria keynesiana da distribuição de renda. Coincidindo com a 

postura kaldoriana, mas excluindo a hipótese de pleno emprego utilizado por Kaldor para derivar a 

dinâmica distributiva no longo prazo, Harcourt (1962, 1965), originariamente, e Sardoni (1993), em 

uma contribuição posterior, desenvolveram dois modelos distintos para a análise de curto prazo que 

se encontram mais em linha com a estrutura analítica da “Teoria Geral”. No caso de Sardoni, o 

autor também traz á tona a controvérsia de Keynes (1939) com Dunlop (1938) e Tarshis (1939), que 

permite diferenciar “dois tipos de Keynes”.  

O “Keynes tipo I” adota uma postura eminentemente marginalista de corte marshalliano, que 

coincide com a “Teoria Geral”, de 1936. Nessa visão, a distribuição de renda depende, 

essencialmente, da produtividade marginal do trabalho. O nível de preços é uma função crescente 

do nível de produção agregada e, assim, da demanda efetiva, o que supõe a existência de retornos 

marginais decrescentes no curto prazo2. Assim, um aumento do nível de produção e do emprego 

conduz a um aumento absoluto e relativo dos preços com relação aos salários nominais, de modo 

que ocorre uma queda no salário real. Dessa forma, da interação entre estes dois efeitos, 

concomitantemente com a evolução dos requerimentos fatoriais unitários (ou seja, a elasticidade de 

substituição entre os fatores), se define a evolução da distribuição funcional de renda. 

Se o salário nominal fosse fixo, permanecendo constante até que a economia atinja seu nível 

de pleno emprego, e o produto dependesse do nível da demanda agregada, os níveis de preços e do 

emprego poderiam ser expressos como funções do nível de investimento (componente exógeno da 

demanda agregada que depende principalmente do animal spirits).  

 As controvérsias levantadas depois do debate com Dunlop e Tarshis, no artigo de 1939, são 

úteis para realçar uma expressiva diferença no pensamento de Keynes com relação à sua concepção 

das questões distributivas. Enquanto que na “Teoria Geral” sua alusão à distribuição funcional da 

renda entre trabalhadores e empresários aparece apenas de forma marginal e implícita, no artigo de 

1939, Keynes faz uma explícita referência ao conceito e a seus determinantes essenciais. O famoso 

                                                             
2 Na “Teoria Geral” Keynes rejeita o segundo postulado da economia clássica (a utilidade marginal do salário é igual a 
desutilidade marginal do trabalho), mas aceita o primeiro (o salário é igual ao produto marginal do trabalho), assumindo 
a existência de retornos marginais decrescentes no curto prazo, implicando, portanto, em uma correlação inversa entre o 
nível de produção e os salários reais.  



 

debate entre Keynes e Dunlop-Tarshis envolve a determinação da direção da relação entre os 

salários reais e o nível de produção e emprego. Nesse sentido, podemos dizer que o “Keynes tipo I” 

mostra que aquela relação é negativa, resultado da existência de retornos marginais decrescentes no 

curto prazo. De acordo com Okun e Tobin (1983: p. 37), 

 
 

Dunlop and others argued that the countercyclical movement of real wages 
required by the classical model of labor demand was not in fact observed. Keynes 
himself abandoned that part of his model, although some Keynesian textbooks 
retained it.  
 
 

 Em contraste com essa postura expressa na “Teoria Geral”, as concessões feitas por Keynes 

a Dunlop e Tarshis, além do reconhecimento das contribuições realizadas por Kalecki (1938), 

provocam uma significativa mudança em sua visão, o que podemos denominar de “Keynes tipo II”. 

Diferentemente do “Keynes tipo I”, o “novo Keynes” se aproxima da posição de Kalecki, que 

sublinha a necessidade de discriminar a forma da função de custos marginais de produção, 

dependendo de se a economia opera em situações de excesso de capacidade instalada ou em 

condições de pleno emprego. A conjugação de dois pressupostos kaleckianos (concorrência 

imperfeita no mercado de bens e firmas que operam com excesso de capacidade, especialmente no 

curto prazo) se traduz em custos marginais de produção com uma forma de um L-invertido, sendo 

constantes até que a economia alcance o pleno uso da capacidade instalada, momento a partir do 

qual se tornam crescentes (verticais).  

 Reconhecendo a influência do grau de monopólio sobre a distribuição funcional da renda, 

Keynes (1939) assinala dois aspectos cruciais mediante os quais a concorrência imperfeita no 

mercado de bens poderia afetar a relação existente entre crescimento econômico e participação no 

produto nacional: i) rigidez de preços relativos (com relação aos salários nominais); e ii) impacto 

direto sobre a participação dos lucros na renda nacional.   

 Ainda que o “novo Keynes” mostre uma notável aproximação com as ideias keleckianas de 

distribuição de renda, o autor questiona a explicação elaborada por Kalecki no que diz respeito à 

constância da participação dos fatores de produção na renda nacional3, alegando que as razões 

utilizadas por este autor são por demais arbitrárias. De acordo com Keynes (1939), não existem 

explicações óbvias para justificar porque as mudanças no grau de monopólio deveriam compensar-

se exatamente com as variações na rotação, tal como afirma Kalecki (1938). Entretanto, o “Keynes 

                                                             
3 Constância distributiva que tanto Kalecki (1938), Keynes (1939) e Kaldor (1955-1956) compartilham, e que 
consideram como um dos fatos estilizados melhor fundamentados em nível empírico da teoria macroeconômica.  



 

tipo II” aceita a ideia de que no curto prazo a distribuição da renda tem que ser analisada adotando 

uma perspectiva diferente da exposta no “Keynes tipo I”. Neste sentido, o Keynes pós “Teoria 

Geral” concorda em admitir uma hipótese substancialmente diferente com relação à forma de 

concorrência prevalecente no mercado de bens e à política de fixação de preços do tipo não 

competitivo que as firmas adotam.  

 Em resumo, o debate desenvolvido nesta seção descreve a evolução do pensamento 

keynesiano entre 1936 e 1939 com relação à temática da distribuição funcional da renda. O “Keynes 

tipo I” da “Teoria Geral” adota uma postura muito próxima à corrente marginalista, mostrando 

como a distribuição da renda depende fundamentalmente da produtividade marginal decrescente do 

trabalho e, de maneira mais implícita, da elasticidade de substituição entre trabalho e capital. 

Retomando as hipóteses do enfoque kaleckiano, e reconhecendo certas falhas de sua visão 

precedente no que respeita à relação entre produto e salários reais, o “Keynes tipo II” compartilha 

com Kalecki a ideia de que, conjuntamente com as condições técnicas (que determinam a estrutura 

dos custos marginais reais de produção), o grau de monopólio existente no mercado de bens é a 

variável-chave para entender a evolução temporal e as diferenças entre países na distribuição 

funcional da renda. 

Uma vez exposta brevemente a evolução do pensamento de Keynes sobre a distribuição 

funcional da renda, as próximas seções serão dedicadas ao estudo das contribuições de três autores 

pós-keynesianos: Nicholas Kaldor, Michal Kalecki e Joan Robinson. Com isso, pretende-se mostrar 

como as contribuições pioneiras desses três autores formam a base para a formulação de uma teoria 

unificada da distribuição de renda com base no enfoque pós-keynesiano. 

 

3. Acumulação de capital e distribuição de renda no longo prazo: a importância do 
mecanismo de ajuste em Kaldor 

 

Harcourt (2006) afirma que Kaldor contribuiu na ampliação do multiplicador keynesiano de 

curto prazo (utilizado para a determinação do produto e do emprego a partir de mudanças no 

investimento) para um contexto de longo prazo, no qual existe pleno uso da capacidade produtiva e 

completa utilização da força de trabalho disponível. Assim, é possível utilizar o multiplicador 

keynesiano para determinar a participação relativa dos distintos fatores produtivos na renda 

nacional.  

Em seu artigo de 1955-1956, “Alternative Theories of Distribution”, Kaldor apresenta a sua 

análise sobre os determinantes da distribuição funcional da renda. Partindo de um enfoque teórico 

de longo prazo, no qual o nível de produção se encontrada dado e existe pleno emprego da mão de 



 

obra, o autor assume que a renda nacional se divide entre salários e lucros, supondo que a 

propensão média a poupar dos capitalistas difere daquela dos trabalhadores4. Formalmente, seja � a 

renda nacional, � os salários, � os lucros, �� e �� a poupança agregada derivada dos salários e 

lucros, respectivamente. A análise realizada por Kaldor tem início com a definição de três 

identidades contábeis: � = � + �      (1)  ∴ � = �      (2)  ∴ � = �� + ��      (3). 

 Como o investimento está dado (depende do animal spirits e da expectativa de lucros 

futuros), se supormos que a poupança procedente de salários e lucros é proporcional a �e a �, ou 

seja, que seja válido �� = ��� e �� = ���, então temos que: � = ��� + ��� = ��� +

��(� − �) = ��� − ���� + ���      (4). De modo que: 
�

�
= ��� − ���

�

�
+ ��   (5) � 

�

�
=

�

�����

�

�
−

��

�����
      (6). 

A equação 6 define uma relação positiva entre a participação dos lucros na renda nacional e 

a razão 
�

�
. Assim, é de particular importância que o impacto de uma maior taxa de acumulação (isto 

é, um aumento de 
�

�
) depende da diferença entre as propensões a poupar dos capitalistas e dos 

trabalhadores. Para Roncaglia (2011: p. 2), 
 
 

Assuming full employment and full capacity utilization, Kaldor (1955-56) builds a 
model, fascinating in its simplicity, in which the share of investments in income 
(hence, under the assumption of a constant capital to output ratio, the rate of 
growth of the economy) determines the distributive shares of wages and profits (the 
functional distribution of income), given the saving propensities of capitalists and 
workers. 
 
 

Na verdade, a razão 
�

�����
 representa a sensibilidade da distribuição funcional da renda a 

variações na taxa de investimento 
�

�
. Quanto menor for a diferença entre �� e ��, maior será a 

incidência que 
�

�
 terá sobre 

�

�
, devido a que será tanto maior a redistribuição necessária para gerar 

um mesmo montante global de poupança  

                                                             
4 A condição de estabilidade do modelo kaldoriano requer não somente que �� ≠ �� , mas também que �� > ��. Em 
uma contribuição posterior, Pasinetti (1962, 1983) mostra certas inconsistências lógicas inerentes à formulação 
kaldoriana de 1955-1956. A sua principal contribuição é a ideia de que no longo prazo a propensão a poupar dos 
trabalhadores tem impactos sobre a distribuição da renda entre os fatores produtivos, mas não afeta a distribuição de 
renda entre lucros e salários (a diferença crucial com relação à Kaldor está no explicito reconhecimento de que os 
trabalhadores também podem receber rendas do capital). Assumindo que no equilíbrio de longo prazo a taxa de juros 
coincide com a taxa de rentabilidade, Pasinetti (1962, 1983) demonstra que tanto esta última variável como a 
participação dos lucros no produto nacional dependem única e inversamente da propensão média a poupar dos 
capitalistas.  



 

Para obtermos a taxa de lucro da economia, multiplicamos ambos os lados da equação 6 

pelo inverso da relação capital/produto, de modo a obtermos:  
�

�
=

�

�����

�

�
−

��

�����

�

�
      (7). 

Supondo que o capital cresce à taxa natural, � �� = ��, e tendo em mente a hipótese de uma relação 

capital-produto constante, �, temos que a taxa de lucro depende da taxa de crescimento do capital5: 

�

�
=

�

�����
�� −

��

�����
���   (8) � 

�

�
=

��������

�����
       (9).  

A taxa desejada de crescimento, ��, se ajusta à taxa de crescimento natural, ��, através de 

mudanças na participação dos lucros na renda, 
�

�
. O ponto chave é entender que dentro do enfoque 

kaldoriano o investimento aparece como uma variável independente (não varia nem com �� nem 

com ��) que determina, mediante a mudança na distribuição da renda, a poupança necessária para 

garantir o equilíbrio macroeconômico entre a oferta e a demanda agregada. Em outras palavras, o 

aumento (exógeno) do investimento em um contexto de pleno emprego da mão de obra e plena 

utilização da capacidade instalada gera um incremento da demanda agregada que, através do ajuste 

da relação preços-salário nominal, induz uma mudança na distribuição da renda em favor dos lucros 

(uma acumulação do tipo profit-led), contribuindo, portanto, para que a poupança (variável 

endógena no modelo desenvolvido por Kaldor) seja igual ao investimento.  

De acordo com Taylor (1991), este processo de transferência de renda dos salários para os 

lucros é denominado de “poupança forçada”. Dado um nível de produção exógeno no longo prazo 

(coincidente com o nível de produto potencial e o pleno uso da mão de obra disponível), a 

distribuição da renda se transforma na variável endógena, que ajusta para restaurar as condições de 

equilíbrio. Este resultado exige, além das hipóteses de pleno emprego e pleno uso da capacidade 

instalada, o cumprimento de quatro condições adicionais: i) o salário real não deve cair abaixo do 

nível de subsistência; ii) a taxa de lucros não deve ser menor que uma taxa crítica abaixo da qual 

não é rentável investir; iii) 
�

�
 deve ser ao menos igual ao grau de monopólio; e iv) a razão 

capital/produto deve ser independente da taxa de lucro.  

O artigo de 1957, “A model of economic growth”, complementa as ideias desenvolvidas por 

Kaldor no trabalho de 1955-1956. Em essência, este último aparece como uma extensão da ideia 

                                                             
5 Como apontado por Kurz e Salvadori (2010), um artigo publicado por Kalecki, "A Theory of Profit", de 1942, 
influenciou a forma como Kaldor estabeleceria a relação causal entre taxa de lucro e taxa de crescimento. Em um artigo 
publicado em 1937, "Annual Survey of Economic Theory: The Recent Controversy on the Theory ofCapital", Kaldor 
afirma que a taxa de lucro determina a taxa de crescimento da economia. Assim, ao incorporar o aforismo kaleckiano de 

que ‘capitalists earn what they spend, and workers spend what they earn’, temos uma situação como �� = 0, logo: 
�

�
=

�

��

�

�
. 



 

original do artigo de 1955-1956, cujo objetivo é mostrar a constância da razão capital/produto e da 

taxa de lucro, consequência direta de um conjunto de forças endógenas que operam sobre o mesmo 

sistema econômico. No artigo de 1957, Kaldor assume que o crescimento está restringido pela 

disponibilidade de fatores e não pela demanda efetiva, posição esta que o próprio Kaldor negará 

com a publicação de seu trabalho “Economic growth and the Verdoorn Law - A comment on Mr. 

Rowthorn’s article”, de 1975. Ademais, Kaldor ainda mantém a hipótese de pleno emprego no 

longo prazo, de modo que o principal mecanismo de ajuste para alcançar o equilíbrio 

macroeconômico segue sendo a distribuição da renda (poupança forçada que opera mediante o 

aumento dos preços em relação aos salários nominais). 

Não obstante as semelhanças com seu trabalho de 1955-1956, o modelo de crescimento 

exposto no artigo de 1957 incorpora algumas novidades, tais como a formulação explicita da 

mudança tecnológica ou progresso técnico (captado a partir da introdução de inovações no processo 

produtivo, intrinsecamente ligado a maiores possibilidades de acumulação de capital) e a 

diferenciação de dois cenários alternativos (população economicamente ativa constante ou 

crescente) que incidem sobre a dinâmica macroeconômica.  

Nesse sentido, é justamente o conceito de progresso técnico que permite incorporar ao 

modelo kaldoriano uma contribuição relevante a partir do ponto de vista distributivo. Para o caso de 

uma economia sem crescimento populacional, Kaldor assume que o progresso técnico é dado por: 

�������

��
= ��� + ��� ��

��
      (10). Onde �� é o estoque de capital físico no período t, enquanto as 

demais notações respeita a notação utilizada até o momento. Note que, devido ao suposto de 

população constante, a equação 10 reflete não somente a taxa de crescimento do produto, mas 

também a da produtividade média do trabalho.  

Supondo que no estado estacionário as taxas de crescimento do produto e o estoque de 

capital sejam iguais (a razão capital/produto constante), temos que: 
�

�
=

�

�

�

�
= ��� �

�
      (11). Onde 

��� =
���

����� denota a taxa de crescimento de estado estacionário do estoque de capital e do 

produto. Agora combinando as equações 10 e 11, vem: 
�

�
=

�

�����
��� �

�
−

��

�����
      (12).  

A equação 13 incorpora explicitamente a ideia de progresso técnico no interior da teoria da 

distribuição de renda elaborada por Kaldor. Dentro deste novo contexto analítico, um maior 

crescimento autônomo da produtividade, ���, será acompanhado por uma maior taxa de acumulação 

de capital desejada no estado estacionário, e, portanto, maior será a proporção dos lucros com 

relação ao produto requerida para continuar a acumulação. Por sua vez, o aumento no crescimento, 



 

derivado da expansão no estoque de capital (determinado por ���), tem um efeito (no estado 

estacionário) semelhante ao do componente autônomo.  

Se, diferentemente do caso anterior, supormos que a população cresce a uma taxa constante, 

�, os resultados ficam praticamente inalterados (no que se refere á distribuição de renda), 

incorporando simplesmente aquele parâmetro (�) na equação 12, de maneira que: 
�

�
=

�

�����
(��� +

�)
�

�
−

��

�����
      (13). Então, ao expandir o estoque de capital desejada das firmas, o crescimento da 

população aumenta a participação dos lucros na renda nacional.  

Além de considerar como o progresso técnico afeta a distribuição de renda, o trabalho de 

Kaldor de 1957 é importante para identificar os dois cenários principais que caracterizam as 

economias capitalistas: i) uma etapa “precoce” de desenvolvimento e ii) uma etapa “madura” ou 

avançada. A característica fundamental que distingue ambos os estágios está associada ao tipo de 

relação existente entre o crescimento da produtividade e o aumento no nível de vida dos 

trabalhadores (salários reais). Durante a primeira etapa o crescimento da produtividade não se 

encontra associado com um incremento proporcional nos salários reais. Isso ocorre porque os 

requerimentos do processo de acumulação, em uma etapa na qual o capital observado é 

sistemicamente inferior ao desejado e os salários nominais se situam ao nível de subsistência, 

conduzem a um aumento tendencial na participação dos lucros no produto tal que permite financiar 

o crescente investimento.  

Em termos kaldorianos, essa primeira fase se caracteriza por apresentar um aumento 

continuo da razão capital/produto, o que, somado ao aumento constante de 
�

�
, não necessariamente 

implica uma queda da taxa de lucro. O final da primeira fase ocorre quando o estoque observado de 

capital alcança o estoque desejado de capital, momento a partir do qual o sistema adota uma 

dinâmica completamente diferente. Nesse sentido, Kaldor (1957: pp. 620-621) afirma que  

 
 

Profits are no longer determined in the Marxian manner, as the surplus of 
production over subsistence wages; on the contrary, the share of wages becomes a 
residual, equaling the difference between production and the share of profits as 
determined in a "Keynesian" manner, by the propensities to invest and to save. (…) 
This second and more cheerful stage of capitalism in which production and 
employment continue to grow, and real wages are steadily rising with the growth in 
production, was quite unforeseen by Marx.  
 
 

Essa segunda fase mostra uma relação direta e proporcional entre o aumento da 

produtividade e o crescimento dos salários reais, uma vez que, ao alcançar o estoque desejado de 



 

capital, o crescimento autônomo da produtividade (que expande a oferta agregada da economia) não 

é acompanhado por um aumento pari-passu da demanda de bens de capital (investimento). O 

excesso de oferta resultante se traduz em queda dos preços que eleva os salários reais dos 

trabalhadores em linha com a dinâmica da produtividade. Neste novo estágio de desenvolvimento, 

as participações fatoriais relativas permanecem constantes, fenômeno que coincide com um dos 

“fatos estilizados” kaldorianos, compartilhado também por Kalecki (1938) e Keynes (1939).  

Contudo, posteriormente Kaldor adota uma postura diferente no que concerne à relação 

existente entre crescimento, produtividade e distribuição de renda. Em um artigo publicado em 

1975, “Economic Growth and the Verdoorn Law--A Comment on Mr Rowthorn's Article”, o autor 

reconhece explicitamente a importância da demanda agregada como fator determinante do 

crescimento no longo prazo. Nesse sentido, Kaldor (1975, pp: 895-896) reconhece que  

 
 

I now believe that I was wrong in thinking in I966 that the United Kingdom had 
attained the stage of "economic  maturity" (…) and that her comparatively poor 
performance was to be explained by inability to recruit sufficient labour to 
manufacturing industry rather than by poor market performance due to lack of 
international competitiveness. (…) I would now place  more, rather than less, 
emphasis on the exogenous components of demand, and in particular on the role of 
exports, in determining the trend rate of productivity growth in the United 
Kingdom in relation to other industrially advanced countries. 
 
 

 A ideia de que a demanda agregada joga um importante papel na determinação do 

crescimento econômico é fundamental para quebrar a relação direta existente entre expansão dos 

investimentos e redistribuição regressiva da renda (regime profit-led), apresentada no artigo seminal 

de 1955-1956. Na presença de economias de escala, o produto não pode ser dado, porque um 

aumento no investimento não necessariamente reduz a participação relativa dos trabalhadores na 

renda nacional: a ampliação do estoque de capital não tem que ser financiada com uma queda do 

consumo real dos trabalhadores (mecanismo de poupança forçada), tendo em vista que a 

produtividade depende positivamente da demanda agregada (especialmente do apoio às 

exportações).  

 
4. A contribuição de Kalecki para uma análise pós-keynesiana da distribuição de renda 

 
 Partindo de um enfoque essencialmente microeconômico, mas sempre orientado para o 

entendimento das interações existentes entre os principais agregados macroeconômicos (salários, 



 

lucros, emprego, produto, investimento e demanda efetiva)6, Kalecki busca racionalizar o 

comportamento de um conjunto de empresas industriais que operam no setor industrial inglês e 

norte-americano, assinalando como o comportamento das empresas se afasta do marco de referência 

da concorrência perfeita. Nesse sentido, Kalecki sustenta que as condições vigentes no mercado de 

bens se afastam da hipótese de concorrência perfeita - segundo o qual os preços dos bens se igualam 

aos custos marginais de produção -, de modo que no mundo real as empresas industriais competem 

em condições oligopólicas, questão que introduz na análise o tema de poder de mercado e a 

importância que tem as megacorporações no desenvolvimento normal dos negócios.  

 A existência de capacidade ociosa é outra das dimensões analíticas apresentadas por 

Kalecki, uma vez que os problemas de demanda efetiva adquirem uma grande importância. As 

megacorporações do setor industrial frequentemente desenvolvem seus planos de produção e 

decisões de investimento em situações nas quais a capacidade produtiva potencial difere da 

capacidade utilizada - a existência de desemprego implica que a capacidade produtiva é menor que 

a potencial, sugerindo a existência de excesso de capacidade instalada. A estrutura de custos médios 

e marginais de produção é outro dos pontos distintivos do enfoque kaleckiano. Em contraste com a 

teoria clássica marshalliana, Kalecki supõe que, até que as empresas (e, por conseguinte, a 

indústria) alcancem o nível de produção correspondente ao pleno uso da capacidade produtiva, os 

custos médios totais são decrescentes, enquanto os custos médios e marginais são constantes. A 

forma de L-invertida que apresentam estes últimos captura a essência do argumento kaleckiano 

tradicional.  

 Estas ideias são de crucial importância para entender a interação entre as hipóteses de 

concorrência imperfeita, subutilização da capacidade instalada e custos médios e marginais 

constantes ou decrescentes para o desenvolvimento da teoria keleckiana da distribuição da renda.  

 
a. Grau de monopólio e distribuição funcional da renda 

 
Um dos objetivos centrais de seu artigo de 1938, “The determinants of distribution of the 

national income”, é construir um modelo teórico que permita analisar os principais determinantes 

da participação relativa dos trabalhadores na renda nacional, sendo esta compreendida pela soma 

das rendas recebidas pelos capitalistas (C), os gastos de depreciação (D), a remuneração dos altos 

                                                             
6 De acordo com Asimakopulos (1988), os trabalhos de Kalecki contém uma teoria da distribuição que combina 
aspectos micro e macroeconômicos da economia. As participações relativas na renda são influenciadas pela política de 
margem de lucro das firmas, que são estabelecidas em mercados oligopolizados, assim como pelo nível da demanda 
efetiva.  



 

funcionários (S) e a massa salarial recebida pelos trabalhadores (W). Kalecki (1938) parte do 

conceito de grau de monopólio originariamente desenvolvido por Lerner (1934), � =
���

�
      (14).  

Onde � denota o grau de monopólio empresarial, � os preços fixados pelos produtores e � 

os custos marginais de produção de curto prazo. A visão kaleckiana mostra que a participação dos 

capitalistas na renda nacional, � =
�����

�
, depende basicamente de duas variáveis cruciais: o grau 

de monopólio empresarial e a razão entre o valor bruto da produção (definido pelo autor como 

rotação) e a renda nacional7, � �� : 
�����

�
= (�) �

��       (15) 

Dois pontos merecem destaque na equação 15. Em primeiro lugar, tanto � como �
��  são 

variáveis interdependentes (Kalecki, 1938): o aumento (diminuição) no grau de monopólio diminui 

(aumenta) a razão �
��  em uma menor proporção, o que implica que a participação relativa dos 

capitalistas aumenta, ceteris paribus, com o incremento no grau de monopólio. Em segundo lugar, 

as variações em �
��  podem originar-se em mudanças em outros fatores diferentes do grau de 

monopólio. Neste sentido, as modificações nos preços das matérias-primas básicas com relação aos 

salários exercem um efeito não negligenciável sobre a razão entre a rotação e a renda nacional: o 

aumento (diminuição) no preço das matérias-primas básicas com relação às remunerações dos 

trabalhadores afeta positivamente (negativamente) a razão � �� .  

Em resumo, o aumento do grau de monopólio ocasiona um incremento menos que 

proporcional em �, enquanto que o aumento nos preços das matérias-primas básicas com relação 

aos salários implica em um aumento adicional em �. A estabilidade das participações dos fatores de 

produção se explica, no entender de Kalecki, pela compensação exata entre as variações em � e as 

mudanças em sentido contrário (gerados ou não por modificações no grau de monopólio) em 

relação a � �� . 

Seguindo Kalecki (1971), o grau de monopólio depende dos seguintes fatores: 

1. Do tamanho da empresa. O processo de concentração na produção de bens e serviços resulta 

em que as grandes empresas, as megacorporações, tenham maior poder de mercado e, 

portanto, maior capacidade para fixar preços não competitivos.  

2. A elasticidade da curva de demanda da empresa e da indústria. Quanto menor for a 

elasticidade-preço da demanda para um produto determinado, maior será a capacidade das 

                                                             
7 A equação 16 surge a partir de certas manipulações algébricas na identidade contábil � + � + � + � + � = �, sujeito 

a que � = � − � e que � + � = �
�

�
� �, onde W é a massa salarial em termos reais e R é o gasto real em insumos 

intermediários.  



 

firmas que participam em mercados de concorrência imperfeita de fixar maior margem de 

lucro sobre os custos médios variáveis.  

3. As barreiras existentes à entrada de novos competidores na indústria. Estas barreiras atuam 

como mecanismos de proteção para as firmas já estabelecidas, permitindo-as que adotem 

politicas de preços envolvendo a fixação de maior margem de lucro sobre os custos médios 

variáveis.  

4. O poder sindical. Se o poder de mercado das firmas diminui na medida em que as mesmas 

repassam os aumentos salariais nos preços, um maior poder de negociação sindical, que gere 

uma continua elevação dos salários nominais, resultaria em uma progressiva redução no 

grau de monopólio e na margem de lucro. 

5. O ciclo econômico. Em termos gerais, Kalecki afirma que o poder de mercado seria 

contracíclico, aumentando nas recessões e diminuindo nos períodos de auge. Assim, tanto � 

como � ��  dependem do estado do ciclo econômico.  

O fato de que os preços das matérias-primas básicas com relação aos salários aumentem 

durante os períodos de auge implica que a razão entre a rotação e a renda nacional é uma variável 

pró-cíclica8. A relação entre o grau de monopólio e o estado do ciclo econômico é muito mais 

complexa, uma vez que entram em jogo as críticas efetuadas por Harrod (1936), para quem � 

aumenta nos momentos de auge e diminui nas recessões.  

A controvérsia entre Harrod e Kalecki se deve, essencialmente, a que o segundo adere às 

críticas que apontam a existência de outros fatores afetando positivamente o grau de monopólio 

durante os períodos recessivos (Kalecki, 1938). Se predominar o efeito enfatizado por Kalecki, a 

distribuição de renda tenderia a favorecer os trabalhadores nos momentos de auge e os capitalistas 

nos momentos de recessão, enquanto que a partir das hipóteses de Harrod, o resultado seria 

exatamente o contrário.  

 

b. Crescimento econômico e distribuição funcional da renda 
 
A expansão dos componentes autônomos da demanda agregada afeta a distribuição 

funcional da renda se existir custos médios decrescentes na presença de custos de trabalhos 

indiretos que não variam com o nível de produção (Kalecki, 1971). Aqui parece existir uma 

contradição com relação à associação entre margens de lucro e ciclo econômico, enfatizada pelo 

                                                             
8 De acordo com Kalecki (1938), o preço relativo das matérias-primas com relação aos salários seria pró-cíclico já que a 
volatilidade dos preços agrícolas é em geral maior que a dos preços das manufaturas. Isto ocorre porque a curva de 
custo marginal dos bens agrícolas apresenta uma maior inclinação que a dos demais produtos.  



 

próprio Kalecki em seus textos posteriores a 1938. Assumindo que existem custos médios 

decrescentes e os salários reais flutuam em menor proporção que a produtividade média do 

trabalho, então um aumento exógeno nos gastos planejados dos capitalistas, que estimule o nível de 

produção da firma, aumentará a margem entre o preço de venda e os custos médios totais de 

produção, e incrementará, assim, a participação dos lucros na renda nacional. Em outras palavras, 

enquanto os preços e os salários reais se mantêm constantes, o nível de emprego aumenta menos 

que proporcionalmente com relação às mudanças no nível de produção.  

Então, podemos dizer que, em termos gerais, a teoria keleckiana sobre a distribuição da 

renda se sustenta em dois pilares essenciais: i) o reconhecimento do grau de monopólio na 

determinação das margens de lucro sobre os custos marginais ou custos médios variáveis; e ii) a 

explicita valorização do papel que jogam os gastos dos capitalistas na determinação dos lucros e do 

nível de emprego. 

Do que foi visto até o momento, se depreende claramente que, inclusive mantendo a 

hipótese de Kalecki (1938) com relação ao caráter contra-cíclico da margem de lucro sobre os 

custos marginais, é possível que exista finalmente uma relação positiva entre crescimento 

econômico e participação dos lucros no produto se o efeito de um maior nível de produção sobre os 

custos médios totais mais do que compense a queda no grau de monopólio. Em termos formais, e 

assumindo uma economia fechada e sem governo, teremos que o nível de renda se encontra 

determinado pela demanda agregada, repartindo-se entre salários e lucros de tal maneira que: � +

� = ��� + ���      (16). Onde W é o salário, B os lucros brutos, ��� o gasto em bens de consumo e 

��� é o gasto em bens de capital (investimento).  

Se assumirmos que os trabalhadores consomem toda sua renda e que o consumo dos 

capitalistas apresente um componente autônomo A e outro que depende de B, é possível derivar a 

seguinte equação para o consumo agregado: ��� = � + �� + �      (17). Sendo que � representa a 

propensão marginal a consumir dos capitalistas. Substituindo a equação 17 na equação 16, e 

supondo que o investimento é dado exogenamente, chegamos a seguinte expressão: � =

�����

���
      (18) �� 

�

�
=

�����

�
=

�

�

�����

�
      (19). Onde � = 1 − � é a propensão marginal a poupar 

dos capitalistas e Y o nível de produção agregado.  

A equação 20 representa uma condição de equilíbrio distributivo que na linguagem 

kaleckiana foi popularizado na seguinte frase: enquanto os trabalhadores gastam o que ganham, os 

capitalistas ganham o que gastam. De acordo com Kalecki (1971), e diferentemente do ajuste 

Kaldor-Robinson (poupança forçada - processo inflacionário), tal equilíbrio se obtém 

endogenamente à hipótese de custos médios totais decrescentes, derivado, por sua vez, dos supostos  



 

 

de custos variáveis médios constantes e existência do chamado “trabalho gerencial”, isto é, de 

certos custos salariais fixos, que não variam com o nível da produção.  

 
 
 

c. Aspectos adicionais da teoria distributiva kaleckiana 
 
Até o momento apresentamos uma análise dos principais determinantes kaleckianos da 

distribuição funcional da renda, diferenciando o efeito do grau de monopólio para um nível de 

produção dado e o impacto da demanda agregada em um enfoque de crescimento econômico.  

No pensamento de Kalecki existem dois temas adicionais que merecem particular atenção. O 

primeiro deles se associa à capacidade de negociação salarial que tem os trabalhadores em distintas 

fases do ciclo econômico e a influência dessas negociações sobre o resultado final em matéria 

distributiva. Em relação a este último ponto, é importante discernir os efeitos distributivos 

assimétricos que exercem as mudanças nos salários nominais, dependendo do grau de abertura 

econômica.  

Com relação ao tema das variações nos salários nominais e a sua incidência sobre a 

participação relativa dos trabalhadores e capitalistas na renda nacional, Kalecki mostra posições 

contraditórias. Por um lado, em seu trabalho de 1938, o autor assinala que como resultado do corte 

nos salários nominais é provável que aumente a margem de lucro sobre os custos variáveis. Para 

uma economia fechada, o efeito dos menores salários nominais sobre a razão �
��  seria nulo, 

obtendo, assim, um impacto global levemente negativo para a participação dos trabalhadores na 

renda nacional.  

No caso de uma economia aberta que importa a maioria de suas matérias-primas e insumos 

intermediários utilizados no processo produtivo, o impacto de uma redução salarial intensifica o 

efeito distributivo anteriormente mencionado. Na verdade, Kalecki (1938) observa que uma queda 

nos salários nominais deveria conduzir a um aumento da razão � �� , uma vez que o valor real dos 

insumos importados aumenta com a deflação salarial, assumindo que os preços domésticos seguem 

ao menos parcialmente a dinâmica dos salários. O efeito resultante da queda nos salários nominais 

sobre a participação dos lucros na renda nacional será, portanto, ainda mais positivo que no caso de 

uma economia fechada.  

Do exposto nesta seção, se deduz que os principais determinantes da distribuição da renda 

para Kalecki são; 



 

I. Para dado nível de produto: a) o grau de monopólio, que depende da concentração de 

merca; a elasticidade-preço da demanda; as barreias à entrada; o conflito distributivo, 

mediado pelo grau de abertura da economia; e o estado do ciclo econômico; e b) a 

participação dos insumos intermediários na produção, que também dependem do ciclo 

econômico e da evolução dos salários nominais. 

II. Em um contexto dinâmico: a) a variação da demanda agregada; b) a estrutura de custos 

de produção; c) a estratégia de preços das firmas; e d) o nível de utilização da 

capacidade instalada. 

As principais características e determinantes do enfoque distributivo kaleckiano, tanto em 

contextos estáticos como dinâmicos, apresentam fortes reminiscências com a abordagem de Marx 

no que diz respeito à distribuição de renda, ainda que existam certas ambiguidades em Kalecki com 

relação ao papel que joga a negociação salarial em termos nominais como determinante da 

participação relativa dos trabalhadores na distribuição da renda.  

 
5. As participações dos salários e dos lucros na renda para Joan Robinson  

 
A abordagem dual proposta por Robinson para a análise das questões distributivas permite 

diferenciar suas contribuições de ordem marshalliana (no qual o nível de produção é dado 

exogenamente) de suas contribuições macroeconômicas posteriores, com níveis de produção que 

variam em um contexto de uso “normal” da capacidade instalada e ajustes de preços similares à 

hipótese kaldoriana de poupança forçada que operam, no caso de Robinson, mediante o conceito de 

barreira inflacionária.  

 
a. A distribuição funcional da renda a partir de um ponto de vista microeconômico  

 
Em seu livro “A economia da concorrência imperfeita”, Robinson apresenta a essência de 

seu pensamento com relação aos principais determinantes da distribuição funcional da renda no 

curto prazo (Robinson, 1933). Adotando uma perspectiva microeconômica que estende e melhora a 

crítica de Sraffa (1925) à teoria marshalliana dos preços, Robinson (1933) explora os principais 

determinantes do grau de exploração da força de trabalho. O ponto essencial para definir as 

participações relativas do trabalho e do capital na renda nacional encontra-se basicamente nas 

elasticidades: a elasticidade-preço da demanda de bens e a elasticidade-preço da oferta de trabalho.  

Entre as hipóteses mais importantes utilizados pela autora para definir seu marco analítico 

inicial, temos os seguintes:  



 

1. Existem � indústrias que produzem � bens, os quais enfrentam condições idênticas de oferta 

e de demanda; 

2. As dotações de fatores de produção se encontram predeterminadas; 

3. Em nível de cada indústria, a oferta de trabalho é perfeitamente elástica e não existem 

rendimentos crescentes de escala; 

4. Existe concorrência perfeita em todos os mercados relevantes; 

5. A única função que os capitalistas cumprem é controlar o processo produtivo; 

6. Cada monopolista busca maximizar seus lucros, embora não exista qualquer interação com 

os demais monopolistas. 

Em um mundo no qual prevalece a concorrência perfeita nos mercados de bens e de fatores 

produtivos, as funções de demanda de bens e oferta de trabalho (em nível da firma) serão 

infinitamente elásticas (horizontais). A existência de um amplo número de firmas “isoladas”, que 

não possuem poder para fixar preços nos distintos mercados, eliminaria a fonte de exploração da 

força de trabalho. Por outro lado, se se levanta a hipótese de concorrência perfeita no mercado de 

bens e se incorpora a existência de um pequeno conjunto de firmas formadoras de preços, haverá 

exploração monopólica da força de trabalho, que afetará a distribuição funcional da renda em favor 

dos capitalistas.  

A discrepância entre o valor do produto marginal e a renda do produto marginal que se 

verifica em cenários não competitivos é o que propicia o grau de exploração monopólica: os 

trabalhadores já não recebem o valor de sua produtividade marginal, mas uma magnitude inferior. A 

hipótese sobre a elasticidade-preço da demanda aparece como elemento vital para definir o grau de 

exploração monopólica, ainda que prevaleçam condições de concorrência perfeita no mercado de 

trabalho.  

De acordo com esses argumentos, a existência de concorrência imperfeita (ou de um único 

ofertante no mercado de bens) implica que as firmas encontram uma função de demanda 

infinitamente elástica em tal mercado, o que em termos de poder de mercado se traduz em uma 

diferença positiva entre o valor do produto marginal (que coincide com o salário monetário no caso 

de concorrência perfeita) e a renda do produto marginal (noção que serve para determinar o salário 

em um marco analítico não competitivo).  

A análise de Robinson sobre os determinantes do grau de exploração também compreende 

situações de imperfeições no mercado de trabalho, embora exista concorrência perfeita no mercado 

de bens. Neste caso, enquanto as firmas produzem de modo a igualar o preço com o custo marginal, 

as mesmas possuem poder de mercado para fixar salários inferiores ao gasto marginal da força de 



 

trabalho. Então, o grau de exploração monopsônica se deve a que as empresas pagam salários com 

base no gasto médio resultante da contratação de mão de obra, e não em função do gasto marginal, 

uma vez que os trabalhadores observam que são prejudicados com relação ao cenário competitivo.  

Em resumo, para determinar o grau de exploração da força de trabalho a partir de um 

enfoque microeconômico robinsoniano é importante considerar tanto a elasticidade-preço da 

demanda de bens como a elasticidade salário da força de trabalho, as quais, em caso de não serem 

perfeitamente elásticas em nível da firma, estariam refletindo a existência de imperfeições no 

mercado de bens ou no mercado de trabalho, respectivamente.  

 
b. Enfoque macroeconômico para a análise da distribuição da renda 

 
Para a análise macroeconômica da distribuição de renda, Robinson (1962) coincide com 

Kaldor (1961) em que, no longo prazo, a economia se caracteriza pela ausência de capacidade 

ociosa. De acordo com Kaldor (1961), tal situação corresponde ao pleno emprego dos fatores 

produtivos, enquanto para Robinson (1962) coincide como uso “normal” da capacidade instalada. 

Desta maneira, a concorrência aparece como suficiente para manter os preços em um nível que 

permite colocar o produto gerado com uma utilização “normal” da capacidade instalada.  

Seguindo Lavoie (1992), duas consequências importantes surgem ao assumir que a taxa de 

utilização da capacidade instalada no longo prazo está dada. A primeira se refere ao típico ajuste 

kaldoriano (poupança forçada) que predomina sob tais condições: as mudanças na distribuição de 

renda resultam de modificações nos preços dos bens com relação aos salários, de modo que as 

pressões de demanda se corrigem mediante um ajuste de preços que altera a distribuição funcional 

da renda em favor dos capitalistas. A segunda diz respeito à existência de uma relação inversa entre 

a taxa de salário real e a taxa de lucro. Nesse sentido, Robinson (1962) sustenta que uma maior taxa 

de acumulação implica em um menor salário real e é justamente esta relação negativa que dá lugar à 

existência da famosa barreira inflacionária. De acordo com Robinson (1956), quanto menor for o 

nível de gasto em consumo por parte da classe rentista, mais distante estará daquela barreira 

inflacionária, pudendo, dessa forma, atingir uma maior taxa de acumulação.  

 Ainda de acordo com Lavoie (1992), em termos formais temos � =
�

�
 a taxa de lucro sobre o 

estoque de capital investido; � =
�

�
 a participação relativa dos lucros no total do valor agregado; 

�̅ =
�

�
 o uso “normal” da capacidade instalada; � o investimento total; � a poupança total; � o 

estoque de capital agregado da economia; � o investimento autônomo; � a elasticidade do 

investimento em relação ao lucro esperado; � a propensão marginal a poupar; e �∗ e �∗ os valores  



 

 

de equilíbrio da taxa de crescimento e a taxa de lucro, respectivamente. Assim, as equações 

relevantes do modelo são: 

 Dinâmica do investimento: �� =
�

�
= � + �(��̅)      (20) 

 Dinâmica da poupança: �� =
�

�
= �(��̅)      (21) 

Igualando a dinâmica do investimento com a dinâmica da poupança (�� = ��) e isolando 

para �, é possível obter a expressão de equilíbrio para a razão entre a taxa de lucro e o produto: 

�∗ =
�

��(���)
      (22). Sendo � > � a típica condição de estabilidade dos modelos de crescimento 

pós-keynesianos. 

A partir desta equação é possível derivar alguns resultados de estática comparativa para 

conhecer como varia a distribuição funcional da renda (definida no presente contexto a partir de �∗) 

na versão robinsoniana (compartilhada por Kaldor) diante de modificações nos parâmetros 

relevantes (�, � � �):  

��∗

��
=

1

�̅(� − �)
> 0      (22.1) 

��∗

��
= −

��

[�̅(� − �)]�
< 0      (22.2) 

��∗

��
=

��

[�̅(� − �)]�
> 0     (22.3) 

Com um uso “normal” da capacidade instalada, a distribuição funcional da renda favorece 

aos capitalistas quando: a) aumenta o componente autônomo do investimento privado; e b) se 

acrescenta a elasticidade da função investimento em relação ao lucro esperado. Por sua vez, 

podemos ver como o aumento na propensão marginal a poupar derivada dos lucros reduz a taxa de 

lucro de equilíbrio.  

Em um modelo alternativo desenvolvido por Robinson (1959), temos que a economia se 

estabiliza no longo prazo em torno de um nível de produção constante, no qual tanto a poupança 

como o investimento são iguais a zero. Em tal situação, a distribuição funcional da renda dependerá 

basicamente de três variáveis explicativas: i) a taxa de juros (determinada exogenamente); ii) a 

elasticidade de substituição entre os fatores; e iii) a propensão marginal a poupar de devedores e 

credores do sistema financeiro.  

Se a propensão marginal a poupar dos devedores é maior que a dos credores, um aumento na 

taxa de juros, ao reduzir a propensão marginal a poupar média dos agentes do sistema financeiro, 

levará a um aumento do consumo e da renda agregada. Contudo, se a elasticidade de substituição 



 

entre os fatores é menor que um, este aumento provocará um aumento nos requerimentos unitários 

de trabalho menor do que a queda nos salários reais que advém da diminuição do estoque de capital. 

Este é o único caso no qual o efeito negativo do aumento da taxa de juros sobre o salário real 

predomina sobre o efeito positivo no nível do emprego, de maneira que a participação dos salários 

na renda nacional diminui.  

Em outro contexto, se não existem diferenças nas propensões marginais a poupar entre os 

distintos agentes do sistema financeiro, a única coisa que acontecerá será o efeito do aumento da 

taxa de juros sobre a participação dos salários na renda nacional. O resultado final dependerá do 

valor que assuma a elasticidade de substituição entre os fatores. Quando a elasticidade de 

substituição de trabalho por capital é maior que um, um aumento da taxa de juros gerará um 

incremento suficientemente importante nos requerimentos unitários de trabalho para compensar a 

queda nos salários reais que origina o menor estoque de capital. Desta maneira, aumenta a 

participação dos salários na renda e, concomitantemente, o consumo e a renda agregada. Se a 

elasticidade de substituição entre fatores é igual a um, os efeitos se compensam, de forma tal que a 

taxa de juros não afeta o nível de equilíbrio da renda agregada.  

Em resumo, a análise microeconômica realizada por Robinson sobre os principais 

determinantes da distribuição funcional da renda permitiu observar que a mesma, entendida a partir 

do grau de exploração da força de trabalho, depende essencialmente de duas variáveis: a 

elasticidade-preço da demanda de bens e a elasticidade-salário da oferta de trabalho. À medida que 

as mesmas se reduzem, a distribuição funcional da renda atua em detrimento dos trabalhadores, 

enquanto se exacerba a exploração da força de trabalho.  

Ao abordar a análise macroeconômica efetuada por Robinson, notou-se que, em 

correspondência com os aportes kaldorianos de 1955, a acumulação de capital é uma variável-chave 

que determina a distribuição da renda no longo prazo e que, diante de mudanças na demanda 

agregada e dado nível de uso “normal” da capacidade instalada, os ajustes se produzem mediante 

modificações nos níveis de preços a partir da mesma noção de “barreira inflacionária”. Vimos 

também que a participação dos lucros na renda depende basicamente de três fatores relevantes: o 

nível de investimento autônomo, as expectativas sobre os lucros futuros e a propensão marginal a 

poupar. Por último, apontamos que a economia se estabiliza no longo prazo em torno de um nível 

de produção temporalmente invariante (Robinson, 1959), a distribuição de renda também é uma 

função da taxa de juros, da elasticidade de substituição entre trabalho-capital e da propensão 

marginal a poupar dos devedores e credores.  

 



 

 

6.        Considerações finais 

O objetivo do presente estudo foi resgatar as contribuições de Nicholas Kaldor, Michal 

Kalecki e Joan Robinson sobre a temática da distribuição de renda. Em primeiro lugar, procuramos 

localizar o debate da distribuição de renda a partir da discussão entre Keynes e Dunlop, Tarshis e 

Kalecki. Assim, procuramos mostrar uma modificação no pensamento de Keynes sobre a 

distribuição de renda, uma vez que incorpora à sua análise as condições técnicas (que determinam a 

estrutura dos custos marginais reais de produção) e o grau de monopólio existente no mercado de 

bens como variável-chave para entender a evolução temporal e as diferenças entre países na 

distribuição funcional da renda. 

A exposição desse debate permite mostrar como Kaldor, Kalecki e Robinson, embora 

formulem hipóteses contraditórias com relação às hipóteses de pleno emprego e utilização da 

capacidade instalada, possuem um ponto em comum imprescindível para a análise pós-keynesiana 

da distribuição de renda: a poupança se ajusta a dado nível de investimento (determinado de forma 

independente via animal spirits), através da redistribuição de renda entre salários e lucros. Contudo, 

a análise conjunta dos três autores permite avaliar certas inconsistências com o pensamento de 

Keynes (1936, 1939), sendo a principal: enquanto Keynes assume que, no curto prazo, um aumento 

na demanda resulta em um aumento da produção e na utilização da capacidade instalada, as análises 

de Kaldor e Robinson assumem explicitamente que a taxa de utilização retornará ao seu nível 

normal. Dessa forma, qualquer ajustamento entre oferta e demanda no longo prazo, ou entre 

poupança e investimento, será feita através de modificações nos preços ou margens de custo, e não 

via quantidades como nas análises de Keynes (1936, 1939) e Kalecki (1975).  
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O QUE PENSAM OS PENSADORES DA ECONOMIA NO BRASIL? UM ESTUDO 

EMPÍRICO SOBRE A PRODUÇÃO EM HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO E 

METODOLOGIA NO BRASIL – 2004-2013 
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RESUMO 
O presente estudo investigou a produção em HPE/Metodologia no Brasil entre os anos de 2004-
2013 a partir dos artigos apresentados nos congressos da ANPEC e da SEP. Os objetivos principais 
do trabalho foram verificar se há uma possível influência da HPE/Metodologia em outras subáreas 
da economia e quantificar os principais teóricos estudados pelos pesquisadores brasileiros. 
Verificou-se que há influência de autores de HPE/Metodologia em outras áreas, principalmente no 
congresso da SEP e, em menor grau, na ANPEC. Verificou-se ainda que autores brasileiros 
concentram seus estudos em autores clássicos (Smith, Marx, Keynes, Furtado). Ao mesmo tempo, 
há uma enorme dispersão de outros autores estudados, principalmente no congresso da SEP.  
Palavras-Chave: História do Pensamento Econômico; Metodologia; SEP; ANPEC.  
 
ABSTRACT 
The present study investigated the production in HET/Methodology in Brazil between 2004-2013 at 
the meetings of SEP and ANPEC. The main objectives of the article were 1. To check if 
HET/Methodology can influence other subareas of Economics and 2. To quantify the main 
economists studied by Brazilian HET/Methodology researchers. It was found that HET/ 
Methodology authors influence other areas, mainly at the SEP Meetings, and, to a lesser degree, at 
ANPEC. It was also found that Brazilian authors concentrate their investigations in classical authors 
(Smith, Marx, Keynes, Furtado). At the same time, there is an enormous dispersion in the 
reserached HET/Methodology authors, mainly at the SEP Meetings.  
Keywords: History of Economic Thought; Methodology; SEP; ANPEC.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Introdução 

 Ao contrário de muitos países onde a História do Pensamento Econômico (HPE) deixou de 

ser cadeira obrigatória para a formação do economista desde os anos 1970 (WEINTRAUB, 2002), 

no Brasil a situação é diversa1: não apenas as matérias em HPE e Metodologia são obrigatórias na 

graduação, como, por vezes, fazem parte do ementário obrigatório da pós-graduação de alguns 

cursos2. Qual seria a importância da HPE dentro da diversidade de temas e interesses do que se 

estuda hoje academicamente na área de economia no Brasil? Seria o estudo de HPE útil para um 

pesquisador que não apenas deseja estudar alguma idéia econômica do passado, mas que deseja 

aplicá-la para o estudo de um problema atual?  

 Este trabalho pretende jogar alguma luz sobre as perguntas acima. Mais especificamente, 

pretende-se investigar 1. os números da produção em HPE e Metodologia, considerando os 

principais (e únicos) congressos no país onde podemos encontrar uma grande diversidade de 

trabalhos voltados à área; 2. quais são os autores mais pesquisados em HPE no Brasil nos últimos 

dez anos; 3. se há concentração ou diversidade dentre os teóricos mais pesquisados no âmbito da 

HPE e Metodologia; e finalmente, 4. qual a influência da HPE e Metodologia para a produção de 

artigos em outras áreas da Economia. Estes são os quatro objetivos centrais desse artigo. 

 Para realizar estes objetivos, decidimos recortar como objeto de pesquisa os artigos 

apresentados em dois dos principais congressos na área de economia no Brasil de 2004 a 2013: os 

congressos da Sociedade de Economia Política (SEP) e da Associação Nacional de Pós-Graduação 

em Economia (ANPEC). O motivo para a escolha desses dois congressos é seu alcance nacional e o 

fato de eles agregarem pesquisadores em economia das mais diferentes áreas, sem ênfase nesta ou 

naquela subárea específica da Economia. Além disso, tais congressos funcionam como fóruns onde 

os pesquisadores das mais diferentes áreas, escolas e interesses em economia apresentam e discutem 

trabalhos que estão em desenvolvimento e que futuramente poderão ser publicados em revistas e 

periódicos especializados. Devemos esclarecer, contudo, que nosso objeto de estudo não contempla 

toda a produção acadêmica desenvolvida no Brasil na área de Economia. Entretanto, cremos que a 

utilização desses dois congressos pode funcionar como uma aproximação razoável dos temas e 

interesses dos pesquisadores em economia no Brasil – e também do lugar que a HPE e a 

Metodologia podem ocupar nestas pesquisas.  

                                                
1 Ver, por exemplo, a diretriz curricular de 2007 do MEC para a área de ciências econômicas: 
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/rces004_07.pdf, principalmente os artigos 4º e 5º.  
2 Por exemplo, da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Universidade Federal da Bahia (UFBA).  



 

 Para que pudéssemos manipular o material empírico à disposição – os artigos apresentados 

nos congressos da SEP e ANPEC nos últimos 10 anos – precisamos tomar algumas decisões 

metodológicas. Estas decisões se referem tanto ao critério com que classificar os artigos como 

pertencendo à área da HPE e/ou Metodologia quanto à influência da HPE/Metodologia em outras 

áreas da economia. Tais considerações metodológicas são necessárias por duas razões: a primeira é 

que a classificação das áreas de pesquisa da ANPEC e SEP não são compatíveis uma com a outra, 

além de não permanecerem fixas nos últimos 10 anos. A segunda razão é que não há uma 

uniformização das ementas das disciplinas de HPE e Metodologia nas faculdades nacionais. Ou 

seja, não podemos recorrer a uma definição da comunidade de pesquisadores de economia sobre 

qual o conteúdo específico da HPE e da Metodologia. Desta forma, na sessão de metodologia 

abaixo explicaremos com maior detalhamento os procedimentos de classificação utilizados neste 

artigo.   

 A justificativa para este trabalho é dupla: primeiramente, embora haja pesquisas realizadas 

em história do pensamento econômico brasileiro (MALTA, 2011), não há, até onde vai nosso 

conhecimento, uma pesquisa empírica sobre a HPE e Metodologia feita no Brasil e que envolva não 

só autores brasileiros. Ou seja, não há conhecimento de quais e quantos autores – brasileiros ou não 

– mais interessam aos pesquisadores brasileiros, tanto na área de HPE quanto na de Metodologia. 

 Desta forma, e em segundo lugar, o artigo gostaria de verificar se a HPE e a Metodologia 

efetivamente podem contribuir para a construção de modelos e difusão de diferentes perspectivas 

sobre os problemas econômicos estudados em outras subáreas da Economia. Em outras palavras, 

este tipo de trabalho, se bem sucedido, pode ajudar a verificar empiricamente se a HPE e a 

Metodologia influenciam de fato outras áreas da Economia no Brasil. Cremos que é nesse ponto que 

se encontra a possível novidade deste artigo. Apesar das disputas teóricas travadas dentre aqueles 

que estudam HPE e Metodologia, e os demais que fazem análises mais práticas e matematizadas, 

apontamos empiricamente para a existência de algum diálogo entre distintas concepções no campo 

de saber da Economia. 

 Conclui-se o artigo mostrando que a produção de HPE no Brasil é bastante diversa, 

principalmente no caso do congresso da SEP. Ao mesmo tempo grande parte dessa produção 

concentra-se em grandes figuras do pensamento econômico, como Marx, Keynes, Smith e Celso 

Furtado.  

 

 

 



 

2. Metodologia 

2.1 O problema inicial: a possível “superclassificação” de artigos como pertencentes à  área de 

HPE 

 A principal questão que se nos apresentou diz respeito à definição de quais artigos seriam 

considerados HPE/Metodologia e quais seriam influenciados por HPE/Metodologia. Ou seja, logo 

de início um problema metodológico se impôs: por um lado, como afirmamos na Introdução deste 

artigo, as classificações das diversas subáreas da Economia, tanto dos congressos da SEP como da 

ANPEC, mudaram nos últimos anos. Por outro lado, não há um currículo uniforme com as matérias 

de HPE/Metodologia entre as muitas faculdades brasileiras de economia. Desta forma, o tipo de 

artigo que o congresso da SEP pode considerar como HPE/Metodologia poderia não ser exatamente 

equivalente ao tipo de artigo que a ANPEC considera como HPE/Metodologia. Por sua vez, cada 

faculdade – e, no limite, cada professor – podem fornecer diferentes perspectivas sobre as 

contribuições que a HPE/Metodologia podem dar à economia, mesmo em se tratando dos mesmos 

autores. 

 De fato, como sugere o Documento de 2013 da Área de Economia da Comissão Trienal da 

CAPES (ver 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/Docs_de_area/Economia_doc_a

rea_e_comiss%C3%A3o_16out.pdf) para avaliação dos cursos de graduação em Economia no 

Brasil, a tangência e intersecção da economia com outras áreas (como a ciência política, história, 

administração de empresas, relações internacionais, ciências contábeis, entre outras) é 

potencialmente grande. Conquanto este seja um ponto positivo na nossa área – haja vista que a 

complexidade do mundo moderno demanda estudos e metodologias de pesquisa cada vez mais inter 

e transdisciplinares (ver SANTOS 2003 e MORIN 2000) –, para fins deste artigo, tal característica 

pode ser limitadora. Como o próprio documento da CAPES supracitado indica, “os coordenadores 

[da pós graduação em economia] identificaram ainda grande dificuldade em traçar o limite do que é 

estritamente da área de economia”. Este diagnóstico se reflete na relativa falta de uniformidade 

quanto à classificação e o papel da HPE/Metodologia no ensino da economia nas diversas 

faculdades no Brasil bem como nos congressos da SEP e da ANPEC. Destacamos que dentre os 

3.436 artigos – 2.131 da ANPEC e 1.305 da SEP – aqui analisados, apesar da concentração nos 

principais autores (Marx, Keynes, Smith e Furtado) ser evidente, nos últimos dez anos podemos 

identificar uma maior diversidade com ênfase em autores como Schumpeter, Minsky, Ricardo, 

Lukács e Hilferding. Isso ocorre ao mesmo tempo em que a variação de distintos autores analisados 

em HPE/Metodologia nestes artigos vem se ampliando juntamente com o crescente aumento de 



 

artigos apresentados, tanto na SEP como na ANPEC entre 2004-2013, o que indica uma certa 

pluralidade no campo de conhecimento da área. Analisaremos esses dados com mais cuidado na 

seção 3.  

 Desta forma, as especificidades e interesses dos docentes e pesquisadores de cada centro 

acabam por gerar ementas e disciplinas distintas de HPE/Metodologia para cada faculdade3. Esta 

característica da área de Economia vai também influir na mudança das categorias da classificação 

das áreas dos congressos da SEP e da ANPEC com o passar dos anos. Embora tais mudanças não 

tenham sido radicais no período de estudo aqui incluído (2004-2013), no longo prazo elas tendem a 

evidenciar o fato de que o conhecimento na área de economia, enquanto prática humana concreta, 

pode mudar bastante.  

 Como consequência dessa característica da área de Economia, foi necessário elaborar um 

critério próprio de classificação de artigos que tentasse dar conta tanto da diferença entre os 

congressos da SEP e ANPEC como da pluralidade de visões que distingue a produção científica em 

economia no Brasil. Como realizar tal empreitada?  

 A questão de fundo que se nos colocou é acerca da importância da tradição no 

desenvolvimento da atividade científica. No esteio da contribuição que os críticos da tradição 

neopositivista (ou lógico positivista) como Popper (1963), Kuhn (1970 [1962]) e Feyerabend (1978) 

nos deram nas últimas décadas, sabemos que a atividade científica se desenvolve sempre dentro de 

uma comunidade de pesquisadores com certos interesses, visão de mundo e tradição de pensamento. 

No entanto, isso nos leva a correr o risco de classificar uma imensa gama de artigos como 

pertencentes à área de HPE ou como influenciados por ela. Na verdade, no limite todos os artigos 

poderiam ser classificados como de HPE/Metodologia, já que invariavelmente se filiam a uma ou 

outra tradição de pensamento. Ou seja, inicialmente identificamos um viés para uma 

“superclassificação” de vários artigos como pertencentes e/ou influenciados pela área de HPE, já 

que o conhecimento é tradicional e evolui no tempo. 

 

 

 

                                                
3 É mister observar que outros estudos posteriores, entretanto nas áreas da Economia mais reconhecidas e, portanto, 
mais “práticas”, como a macro e microeconomia, ou econometria, podem localizar a mesma possibilidade de dispersão 
no conteúdo de ementas curriculares destes cursos, levando em consideração seus autores mais influentes. No entanto, 
tratando-se de uma campo de estudo pouco explorado e, de certa forma, marginalizado no ensino em Economia no 
Brasil, optamos pela análise dos autores da HPE e Metodologia, uma vez que identificar sua influência remete a uma 
discussão profunda acerca, não só da sua própria existência, mas também da sua “sobrevivência” nos cursos de pós-
graduação dos principais centros do país. 



 

2.2 Adotando um critério de classificação 

 Este é, portanto, o problema inicial com o qual nos defrontamos. Como derivados dessa 

questão mais ampla, havia o problema de como separar também 1. Os artigos propriamente de HPE; 

2. Os artigos de Metodologia; e 3. Os artigos que seriam influenciados por HPE e/ou Metodologia. 

 Comecemos com o problema de definir os artigos como HPE. Adotamos uma postura 

metodológica que nos garantisse um princípio que nos pareceu razoável para a classificação de 

artigos como pertencentes à área de HPE/Metodologia. A partir dos trabalhos de David Dequech 

(2007), John Davis (2009) e David Colander et al. (2004), definimos uma tradição estabelecida de 

pensamento econômico (que podemos, embora não sem problemas, chamar de mainstream4), 

caracterizada pela participação predominante da abordagem neoclássica, a qual se sustenta no 

comportamento racional dos agentes, no estudo do comportamento maximizador sob restrição e 

desconsideração de incerteza fundamental (ver Dequech, 2007). Os artigos que se utilizam desta 

tradição para abordar algum problema econômico específico, concreto e atual não serão 

considerados como sendo de HPE.  

 Tal postura pode dar a entender que não há uma história do pensamento econômico do 

mainstream. Contudo, não é esta nossa ideia. Antes disso, nosso ponto é que certos elementos da 

tradição mainstream estão hoje sedimentados em manuais de economia largamente utilizados nos 

cursos de graduação e pós-graduação em nossa área. Deste modo, não é necessário para a leitura 

desses manuais um estudo dos pensadores que contribuíram para solidificar essa tradição tal qual se 

desenvolveu até chegar neles. Seguindo Arida (2003), a economia seria uma ciência “dura” (hard 

science) nesta tradição, à semelhança da física. Seu passado – assim como muitos dos autores da 

HPE considerados no presente estudo –, embora possivelmente interessante, não seria necessário 

para a abordagem de problemas econômicos concretos e atuais.  

 Somados a artigos deste tipo, aqueles com ênfase em métodos quantitativos e Teoria dos 

Jogos também não foram considerados, em princípio, como HPE. A razão para isso está no fato de 

que, como no caso anterior, não é necessário o estudo da história dos métodos quantitativos ou 

teoria dos jogos para que se faça uma aplicação concreta e atual dos mesmos. Desta forma, os 

                                                
4 O termo mainstream, apesar de bastante difundido no pensamento econômico, não se refere a uma única corrente de 
pensamento, mas, concordando com Dequech (2007), à uma categoria social que reflete a reprodução acadêmica em um 
determinado contexto. Neste sentido, considera-se o mainstream como aquilo que é ensinado, e reproduzido, na maioria 
dos centros de grande reconhecimento em Economia, assim como aquele conhecimento que é meritório dos principais 
prêmios acadêmicos e científicos de renome em nossa sociedade atual. Ou seja, trata-se de uma categoria social 
referente ao fluxo de conhecimento em Economia. Portanto, atualmente, muito do conhecimento com filiação 
neoclássica se afirma como pertencente ao mainstream. 



 

artigos que abordem problemas econômicos com o viés de teoria dos jogos e métodos quantitativos 

não serão considerados como HPE. 

 Como já colocamos no parágrafo acima, é evidente que a tradição que estamos chamando de 

mainstream também possui uma história. Artigos que abordem algum aspecto histórico da teoria 

dos jogos ou do desenvolvimento da microeconomia mainstream, por exemplo, serão claramente 

considerados como HPE. Por exemplo, a investigação sobre algum autor que contribuiu na 

elaboração de um teorema ou definiu certos limites de aplicabilidade de alguma teoria foi 

considerada como HPE.  

 E quanto a artigos que não são propriamente de HPE, mas são influenciados pela HPE? 

Como verificar tal influência?  É importante esclarecer este ponto, haja vista que a novidade de 

nosso artigo se encontra justamente neste objetivo. Adotamos uma postura empírica para 

verificarmos se existe tal influência: um artigo que trate de um tema de macro ou microeconomia 

deve explicitamente citar um determinado autor de HPE no corpo do seu texto e na sua 

bibliografia. Além disso, tal autor deve, em algum grau, ser relevante para o argumento principal 

do artigo. Logo, alguns artigos de micro ou macroeconomia, por encontrarem nos autores da HPE 

e/ou Metodologia uma influência explícita para suas análises, são considerados influenciados pelos 

autores da HPE e/ou Metodologia que são referenciados nestes artigos. 

 O uso da expressão “em algum grau” no parágrafo acima demonstra que não usamos um 

critério de classificação 100% preciso, ou aritmomórfico, no conceito de Georgescu-Roegen (1999 

[1971], cap. 2). Antes, preferimos adotar um critério do tipo dialético, (também segundo a acepção 

de Georgescu-Roegen), de forma a captar nuances no uso de um autor do passado pelos 

pesquisadores brasileiros. Exemplificando: um artigo que se filia a uma linha “schumpeteriana” ou 

“neoschumpeteriana” (bem como “marxista”, “smithiana” ou “ricardiana”) e usa tais expressões 

diversas vezes, mas sem buscar necessariamente no próprio Schumpeter alguma inspiração para seu 

argumento, não será considerado como sendo influenciado pela HPE/Metodologia. Segundo nossa 

metodologia, em tal artigo não podemos afirmar com alta probabilidade que ele se baseia, de fato, 

no que o próprio Schumpeter escreveu. Em contrapartida, um outro autor pode citar algum trecho 

de uma obra de Schumpeter apenas uma vez, mas de forma que tal citação seja central para o 

desenvolvimento do argumento do artigo. Neste caso, é bastante provável que o autor tenha lido, em 

algum momento, o próprio Schumpeter para desenvolver seu argumento. Desta forma, 

consideramos que tal autor, mesmo que tenha usado Schumpeter apenas uma vez, foi influenciado 

por ele.  



 

 Por fim, vamos abordar o problema de definir o artigo como sendo de Metodologia. Neste 

caso, o autor do artigo deve fazer uso de autores que procurem analisar/criticar/contrastar sejam 

conceitos, metodologias, interpretações ou abordagens que se posicionem contra ou à favor 

àquelas que identificamos acima como pertencentes ao mainstream da Economia. Neste caso, não é 

necessário que o autor esteja preso a algum autor ou episódio passado na história das ideias. É 

possível inclusive que o autor trate de um problema específico e concreto (por exemplo, a crise 

financeira de 2008, estudada em muitos artigos), mas sempre com uma postura de análise, crítica ou 

contraste com outras abordagens que não estritamente à abordagem identificada aqui como 

pertencente ao mainstream. 

 

2.3 Limites do critério de classificação adotado neste artigo 

 Em linhas gerais, esses são os critérios que adotamos para classificar os artigos como sendo 

de HPE, de Metodologia bem como aqueles que, embora não sejam estritamente classificados como 

HPE ou Metodologia, são influenciados pela HPE/Metodologia. Acreditamos que a abordagem 

delineada na subseção 2.2 acima é geral o suficiente para dar conta das mudanças nas classificações 

das áreas da economia nos congressos da SEP e ANPEC com o passar dos anos, bem como da 

pluralidade da produção brasileira na área de Economia. Ao mesmo tempo, o critério de achar 

empiricamente os autores de HPE/Metodologia citados nos artigos evita que façamos uma 

classificação ampla em demasia. 

 Tal procedimento não é perfeito, contudo. Na prática, vários autores flertam com temas 

heterodoxos em grau maior ou menor em suas carreiras, mesmo que eles sejam normalmente 

associados a uma tradição ortodoxa (ver como exemplo a contribuição de BOIANOVSKY E 

BACKHOUSE, 2006). Há também autores que podemos chamar de “híbridos”, cujas contribuições 

principais não se encaixam bem como pertencendo ao recorte que propusemos chamar de 

mainstream. O próprio pensamento de um autor como Keynes, por exemplo, carrega características 

da tradição neoclássica (ver, por exemplo, BRADY, 1995). Autores contemporâneos como Samuel 

Bowles, Herbert Gintis e Douglass North contém elementos heterodoxos em seus estudos, embora  

carreguem também características do que definimos como mainstream. Nestas situações, há que se 

utilizar de discrição, ainda de modo dialético como afirmamos na seção anterior: quando se utiliza 

das características do mainstream associadas a esses autores para abordar um problema econômico, 

tais autores não são considerados como pertencendo à HPE/Metodologia. Entretanto, se os 

conceitos produzidos por esses autores “híbridos” são utilizados/contrastados/criticados em um 

artigo, eles entram como participando de um trabalho de Metodologia.  



 

 Por outro lado, sempre que um artigo se utilizar de autores/temas do passado, ou fizerem uso 

explícito deles em sua elaboração, eles serão considerados ou como pertencendo à linhagem de HPE 

ou como sendo influenciados por ela. A ênfase na necessidade do uso explícito se dá pela postura 

empírica que decidimos adotar neste artigo. Em outras palavras, é necessária a citação de um 

autor/obra do passado para o desenvolvimento do argumento do artigo. 

 Tendo por base estas observações metodológicas, podemos agora partir para a apresentação 

dos dados obtidos.  

 

3. Análise dos dados obtidos 

3.1 Obtenção dos dados 

 Os dados foram obtidos consultando-se os sites da ANPEC e SEP (disponíveis em 

www.sep.org.br e www.anpec.org.br), onde os artigos estão disponíveis para visualização e 

consulta. Não houve problemas para a obtenção da maioria dos dados dos artigos, com exceção do 

ano de 2006 na SEP, onde o link para vários artigos não estavam disponíveis para visualização. A 

saída, neste caso, foi verificar se os artigos estavam disponíveis em versões alternativas, seja em 

revistas especializadas ou em textos para discussão. Observe-se que a quase totalidade dos artigos 

foi encontrada em formato alternativo. O mesmo se sucede com artigos cujos links foram 

removidos a pedido do autor (é o caso, por exemplo, do professor David Dequech, da UNICAMP, 

que produz trabalhos na área de metodologia econômica, na nossa classificação). No caso de não 

serem achadas versões alternativas dos artigos, decidimos excluir o artigo por precaução 

metodológica [SERÁ QUE COMENTAR ISSO É NECESSÁRIO, UMA VEZ QUE ALGUM 

AUTOR POSSA DAR PITI, QUE NÃO AUTORIZA O USO DO ARTIGO DELE NO NOSSO 

TRABALHO, SEI LÁ]. 

 

3.2 Análise dos dados: o total de artigos apresentados nos congressos da SEP e da ANPEC e a 

participação da HPE/Metodologia no total de artigos 

 Como já destacamos anteriormente, a presente análise contemplou um total de 3.436 artigos 

apresentados em conjunto pela ANPEC e pela SEP no período de 2004-2013, abrangendo uma 

década de realização anual destes eventos. A proximidade na realização destes congressos – SEP 

em junho e ANPEC em dezembro – é identificada também quando os mesmos autores publicam um 

mesmo artigo de temática similar em ambos os congressos no mesmo ano. Por estarmos 

considerando os dois congressos como sendo eventos distintos, o levantamento realizado aqui 

contempla as duas publicações como apresentações também distintas em cada evento. 



 

 Em um primeiro momento, fizemos uma análise distinta de cada congresso, considerando a 

grande quantidade de artigos e a grande diversidade de autores de HPE/Metodologia. A Tabela 1 

mostra os dados da ANPEC no período de 2004-2013, tendo em vista os critérios metodológicos 

adotados e explicitados na seção 2 do artigo. Similarmente, a Tabela 2 é referente à SEP 2004-2013. 

 

a/c b/c a/d b/d c/d

2004 13 3 16 158 81,25 18,75 8,23 1,90 10,13

2005 17 5 22 174 77,27 22,73 9,77 2,87 12,64

2006 11 7 18 183 61,11 38,89 6,01 3,83 9,84

2007 9 9 18 177 50,00 50,00 5,08 5,08 10,17

2008 14 7 21 212 66,67 33,33 6,60 3,30 9,91

2009 22 5 27 234 81,48 18,52 9,40 2,14 11,54

2010 12 1 13 237 92,31 7,69 5,06 0,42 5,49

2011 20 1 21 248 95,24 4,76 8,06 0,40 8,47

2012 17 5 22 254 77,27 22,73 6,69 1,97 8,66

2013 19 6 25 254 76,00 24,00 7,48 2,36 9,84

TOTAL 154 49 203 2131 75,86 24,14 7,23 2,30 9,53

Participação (%)

TABELA 1 - Quantidade de Artigos da ANPEC de HPE/Metodologia e que são Influenciados pela HPE de 2004-2013

Ano
HPE/Metodologia 

(a)
Influência da HPE 

(b)
Total HPE 

(c)
Total de Artigos 

(d)

Fonte: 

Elaboração própria dos autores. 

 

a/c b/c a/d b/d c/d

2004 23 11 34 110 67,65 32,35 20,91 10,00 30,91
2005 24 11 35 118 68,57 31,43 20,34 9,32 29,66

2006 47 19 67 128 70,15 28,36 36,72 14,84 52,34

2007 22 6 28 128 78,57 21,43 17,19 4,69 21,88
2008 35 7 42 135 83,33 16,67 25,93 5,19 31,11

2009 28 10 38 161 73,68 26,32 17,39 6,21 23,60

2010 20 10 30 113 66,67 33,33 17,70 8,85 26,55

2011 35 5 40 128 87,50 12,50 27,34 3,91 31,25
2012 31 25 56 141 55,36 44,64 21,99 17,73 39,72

2013 29 20 49 143 59,18 40,82 20,28 13,99 34,27

TOTAL 294 124 419 1305 70,17 29,59 22,53 9,50 32,11

HPE/Metodologia 

(a)

Influência da HPE 

(b)

Total HPE 

(c)

Total de Artigos 

(d)

Participação (%)
Ano

TABELA 2 - Quantidade de Artigos da SEP de HPE/Metodologia e que são Influenciados pela HPE de 2004-2013

Fonte: 

Elaboração própria dos autores 

 A coluna (a) refere-se ao total de artigos exclusivamente de HPE/Metodologia apresentados, 

sempre segundo os critérios que adotamos na seção 2. A coluna (b), que sinaliza a novidade deste 

artigo, procura captar os artigos que sofrem influência de HPE/Metodologia, mas não são da área 

de HPE/Metodologia. A coluna (c) – total HPE – refere-se à soma de (a) e (b), enquanto a coluna 

(d) aponta para o total de artigos apresentados no ano em questão, tanto de HPE/Metodologia como 

os de outras áreas. A diferença entre os dois congressos mostrada pelos dados acima justifica sua 

análise em separado. Uma análise em conjunto dos congressos da SEP e da ANPEC tenderia a 

obscurecer a grande diferença de ênfase que os dois congressos possuem com relação à 

HPE/Metodologia e a possível influência delas em outras áreas da economia.  



 

 Primeiramente, analisemos apenas a quantidade numérica de artigos apresentados. A 

quantidade superior de artigos publicados na ANPEC no período, totalizando 2.131, mostra a maior 

magnitude do evento com relação à SEP, que totaliza 1.305 artigos no geral. No entanto, a SEP 

revela-se como um congresso mais influente em HPE/Metodologia, como podemos observar na 

coluna (a). Nos últimos dez anos, encontramos 294 artigos de HPE/Metodologia apresentados na 

SEP, indicando uma participação (representados pela razão das colunas (a)/(d)) de 22,5% sobre o 

total apresentado, enquanto que na ANPEC, apesar de contemplar um número total de artigos 

largamente maior, soma 154 artigos em HPE/Metodologia, com a participação de 7,2%. 

 O Congresso da SEP também tende a apresentar mais artigos influenciados por pensadores 

de HPE/Metodologia: cerca de 9,5% (colunas (b)/(d)) dos artigos apresentados fez uso relevante 

para sua argumentação de pelo menos um autor de HPE/Metodologia. Em contrapartida, na ANPEC 

apenas 2,3% dos artigos se mostraram permeáveis a influências de autores de HPE/Metodologia nos 

últimos 10 anos. Este dado sugere que a fronteira que separa a HPE/Metodologia das demais áreas 

da economia – macro, micro, história econômica etc. – é mais permeável no caso da SEP. Em 

termos mais precisos, é maior a probabilidade de um autor que participe do congresso da SEP de 

usar na sua argumentação – mesmo  na área de micro ou macroeconomia – teóricos que usem uma 

metodologia de pesquisa não pertencente ao mainstream na sua área ou cuja contribuição teórica se 

deu já há no mínimo algumas décadas. Como já se esperava, os dados levam a crer que o congresso 

da SEP se estabelece como um evento mais propício – ou, como dissemos,  mais permeável – a 

debates no âmbito da HPE/Metodologia. Por outro lado, o congresso da ANPEC, embora ofereça 

uma área a teóricos que investiguem a HPE/Metodologia, parece delimitar mais claramente o que 

pertence à área de HPE/Metodologia e o que não pertence a essa área. 

 Como já observado no item 2.1, nota-se que nos últimos anos o número total de artigos 

apresentados tanto no congresso da SEP como no da ANPEC exibiu uma tendência leve de 

aumento, como mostram as Figuras 1 e 2 abaixo. Por sua vez, o percentual de artigos na área de 

HPE/Metodologia apresentou uma variação, nos últimos 10 anos, de 5,1% (em 2007 e 2010) a 9,8% 

(em 2005), no caso da ANPEC, e de 17,2% (em 2007) a 36,7% (em 2006), no caso da SEP – quase 

20 pontos percentuais. Esta variabilidade maior na SEP talvez possa ser explicada pela maior 

permeabilidade das áreas do congresso da SEP a autores que façam uso da HPE/Metodologia, como 

já mencionamos no parágrafo anterior. 
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Figura 1 - Total de Artigos apresentados na ANPEC de 2004-2013 
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Fonte: Elaboração própria dos autores. 
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Figura 2 - Total de Artigos apresentados na SEP de 2004-2013 
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Fonte: Elaboração própria dos autores. 

  

 Entretanto, observamos também que no decorrer do período referido, 2004-2013, não há 

uma mudança significativa na participação dos artigos de HPE/Metodologia, sendo que na ANPEC, 

a participação destes artigos passa de 8,2% em 2004, para 7,5% em 2013, apesar do aumento no 

total de artigos apresentados no evento, de 158 em 2004 para 254 em 2013. O mesmo acontece para 

o congresso da SEP, quando observamos uma participação de 20,9% em 2004 para 20,3% em 2013, 

ao mesmo tempo que houve um grande aumento no total de artigos apresentados, de 110 para 143, 

no mesmo período. Por outro lado, os artigos influenciados pela HPE/Metodologia, apresentaram 

breve aumento na participação sobre o total de artigos apresentados entre 2004-2013. Na ANPEC, 



 

identifica-se uma variação de 1,9% em 2004 para 2,4% em 2013, sendo que na SEP temos a 

variação de 10% em 2004 para 14% em 2013. Isso pode ser refletido na criação e diversificação de 

mais “mesas” de apresentação, em ambos os eventos. 

 Somente a título de exemplo, pode-se afirmar que uma área como “Economia Política, 

Capitalismo e Socialismo”, da SEP, pode naturalmente convidar os autores ao uso de teóricos 

clássicos como Smith, Ricardo ou Marx. Contudo, a área também abre espaço a temas mais atuais, 

como a crise de 2008, sem fazer referência necessária a autores clássicos. Deste modo, é possível 

que em um determinado ano os autores que apresentem trabalhos nessa área foquem suas pesquisas 

em teóricos do passado, enquanto que no ano seguinte, tal foco se desloque para temas e autores 

mais atuais (e que não farão parte da área de HPE/Metodologia). Tal permeabilidade é mais difícil 

de ser observada na ANPEC, haja vista que não há uma área equivalente a “Ecoomia Política, 

Capitalismo e Socialismo” nesse congresso. Somente a título de exemplo, é pouco provável que 

uma área como “Microeconomia, Métodos Quantitativos e Finanças”, da ANPEC, aborde quaisquer 

autores de HPE/Metodologia (embora eles possam ser citados en passant, como de fato às vezes o 

são). 

 As Figuras 3 e 4 abaixo explicitam o fenômeno que viemos chamando de “permeabilidade” 

dos artigos da SEP a autores de HPE/Metodologia. Enquanto na ANPEC o número de autores 

influenciados por HPE/Metodologia (mas que não pertencem a essa área) chega a cair a quase zero 

nos anos de 2010 e 2011, na SEP tal número é menor que 10 em apenas 3 anos. Ademais, observa-

se que o movimento de autores influenciados por HPE/Metodologia acompanha o total de artigos 

em HPE na SEP, o que não ocorre na ANPEC. Ou seja, por dois anos (2010 e 2011) quase não 

houve autor fora da área de HPE/Metodologia que tenha sido influenciado por algum autor de 

HPE/Metodologia. Contudo, tal tendência pode estar se alterando: a criação em 2013 de uma área 

de Economia Política na ANPEC sinaliza a possível presença futura de artigos que tratem de temas 

como economia política internacional ou história econômica e que sejam influenciados pela 

HPE/Metodologia. Os dados de 2013 parecem sugerir um movimento nesta direção, como mostra a 

Figura 3 abaixo.  
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Figura 3 - Artigos em HPE/Metodologia e Influênciados pela HPE na ANPEC de 2004-2013  
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Fonte: Elaboração própria dos autores 
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Figura 4 - Artigos em HPE/Metodologia e Influênciados pela HPE na SEP de 2004-2013 

HPE/Metodologia Influência da HPE Total HPE 

 
Fonte: Elaboração Própria dos autores 

 

Por fim, a Figura 5 abaixo dá uma visão panorâmica do que ocorre com a área de 

HPE/Metodologia tanto na SEP quanto na ANPEC em conjunto nos últimos 10 anos: a ANPEC é o 

congresso onde há maior apresentação de artigos no geral, em todos os anos investigados. Observa-

se ainda que há uma tendência a um aumento da distância que separa os dois congressos com 

relação ao total de artigos apresentados, quando se compara os dados de 2004 e 2013.  

Contudo, quando considerados o item HPE Total – que engloba tanto artigos tanto 

exclusivamente de HPE/Metodologia como aqueles influenciados por HPE/Metodologia – vemos 

que a SEP possui um número maior de artigo em todos os anos. Contudo, até onde nossos dados 

mostram, não parece haver uma tendência nem de queda no número total de artigos de 



 

HPE/Metodologia durante todo o período analisado, nem na diferença do número total de artigos 

que separa os congressos da ANPEC e SEP.  
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Figura 5: Total da Produção de artigos em HPE na ANPEC e SEP de 2004-2013

Total HPE ANPEC Total de Artigos ANPEC Total HPE SEP Total de Artigos SEP

 

Fonte: Elaboração própria dos autores. 

 

3.3 Os teóricos mais utilizados pelos autores na SEP e na ANPEC 

 Como colocamos na Introdução deste artigo, um de nossos objetivos era verificar quais são 

os teóricos em HPE/Metodologia mais utilizados pelos pesquisadores brasileiros. Como já 

mencionamos, este ponto pode sinalizar uma possível pluralidade do pensamento econômico 

brasileiro, bem como possíveis linhas de pesquisas alternativas ao que definimos como o 

mainstream da ciência econômica.  

 Como na subseção anterior, os contrastes entre os congressos da SEP e da ANPEC 

aconselham que se faça uma análise separada dos dois, para que possamos identificar as 

especificidades de cada um deles e não se homogenize a produção em HPE/Metodologia quando se 

somam os dados dos dois congressos.  

 Comecemos, assim, com os principais autores referenciados nos artigos da ANPEC entre 

2004-2013. Como se pode perceber, Keynes e Marx são os dois autores mais referenciados nos 

últimos dez anos entre os artigos influenciados por HPE/Metodologia e aqueles exclusivos dessa 

área. Apenas como esclarecimento, o número “6” indicado para Keynes em 2004 na ANPEC (veja 

figura 6 logo abaixo) significa que, do total de artigos exclusivamente de HPE/Metodologia 



 

somados àqueles influenciados por HPE/Metodologia, Keynes foi relevante para a argumentação de 

6 deles.  

  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Keynes 6 8 5 3 6 5 3 3 3 4

Marx 5 5 4 3 6 13 2 6 5 5

Smith 2 3 2 1 2 1 1 0 4 2

Furtado 0 1 1 2 1 2 2 0 1 2

Diversos 41 34 35 34 33 51 27 46 43 38
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Figura 6: Principais autores da HPE referenciados na ANPEC de 2004-2013 

 

Fonte: Elaboração própria dos autores. 

 

No entanto, o que realmente chama a atenção é a magnitude da coluna “diversos”, que 

sinalizam autores tanto da área de economia (como Kaldor ou Joan Robinson) quanto filósofos 

(como Quine ou Rorty) ou historiadores (como Braudel). A presença de autores fora do que 

usualmente se considera como o domínio próprio da economia mostra que a área de 

HPE/Metodologia, ao menos no Brasil, tende a ser transdisciplinar. No entanto, a variedade de 

autores pode ser um fator complicador, ao dificultar a criação de um espaço comum de diálogo e 

pesquisa. Tal dificuldade é naturalmente menor para aqueles autores que trabalham com Marx, 

Keynes, Furtado ou Smith, pois a tradição de pensamento destes autores já está mais bem 

estabelecida. A questão pode ser mais complicada, contudo, quanto se trata de achar um espaço 

comum de diálogo para autores que, digamos pesquisem Rorty e Condillac.    

A Figura 7 abaixo mostra os 8 teóricos mais referenciados entre os artigos apresentados na 

ANPEC entre 2004-2013. Observando os dados, pode-se fazer tentativamente uma divisão de 5 

principais linhas de pesquisa específicas com base na semelhança entre os autores: há uma linhagem 

de Keynes-Kaldor-Minsky, uma com Smith-Hayek, outra com Furtado, uma com Marx e, por fim, 



 

uma com Veblen.  Embora não seja tema deste artigo, pode-se investigar em outro trabalho a 

frequência com que Keynes aparece junto a Kaldor e Minsky, ou Smith com Hayek, ou Furtado 

com Prebisch, por exemplo. Ou seja, pode-se verificar como os autores brasileiros constroem seus 

argumentos fazendo uma rede conceitual proveniente de autores de uma dada linhagem de 

pensamento econômico. 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Keynes 6 8 5 3 6 5 3 3 3 4 

Marx 5 5 4 3 6 13 2 6 5 5 

Smith 2 3 2 1 2 1 1 0 4 2 

Furtado 0 1 1 2 1 2 2 0 1 2 

Kaldor 1 2 2 4 1 1 1 0 0 1 

Hayek  3 1 1 0 0 2 1 2 1 1 

Minsky 1 2 1 1 0 3 1 0 1 0 

Veblen 1 0 0 0 1 2 1 2 2 0 
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Figura 7: Principais autores de HPE referenciados na ANPEC de 2004-2013 

 

Fonte: Elaboração própria dos autores. 

  

Passemos agora para os autores mais estudados pelos pesquisadores que apresentam 

trabalhos na SEP. A figura 8 abaixo mais uma vez aponta o contraste com a ANPEC: Marx 

certamente é o autor mais estudado pelos pesquisadores que participam do congresso da SEP, vindo 

Keynes em segundo lugar, bastante atrás. Furtado, que aparecia como um autor relevante na 

ANPEC, reaparece na SEP, mas com mais trabalhos a seu respeito. Smith também aparece como 

um autor relevante na SEP, mas não em um nível muito distinto daquele da SEP.  

  



 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Keynes 6 5 8 4 10 4 3 3 9 14

Marx 15 14 30 14 15 21 19 17 32 21

Furtado 6 4 6 5 10 7 3 6 4 5

Smith 2 4 8 2 1 2 4 1 0 3

Diversos 51 58 74 36 76 50 55 81 57 72
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Figura 8: Principais autores da HPE referenciados na SEP de 2004-2013 

 

Fonte: Elaboração própria dos autores. 

 

Como no caso da ANPEC, a magnitude da coluna “diversos” também sinaliza uma grande 

pluralidade de autores utilizados. No caso da SEP, a diversidade é ainda mais ampla que na 

ANPEC, chegando a mais de 80 citações no ano de 2011. Durante todos esses anos, o congresso da 



 

SEP acolheu trabalhos que estudavam autores não normalmente associados ao discurso econômico, 

como os escritores Machado de Assis e Daniel Defoe, o líder da revolução cubana Che Guevara e 

os filósofos alemães Immanuel Kant e Martin Heidegger.  Como comentado no caso da ANPEC, 

essa pluralidade de autores parece trazer promessas e desafios: as promessas dizem respeito à 

possibilidade de construção de um pensamento econômico efetivamente rico e transdisciplinar, no 

mesmo momento em que traz o desafio de buscar um fundamento comum que possibilite o diálogo 

entre discursos tão diversos. No anexo deste artigo, duas tabelas indicam o tamanho da variedade 

dos artigos pesquisados nos congressos da SEP e da ANPEC, mostrando a maior pluralidade da 

SEP.  

A figura 9 aponta, como fizemos no caso da ANPEC, os teóricos em HPE/Metodologia mais 

referenciados pelos pesquisadores brasileiros que apresentaram trabalhos na SEP no nosso período 

de estudo. A diferença se dá com relação às cinco linhagens possíveis de pesquisa, que aqui são 

diferentes: temos Keynes aliado frequentemente a Minsky; Marx se associa com Hilferding e 

Lukács (e, às vezes, com Ricardo); Smith se aproxima não mais de Hayek, mas de Ricardo; ao 

passo que Furtado permanece sozinho. Schumpeter é um autor que aparece com frequência entre os 

artigos da SEP, algo que não acontecia na ANPEC (embora, na ANPEC, pudéssemos achar 

trabalhos “neo-schumpeterianos” com certa frequência).  

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Keynes 6 5 8 4 10 4 3 3 9 14 

Marx 15 14 30 14 15 21 19 17 32 21 

Furtado 6 4 6 5 10 7 3 6 4 5 

Smith 2 4 8 2 1 2 4 1 0 3 

Schumpeter 4 1 0 0 5 3 0 1 3 9 

Minsky 0 2 2 1 4 1 2 2 4 2 

Ricardo 1 2 3 0 2 1 3 2 1 2 

Hilferding 0 0 1 3 1 0 3 1 2 4 

Lukacs 2 0 0 1 0 1 2 4 2 2 
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Figura 9: Principais autores de HPE referenciados na SEP de 2004-2013 

 

Fonte: Elaboração própria dos autores. 



 

 

Enquanto na ANPEC não se pode observar uma tendência nestes 10 anos na mudança de 

ênfase dos dois principais teóricos pesquisados – Marx e Keynes -- os dados da SEP igualmente não 

permitem dizer que há uma tendência a uma queda da predominância de Marx na SEP: houve 

apenas três anos – 2004, 2007 e 2008, onde Marx apareceu mais próximo dos outros autores. Por 

sua vez, 2012 foi o ano em que Marx mais apareceu com maior frequência entre os trabalhos 

apresentados na SEP – mais de 30 vezes.  

  

4. Conclusão do trabalho e desenvolvimentos futuros 

 

Este trabalho procurou investigar a produção em HPE/Metodologia no Brasil empiricamente 

a partir de dois dos principais congressos de economia do país – SEP e ANPEC, nos últimos 10 

anos. Tal empreitada, além de cansativa, pode ser objeto de crítica em duas frentes: em primeiro 

lugar, pode-se dizer que realizar tal trabalho não seria significativo ou útil, pois os dados estão 

disponíveis online: bastaria a alguém interessado na área de HPE/Metodologia verificar quantos e 

quais são os artigos produzidos nesta área em cada ano. Não haveria necessidade de coleta de dados 

para isso.     

Em segundo lugar, pode-se afirmar que já se sabe de antemão que o número de artigos da 

área de HPE/Metodologia não pode variar grandemente de ano a ano. Essa constância ocorreria pois 

os congressos estudados possuem um limite máximo de artigos a serem aprovados por área, de 

forma que não há grande variabilidade na porcentagem de artigos aprovados da área com relação às 

demais de ano a ano. Isto também já se saberia com antecedência.  

Podemos responder a essas duas possíveis críticas assinalando que nosso objetivo não era 

apenas fazer uma contagem de artigos ou calcular sua porcentagem sobre o total de artigos 

apresentados. Gostaríamos de mostrar, principalmente, de que forma os discursos da área de HPE/ 

Metodologia poderiam influenciar outras áreas da economia. Também gostaríamos de verificar 

quais seriam os teóricos mais estudados pelos pesquisadores brasileiros. Para isso, foi necessário 

não apenas um trabalho de coleta e contagem de dados – parte sem dúvida indispensável do artigo -

- mas também a elaboração de uma metodologia de pesquisa específica.   

Como resultado de nossa pesquisa, mostramos que há, de fato, alguma permeabilidade da 

área de HPE/Metodologia com relação aos outros domínios da economia. Mostramos ainda que esta 

permeabilidade é maior no caso do congresso da SEP, embora ela exista também no caso da 

ANPEC. Mostramos ainda que há uma enorme pluralidade de autores investigados pelos 

pesquisadores brasileiros e que, no caso da SEP, eles frequentemente saem das fronteiras do que 



 

burocraticamente denominamos “economia”. Contudo, não está claro como se pode criar um 

diálogo diante de tamanha diversidade que, do ponto de vista da transdisciplinaridade, seria 

desejável. Por outro lado, também há concentração em grandes autores clássicos – Marx, Keynes, 

Smith, Furtado – onde o diálogo entre os pares certamente é mais fácil.  

Pode-se sugerir que o lado positivo desta concentração nesses autores está na possibilidade 

de construção e sedimentação de linhas de pesquisa em economia alternativas no Brasil, distintas 

daquelas de outros países. Por outro lado, vários temas que poderiam ser de interesse para o próprio 

pensamento econômico brasileiro – por exemplo, o problema da especificidade histórica das 

ciências sociais, caro aos pensadores alemães do meio para o fim do século XIX – são muito pouco 

estudados. Quando o são, são obra de apenas um ou dois pesquisadores que dificilmente conseguem 

dialogar a respeito com seus pares,  dada a diversidade temática e autoral que permeia a pesquisa na 

área de HPE/Metodologia no Brasil. 

O artigo traz ainda a possibilidade de gerar pesquisas futuras. Como foi aventado na 

subseção 3.3, é possível mostrar quais são as “redes conceituais” possíveis de serem formadas a 

partir do trabalho de certas linhagens de pensamento – por exemplo, linhagens a partir de Keynes, 

Marx ou Smith.  

Também é possível mostrar de onde vêm os artigos de HPE/Metodologia produzidos no 

Brasil. Quais são os Estados e universidades que mais produzem na área? Existe, ao menos com 

base nos dados estudados, a formação de algum embrião de rede de pesquisa específica na área de 

HPE/Metodologia? Estas são questões que podem ser trabalhadas em futuros artigos.   
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ANEXO – Ranking dos principais autores referenciados na ANPEC e SEP entre 2004-2013 

Marx 54
Keynes 46
Smith 18

Furtado 13
Kaldor 13
Hayek 13
Minsky 10
Veblen 9
Hodgson 9

Marshall 8
Kalecki 8
Ricardo 7
Polanyi 7
Lucas 6
McCloskey 5

Pigou 5
Sraffa 5
Hegel 5
J. S. Mill 5
Friedman 4
Schumpeter 4

Daly 3
Robinson 2
Simon 2
Diversos 237

Total ANPEC 2004-2013

 

 



 

Marx 198 McCloskey 7 Williamson 3
Keynes 66 Lawson 7 Davidson 2

Furtado 56 Marshall 7 Moraes Neto 2
Smith 27 Friedman 7 Holanda 2
Schumpeter 26 R. Fausto 6 Shaikh 2
Minsky 20 Nelson 6 Bohm-Bawerk 2

Ricardo 17 Engels 6 Lange 2
Hilferding 15 Sen 6 Lefebvre 2
Lukacs 14 Chico de Oliveira 6 Kautski 2

Lenin 13 Aglietta 6 Diversos 337
Braudel 12 Habermas 5
Sraffa 11 Faoro 5

Bhaskar 11 Hodgson 5
Kalecki 10 Hume 5
North 10 Jevons 5

Mandel 10 Mises 4
Prebisch 9 Hirschman 4
R. Marini 9 Postone 4

Veblen 9 Tavares 4
Caio Prado 9 Hegel 4
Hayek 9 Wallerstein 4

Chesnais 8 Gramsci 4
Popper 8 Bukharin 3
J. S. Mill 8 Kant 3
F. H. Cardoso 7 E. Prado 3

Total SEP 2004-2013
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A ANÁLISE ECONÔMICA DE NELSON WERNECK SODRÉ DA FORMAÇÃO 

BRASILEIRA: A POLÊMICA EM TORNO DOS “RESTOS FEUDAIS”  

Ivan Ducatti 

 

Resumo 
Pretende-se com este trabalho analisar como Nelson Werneck Sodré precisou a categoria feudal em 
suas obras de história da formação histórica brasileira. “Feudal” tem estatuto de centralidade na 
obra de Sodré. Queremos analisar se “feudal” também está ligado a uma sociedade de classes que se 
forma em torno de seu modo de produção ou se trata de uma metáfora política para justificar os 
obstáculos ao desenvolvimento da burguesia nacional e da sujeição desta ao imperialismo. Busca-se 
verificar a importância desse autor para a História, uma vez que, ao longo de sua carreira como 
historiador, construiu uma questão que, para ele, era fundamental na história socioeconômica 
brasileira: a formação da burguesia brasileira, articulando-se com as classes latifundiárias e a 
burguesia internacional, representada pelo imperialismo econômico. 
Palavras-chave: feudal; burguesia; modos de produção; latifúndio; imperialismo. 
 
Abstract 
The aim of this work to analyze how Nelson Werneck Sodré determined the feudal class in his 
works of history of Brazilian historical formation. “Feudal” has status of centrality in the work of 
Sodré. We intend to examine whether “feudal” is also attached to a class society that forms around 
its mode of production or is it a political metaphor to justify obstacles to the development of the 
national bourgeoisie and the subject of this imperialism. We seek to verify the importance of this 
author to history, since, throughout his career as a historian, an issue that has built for him, was 
instrumental in the Brazilian socioeconomic history: the formation of the Brazilian bourgeoisie, 
linking up with landowning classes and the international bourgeoisie, represented by economic 
Imperialism. 
Key Words: Feudal; Bourgeoisie; Modes of Production; Landlordism; Imperialism. 
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Introdução 

 

São conhecidas, pela historiografia brasileira, as críticas feitas ao historiador Nelson 

Werneck Sodré por ele ter afirmado que, no Brasil, o atraso das forças produtivas capitalistas devia-

se à permanência de “restos feudais” no pensamento da elite brasileira, pensamento este que se 

desenvolve ao longo da formação histórica do país. Esses embates historiográficos envolveram 

conhecidos autores, como, por exemplo, Caio Prado Jr, Carlos Guilherme Mota e Guido Mantega, 

que são fortemente contrários à ideia de uma questão feudal na formação econômica brasileira1. 

Apesar desses debates – aqui um elemento de ponderação – não se pode negar a importância de 

Sodré para a historiografia brasileira, pois sua obra reflete rigor metodológico na pesquisa 

científica, sua produção abrange vários ramos das humanidades (história, imprensa, geografia, 

estética, literatura etc). Vale frisar que atualmente o interesse acadêmico2 por sua produção 

intelectual tem crescido, nos últimos quinze anos, o que nos leva a pensar que se trata realmente de 

um autor de importância para a historiografia brasileira. Em uma palavra, esse interesse por Sodré 

talvez seja o reconhecimento de sua grande estatura enquanto crítico que, por intermédio de seu 

legado teórico, tem possibilitado novas releituras do Brasil. 

Ainda que também não concordemos com a noção de uma etapa3 feudal no Brasil, por se 

tratar de uma construção mecanicista de interpretação da história, aplicada como um determinismo 

teórico-político – rompe-se com a noção de dialética e emprega-se a visão “progressista” da 

burguesia brasileira contra o latifúndio –, insistimos, no entanto, que a contribuição de Sodré, de 

modo geral, para a historiografia brasileira é rica e relevante para as ciências sociais. Podemos e 

devemos discordar de hipóteses e pressupostos – o que é um elemento necessário para o debate 

teórico, que deve primar-se por ser enriquecedor em nível científico e acadêmico em geral –, mas 

não podemos cair no equívoco, a partir de uma formulação considerada inconsistente, de refutar por 

                                                 
1 Esse tipo de discussão também ocorrera, por exemplo, na Argentina, com calorosos debates entre Ernesto Laclau, 
Rodolfo Puiggrós e André Gunder Frank, porém numa perspectiva mais abrangente: saber se houve ou não resquícios 
feudais na América Latina como um todo. 
2 Exemplos dessas produções somente em formato de livro, excetuando as várias dissertações e teses: Nelson Werneck 
Sodré: entre o sabre e a pena, de Paulo Cunha e Fátima Cabral; Nelson Werneck Sodré na historiografia brasileira e 
Dicionário Crítico Nelson Werneck Sodré, ambos organizados por Marcos Silva, com a contribuição de mais de 
quarenta autores. 
3 A teoria das etapas na formação sócio-histórica é uma teoria que embasou o pensamento de militantes e pensadores 
filiados ao PCB. Mazzeo e Carone (Referencial Bibliográfico), entre outros, analisam essa perspectiva teórica. 



 

   
   
   
  

3 

completo a contribuição de um pensador, se sua obra total mantém determinado nível de coerência e 

contribui para a construção das ideias no plano crítico.  

Ao nos inquietarmos com as posições polêmicas de Sodré – que fora um grande pensador – 

e com as formulações críticas a ele endereçadas (ao nosso ver, construídas com argumentos sólidos, 

porém insuficientes para rebater e superar satisfatoriamente as concepções do autor em questão), 

procuramos aprofundar nossas análises acerca de alguns elementos da categoria “feudal” à luz dos 

estudos econômicos acerca do modo de produção feudal, a partir das diversas discussões travadas 

por vários pensadores econômicos4 que estudaram a sociedade feudal, desembocando em longos 

diálogos – às vezes ásperos, mas muitas vezes complementares e elucidativos – que compõem, na 

historiografia, as teses sobre a transição do feudalismo para o capitalismo, para, a partir daí, 

verificar como Sodré precisou a categoria “feudal”, como ele se aproximou ou se distanciou dos 

debates ora mencionados.  

Esses debates ocorreram ao longo das décadas de 1950 e 1960; provavelmente Sodré os 

conhecera. A economia feudal, nesses estudos, teria entrado em decadência por inúmeras razões. 

Ou os fatores externos – como o avanço da economia mercantil a partir do Oriente Médio – ou os 

fatores endógenos – divididos em basicamente duas opções: (a) a transformação do camponês em 

produtor direto que comercializa seus excedentes, tornando-se produtor e distribuidor de 

mercadorias; (b) o camponês que passa a produzir a partir do comando dos mercadores, que 

comandam a produção e transformam o camponês em assalariado – teriam gestado o nascente 

capitalismo mercantil e, consequentemente e a partir deste, o capitalismo industrial moderno 

desenvolve-se, tal como conhecemos hoje.  

A transição, como elemento teórico que abrange a economia, amplia o horizonte crítico, pois 

seus pensadores têm esmiuçado os elementos constitutivos da ordem feudal, no que diz respeito ao 

comércio, à produção e ao mercado internacional. Os estudos acerca da transição complementariam 

as críticas a Sodré, superando as insuficiências, como uma chave heurística a ser explorada. Como 

podemos observar, do feudalismo, surge (não mecanicamente) o mundo comercial mercantilista – 

que desemboca nas grandes navegações – até a formação da Revolução Industrial, impulsionada, no 

plano técnico, pela ciência e tecnologia, que são exigências para a superação de crises do capital, 

                                                 
4 Entre os historiadores e cientistas sociais que pensaram o modo de produção feudal e a transição, temos: Maurice 
Dobb, Paul Sweezy, Charles Parain, Pierre Vilar, Kohachiro Takahashi, Giuliano Procacci, Rodney Hilton, Albert 
Soboul e outros. Uma obra mais recente acerca da crítica à transição é o livro A Origem do Capitalismo, de Ellen 
Meiksins Wood.  
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como a Grande Depressão (1873-1896). Esse desenvolvimento histórico e econômico é um 

processo da Europa ocidental; não se realizou ao mesmo tempo e na mesma dinâmica no Brasil e na 

América Latina. É nesse sentido que entender a industrialização brasileira a partir de um embate 

feudal entre produtores e classe dominante torna-se um equívoco, uma vez que transpõe-se 

mecanicamente elementos de uma determinada realidade para outra, sem sequer haver semelhanças 

em suas pilares de formação.  

Porém, faz-se mister considerar que Nelson Werneck Sodré, ao analisar a realidade sócio-

histórica por intermédio do materialismo histórico-dialético, buscou extrair da teoria crítica o que é 

fundante para esse método: o trabalho. Sodré estudou a forma como o trabalho fora apropriado no 

Brasil pelas elites, bem como as formas de organização econômica. Assim, o leitor de Sodré passa a 

conhecer as relações de exploração no Brasil predominantemente agrário e demonstra que o salto 

para a industrialização seria a superação a ser conquistada, pois alavancaria novas possibilidades de 

modernização, ampliaria as possibilidades de consumo e circulação e possibilitaria um processo de 

autonomização do país, que encontrava-se na dependências dos capitais especulativos e à mercê do 

imperialismo – que, para Sodré, numa associação com o grande latifúndio, remetia o Brasil à 

condição de uma subcolônia, dentro do quadro geopolítico que a Guerra Fria ia desenhando.   

 

A formação econômica de Sodré 

 

Nos seus primeiros trabalhos sobre a processualidade histórica do Brasil, Sodré, em especial 

Formação da sociedade brasileira, de 1944, analisava a formação da sociedade até as vésperas de 

1929, afirmando que, dentro de um conjunto de vários fatores responsáveis na gênese da formação, 

o econômico era de importância superior. O autor, já naquele momento, investia na ideia de que o 

atraso econômico por que o Brasil passava devia-se ao fato de que os traços coloniais ainda se 

mantinham presentes na constituição da sociedade brasileira. O atraso econômico destacava-se por 

um sistema cuja reprodução social não se encontrava ainda no marco de uma etapa capitalista 

semelhante aos moldes da Europa ocidental, sendo a influência colonial a grande razão que 

emperrava o Brasil nos trilhos que o desenvolvimento industrial, coordenado pela burguesia 

nacional, poderia engendrar. A questão colonial estaria ainda ligada a uma estrutura feudal. Nesse 

conforme ensina o autor, constituíam organizações autárquicas, sobre as quais havia uma produção 

para o consumo imediato. Apesar de enfatizar uma característica econômica da sociedade feudal, 
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Sodré, nesse momento, explica que seu declínio dá-se por intermédio de uma causa política, quando 

da representação da luta pelo fortalecimento do poder central do rei. O poderio central surge em 

contrapartida ao dos senhores feudais. Encontramo-nos, aqui, diante de uma fase histórica em que 

os Estados nacionais se formam incorporando feudos. Das diversas classes sociais, destaca-se a 

burguesia; daí, o fator do desenvolvimento do comércio como componente do declínio feudal não 

ser descartado pelo autor; pelo contrário, houve um aumento de uma clientela dentro do 

crescimento das trocas e sua capacidade de poder aquisitivo não poderia se limitar apenas às 

necessidades locais. Como se vê, Sodré privilegia o político – que não deve, obviamente, ser 

desprezado, mas não enfatiza a questão econômica como preponderante. 

Sodré reporta-se à história de Portugal. Este país, representado pela burguesia comercial, já 

se constituía numa nação com desenvolvimento do comércio, e isso lhe possibilitou um 

cosmopolitismo que permitia a formação de um nacionalismo precoce. Na realidade, Portugal mal 

conhecera o feudalismo, mesmo na era medieval. Seu solo não favorecia a atividade agrícola, 

limitada mais às abadias. Nesse sentido, segundo Azevedo (1988), podemos observar que, sem a 

dependência total das atividades camponesas, a precoce nação portuguesa reflete uma sociedade 

cuja dinâmica socioeconômica rompe com os limites naturais da exploração da terra. Essa mesma 

análise sobre um Portugal não feudal já começa a nos remeter às contradições de uma colonização 

de caráter feudal. Como o feudalismo, enquanto economia de subsistência, desde o século XII, era 

apenas um traço na formação daquele país, muito dificilmente o colonizador teria transposto uma 

forma de subsistência para as colônias. Ao contrário, a historiografia tem documentação suficiente e 

estudos consagrados para demonstrar que o Brasil, enquanto colônia, produz em larga escala para o 

comércio ultramar, no Antigo Sistema Colonial, resultado direto das políticas mercantilistas. Por 

isso mesmo, não feudais.  

Sobre o período inicial da colonização portuguesa no Brasil, Sodré nos coloca que a empresa 

é, na sua amplitude, capitalista. A sociedade colonial que se desenvolve e explora o trabalho no 

Brasil, a partir de elementos de Portugal, se caracterizou pela vida para o exterior, isto é, suas 

energias de dominação eram de garantir a produção para a exportação. Tanto é observável que o 

comércio colonial brasileiro, desde os tempos de Methuen, fora todo orientado para a Inglaterra. 

Aliás, o capital inglês soube também se associar à produção interna. A colonização inicia-se em 

grandes domínios de terra. Esses domínios deram início à questão do monopólio da terra, grande 

preocupação para o autor, por serem por ele considerados, causas do atraso das relações 
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socioeconômicas no campo. E, novamente, remete-se às forças produtivas, pois essas não poderão 

se desenvolver sem a eliminação do monopólio. O autor, nesse sentido, aponta a necessidade da 

superação do latifúndio. Poderemos verificar, no tocante às opiniões políticas do autor, que tal 

superação dar-se-á no fortalecimento das relações democráticas, em que se configuram 

trabalhadores e burguesia nacional, de um lado, contra capital estrangeiro e imperialismo, de outro. 

Em suas análises do processo colonial, os investimentos em capital são realizados tanto na 

circulação como na produção. Vale destacar as observações feitas por Sodré sobre o papel dos 

capitais, comercial ou produtivo, em diversos momentos na história do Brasil, o qual permitiu 

alterações nas forças produtivas, uma vez que ele não deixa de enfatizar a empresa colonial 

portuguesa como precursora moderna de expansões mercantis, numa época em que, na Europa 

(especialmente fora da Península Ibérica), a agricultura de subsistência ainda se mantinha como 

base para a produção social. 

No início da colonização, Sodré frisa que o grupo mercantil português não teria interesse em 

investir inicialmente no Brasil. Além de falta de recursos para a empreitada, não estaria disposto a 

aplicar recursos em produção, uma vez que as trocas são as características centrais de seus 

negócios. A nobreza portuguesa, com seus negócios voltados para o Oriente, tampouco se 

interessava por tal empresa. Buscou-se a distribuição de faixas territoriais pela Coroa a donatários, 

que se encarregariam de explorar e ocupar os novos territórios. As dificuldades da administração à 

distância e toda a estrutura para a realização de tal ocupação só foram possíveis para a empresa 

donatária, como frisa Sodré, “naquilo que em economia moderna conhecemos por investimento” 

(1978a). Ainda aqui, os escritos de Sodré apontam para o capital especulativo, que busca as 

mediações necessárias para sua aplicação: o início da colonização, por algumas décadas, não fora 

viável. Também uma consagrada historiografia afirma com veemência que a ocupação do território 

brasileiro, depois de trinta anos ocupado sem uma produção consistente, só passa a ser encarada 

com preocupação por fatores político-militares, como a ameaça de invasão e colonização por outras 

nações mercantis, como a Fraca, por exemplo. 

Para Sodré, a questão da expansão de capitais não se dá de forma tranquila e automática, 

seja na produção ou no comércio, uma vez que a forma em que uma sociedade está organizada e 

estruturada pode dificultar ou não a expansão de capitais. Nesse sentido, os investimentos de 

capitais são um elemento que tende a alterar o desenvolvimento econômico de uma sociedade, que 

põe em conflito o próprio modo de produção em que esta se encontra estruturada. A dinâmica 
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desses investimentos, como sinalizada por Sodré, mostra que seu ritmo nos auxilia a compreender 

também o declínio feudal.  

Que ritmos são esses? O autor aborda a questão dos traços feudais influenciados pela 

legislação portuguesa do planejamento colonial, no que se refere às doações de capitanias, e que 

marcaram as características dos monopólios da terra, os latifúndios. Partindo da afirmação de que 

“os que apoiaram a tese da existência de características capitalistas na empresa da colonização 

foram levados a isso, certamente, pela confusão que reinou por longo tempo entre as noções de 

capital comercial, característica da fase mercantil, e capitalismo” (SODRÉ, 1962: 82), tampouco 

pode-se concluir sobre uma empresa colonizadora capitalista. O mercantilismo, sistema econômico 

dentro do qual Portugal se insere, não pode ser considerado como capitalismo industrial, isso é 

óbvio, mas há um capital que se acumula e promove novas e crescentes empresas de comércio 

exterior. Diríamos que a colonização enquadra-se dentro do que Arrighi (1994) chama de ciclo 

sistêmico de acumulação. Ainda que haja uma mentalidade feudal (resquício) que organize a 

distribuição de terras a serem cultivadas no Brasil colonial, são os capitais que irão efetivamente ser 

empregados para transformar o solo, ao utilizar e explorar a força de trabalho escravo e engenhos 

necessários. Tanto que várias capitanias não foram trabalhadas, desembocando no fracasso que a 

historiografia explica, pois não havia a intenção de risco de capitais para elas, ainda que a divisão 

de terras obedecesse às ordens senhoriais, numa estrutura de vassalagem. 

 A propósito das argumentações sobre a existência de uma feudalidade no Brasil, vale notar 

que o pensamento de Sodré encontra ecos, por exemplo, nas teses de Guimarães, em Quatro 

Séculos de Latifúndio, em que não só defende que a colônia portuguesa no Brasil fora feudal como 

rechaça a existência de um protocapitalismo. Segundo Guimarães (1977), o fato de Portugal, à 

época do descobrimento, encontrar-se em fase do desenvolvimento econômico do mercantilismo, 

não permite concluir que esse fenômeno ter-se-ia prolongado também nas colônias de ultramar. 

Assim, no Brasil, vingaram-se as características fundamentais do feudalismo, e não as do 

capitalismo. As primeiras tentativas de colonização fracassaram em virtude de os fidalgos sem 

fortuna desejarem “reviver aqui os tempos áureos do feudalismo clássico” (GUIMARÃES, 1977: 

23), uma vez que as forças do medievalismo estavam ainda profundamente arraigadas em Portugal. 

Como consequência, seria evidente que se lançasse, no Novo Mundo, os fundamentos da produção 

feudal, por ser a ordem econômica vigente. Haveria, dessa forma, uma contradição entre os gestores 

administrativos da colônia, de um lado, que se nutriam de um universo feudal português; e, de outro 
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lado, a nova ordem econômica mercantil, que impunha novas dinâmicas entre as relações sociais. 

Novamente um argumento político – a permanência da feudalidade enquanto poder –, que não 

explica, mas oculta o fato de que o latifúndio, enquanto uma porção enorme de terras, para ser 

produtivo, necessita de intervenção humana – trabalho e tecnologia (mesmo que rudimentar, não 

importa) – para ser produtivo. Porém, reitera-se o que já havíamos afirmado no parágrafo anterior, 

os riscos de uma empresa são considerados por capitalistas (primeiros grandes comerciantes); os 

capitais não são invertidos aleatoriamente, sem que haja uma possibilidade de ganhos e 

acumulação.  

 O autor reconhece, no entanto, a economia mercantil, mas não havia avanços estruturais 

nessa nova ordem capazes de alterar a característica feudal. Por isso, para ele, é uma falha chamar o 

Brasil colonial de capitalista, se Portugal não era. Mas a organização socioeconômica não permitia, 

no entanto, que o Brasil se formasse por intermédio da feudalidade, senhorio e vassalagem. As 

discussões acerca da Idade Moderna, em que o mercantilismo se desponta como sistema econômico 

dominante, que se apresenta como uma ponte entre o mundo feudal e mundo capitalista, impõe ao 

cientista social rigor ao aplicar o vocabulário econômico. Não era, de fato, um capitalismo 

industrial, mas não é incorreto afirmar que era um capitalismo mercantil, em que a circulação ainda 

é preponderante à produção.  

 Ainda sobre Portugal. Na fase quinhentista, este tinha uma base econômica agrícola, embora 

fossem importantes as ações comerciais marítimas. A classe dos comerciantes repartia com a 

Realeza o poder do Estado, porém não ocupando posição dominante ou forças suficientes para 

destruir (ou superar) a força feudal vigente. Em toda a Europa, nessa época, a ordem feudal ainda 

não estava superada por completo. A Metrópole decidira transplantar para a América o modo de 

produção dominante para além-mar, pois seria a forma de organização que melhor repousaria sobre 

o monopólio da terra. Na realidade, não se trata de um transporte de modo de produção: a colônia 

responde à dinâmica comercial de Portugal; não há uma separação entre metrópole e colônia, mas 

uma complementaridade; a partir de Portugal, começa a distribuição e comercialização dos produtos 

tropicais, produzidos em larga escala, por uma camada de grandes negociantes e financistas que 

fomentam o mercado externo, numa relação de nações, como Holanda e Inglaterra, por exemplo. Na 

colônia, produziam-se as mercadorias, as novidades (especiarias) que o mercado europeu ia 

absorvendo; produz-se em altíssima escala pela força de trabalho escava, explorada por senhores de 
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engenho, também comerciantes, que se complementam aos negociantes e financistas portugueses e 

de outras nacionalidades. 

 Sodré afirma que, mesmo desenvolvido o caráter comercial da produção do açúcar para o 

mercado mundial, isso não havia sido suficiente para diluir seu caráter feudal. Além do mais, ele 

aponta para o fato de que a cultura do açúcar, sustentada por grandes plantações, não faria dessas 

unidades econômicas, unidades do tipo capitalista. O modo de produção da colônia, para 

Guimarães, sobre quem Sodré sustenta-se teoricamente, realizou-se por intermédio do feudalismo 

colonial, uma vez que supor o contrário, i. é, “sob o signo da formação social capitalista significa, 

nada mais nada menos, considerar uma excrescência” (GUIMARÃES, 1977: 33), “taxar de 

supérflua qualquer mudança ou reforma profunda de nossa estrutura agrária” (idem). Certamente, 

para Sodré, foi mais exequível apelar para um “feudalismo colonial”, que carece, profundamente, 

de uma demonstração não somente teórica, mas até mesmo documental, pela qual se expressem a 

natureza desse tipo de relação, do que compreender a fase mercantilista, de transição, complexa, 

com elementos que ainda requerem uma ampliação de seus movimentos para uma mais bem 

construída análise, à luz das relações de troca, acumulação e classes sociais capitalistas 

(negociantes, financistas e mercantilistas). “Feudalismo colonial” pouco explica enquanto conceito, 

suas determinações são confusas e mais remetem ao mundo mercantil do que à ordem feudal.  

 

A economia natural – aspecto feudal do materialismo histórico 

 

Afinal, por que a categoria “feudal” tem estatuto de centralidade na obra de Sodré? Diante 

desta pergunta, devemos, primeiro, localizar e demonstrar se, realmente, a questão feudal é uma 

categoria central para o autor, e, em segundo lugar, perceber se feudal está ligado a uma sociedade 

de classes que se forma em torno de seu modo de produção ou se é uma metáfora política para 

justificar os obstáculos ao desenvolvimento da burguesia nacional e da sujeição desta ao 

imperialismo. Solidarizando-se com Sodré quanto ao uso do termo “feudal”, Quartim de Moraes diz 

que  

 
 

Seja qual for, ou vier a ser, a melhor solução terminológica, para Sodré, como para a 
maioria dos comunistas de sua geração, o essencial na questão do “feudalismo”, isto 
é, do monopólio latifundiário da terra e da dominação pessoal sobre o camponês, era 
fundamentar a necessidade da reforma agrária (QUARTIM DE MORAES, 2001: 
27).  



 

   
   
   
  

10 

                                   
                          

Dobb (1987) nos ensina que o revivescimento do comércio, a partir de 1100, trouxe o 

comerciante e a comunidade comercial, os quais passaram a ser “corpos estranhos” na sociedade 

feudal. No entanto, com o passar do tempo, a presença do mercador tornou-se um incentivo para o 

permuta dos produtos excedentes e a produção para os mercados, que começaram a atrair a ambição 

de senhores feudais. Porém, é necessário observar que a expressão “corpos estranhos”, usada para 

caracterizar a figura do comerciante, não nos parece suficiente para explicar qual exatamente era 

sua relação, enquanto classe social, para com as outras classes sociais do então mundo feudal. À 

primeira vista, tem-se a impressão que o termo “corpos estranhos” diz respeito àqueles que viviam à 

parte do mundo feudal, não aceitos pela comunidade não comerciante, interagindo de forma 

marginal ou mesmo não interagindo. Aparentemente, o termo diz respeito a uma classe que se 

encontrava em número ainda reduzido e não suficientemente forte para alterar as estruturas do 

mundo feudal, cujas atividades econômicas ainda destoavam numa sociedade agrícola. Ele 

questiona se a ampliação do mercado pode ser admitida como condição suficiente para justificar o 

declínio do feudalismo. Para tal problemática, Dobb sustenta que “a ‘economia natural’ e a 

‘economia de troca’ são duas ordens econômicas que não se podem misturar e a presença da última, 

ao que nos dizem, é bastante para fazer a primeira dissolver-se” (DOBB, 1987: 47). No entanto, 

acrescenta que a influência do comércio sobre a estrutura feudal em várias partes da Europa, 

submetida a estudos comparativos, leva a sérias dúvidas quanto à assertiva de tal interpretação. 

Lembra, por exemplo, que na Polônia e na Boêmia, as oportunidades crescentes para a exportação 

de cereais levaram não à abolição, mas ao aumento das obrigações servis do campesinato. Citando 

vários exemplos de aumento de comércio conjugado ao aumento de servidão, Dobb concluirá que o 

crescimento de uma economia monetária levou tanto à intensificação da servidão como fora a causa 

do declínio feudal. O surgimento das cidades, à medida que o aumento do comércio ocorria, 

exerceu influências desintegradoras sobre o sistema feudal, tais como êxodos rurais e o consequente 

uso dessa nova força de trabalho, assalariada, no meio urbano, bem como o uso da força de trabalho 

assalariada de camponeses, já desvinculados de seus meios de produção, por camponeses, visando a 

excedentes. Porém, como ressalta o autor, “seria errôneo encará-las nesse estágio como 

microcosmos do capitalismo” (DOBB, 1987: 78), uma vez que, ainda no início da vida urbana 

medieval, seus habitantes pertenciam a uma estrutura feudal, consequentemente mantendo certas 

relações feudais para com determinado(s) senhor(es). Somente quando, mais tarde, o comércio 

torna-se ocupação principal dos habitantes é que podemos perceber que o fator econômico começa a 
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caracterizar, de fato, as cidades como núcleos de sociedades cujos vínculos feudais vão, aos poucos, 

perdendo seus ligamentos, por intermédio de lutas pela independência urbana, que, provavelmente, 

deveu-se a elementos menos sujeitos à dominação feudal, i.é, “mercadores atraídos ao lugar vindos 

de fora, ou, desde o início, achavam-se dotados de uma posição privilegiada por alguma concessão 

ou patente especial” (idem: 89). 

Estudando o mundo medieval europeu ocidental, pouco leva a crer que, no Brasil, o modo 

de produção feudal tenha realmente existido nos moldes daquele continente. Baseando-nos nas 

sínteses que seguem, não foi possível localizar, nos estudos de Sodré, quaisquer semelhanças. Por 

exemplo, tome-se a afirmação “feudal” que Kula (1987) utiliza quando de seus estudos sobre o 

feudalismo na Polônia: 

 
 

Suffice it to say that the term ‘feudalism’ refers to a socio-economic system which is 
predominantly agrarian and characterized by a low level of productive forces and of 
commercialization; at the same time it refers  to a corporate system in which the 
basic unit of production is a large landed estate surrounded by the small plots of 
peasants who are dependent on the former both economically and juridically, and 
who have to furnish various services to the lord and submit to his authority (KULA, 
1987: 162). 

 
 
Parain (1973), de forma sintética e generalizadora, classifica em três itens a sociedade 

feudal: 

1) As relações sociais de produção estabelecem-se essencialmente em torno da terra, uma 

vez que a sociedade feudal mantém um sistema econômico predominantemente agrícola. 

2) Há, para os trabalhadores, direitos de utilização e ocupação sobre a terra, mas a 

propriedade pertence a uma hierarquia de senhores. Também ressalta o direito de apropriação do 

senhor sobre o trabalhador, que significa se apropriar, ‘a priori’ e diretamente, do sobretrabalho do 

trabalhador direto, nada mais que o direito de exploração do trabalho de outrem (por meio de 

corvéias, pagamentos de rendas em gêneros ou em dinheiro, pagamentos dos direitos banais, etc.). 

3) À base econômica feudal, corresponde toda uma rede de laços pessoais. A maioria dos 

trabalhadores não goza de liberdade pessoal. Isso não significa que haja escravatura, mas, sim, a 

servidão, que nada mais é do que a ligação do camponês ao senhor por meio de sistema de deveres.  

 Bloch (1987) afirma que na Baixa Idade Média, havia dificuldades de troca. Classifica isso 

como “a penúria de espécies”, e explica que a sociedade medieval não desconhecia a compra/venda, 
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vivia dela, apesar das irregularidades dos mercados; as trocas ocupavam menos lugar que as 

prestações de serviços; o trabalho assalariado era algo abstrato. Em vez dessa prática de 

remuneração: 

 
 

Ofereciam-se duas soluções: albergar o homem em casa, alimentá-lo, fornecer-lhe 
aquilo que se chamava “cama e mesa”, ou então ceder-lhe, em paga de seu trabalho, 
uma terra que, por exploração debita ou sob a forma de foros pagos pelos 
cultivadores, lhe permitisse prover ele próprio à sua manutenção (BLOCH, 1987: 
123) 

 
 
A produção de tecidos marcava o tipo de manufatura da Idade Média. Os artesãos e 

mercadores afirmavam-se com mais vigor nos centros urbanos, em especial a classe dos 

mercadores, uma vez que a economia medieval foi dominada, não pelo produtor, mas pelo 

comerciante.  

 Hobsbawm (1994), referindo-se aos “termos econômicos” do mundo feudal, destaca que 

apenas algumas áreas desenvolveram-se em direção a uma agricultura puramente capitalista, sendo 

a Inglaterra a principal delas, dando origem, em 1830, a uma classe de empresários agrícolas, de um 

lado, e a um enorme proletariado, de outro. Esse recente quadro se coloca em oposição a uma classe 

de monarcas que “quase nunca desejou, e nunca foi capaz de atingir, a total transformação 

econômica e social que exigiam o progresso da economia e os grupos sociais ascendentes” 

(HOBSBAWM, 1994: 39).  

 Como introdução, em seu debate sobre a transição feudalismo/capitalismo, Sweezy (1978) 

afirma que o sistema feudal não se constituía como um sistema estável ou estático. Pelo contrário, o 

mundo feudal dera lugar a competições entre senhores por terras e vassalos. Além disso, o autor nos 

ensina que essa mesma sociedade tinha um crescimento populacional dinâmico. No entanto, um dos 

pontos que o autor discute em seu artigo, num diálogo com Dobb, trata do declínio feudal. Quanto a 

este momento, considera-se crucial atentar para este estudo, uma vez que tal movimento da história 

da Europa ocidental traz muitos elementos para a compreensão da transição do modo de produção 

feudal para o capitalista. Pois é justamente na era cronológica desse processo, séculos XV e XVI, 

em que se encontra a formação sócio-econômica do Brasil, enquanto colônia nascente. Quanto a 

essa periodização, Marx (1989) frisa com clareza que o prelúdio que criou a base do modo 

capitalista de produção ocorreu no último terço do século XV e nas primeiras décadas do século 

XVI.  
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 Inicialmente, Sweezy (1986) chama a atenção para a questão da influência das trocas a longa 

distância, num sistema que se forma paralelo ao sistema feudal, de produção de valores de uso. 

Nessa justaposição, há duas influências que alteram as características de uma economia de uso pra 

uma outra de troca. A primeira refere-se à ineficiência da organização senhorial da produção: os 

bens manufaturados já eram mais baratos que os produzidos em casa, gerando o que o autor chamar 

de pressão de compra e pressão de venda, trazendo as propriedades feudais para a órbita da 

economia de trocas. A segunda diz respeito à posse da riqueza em si, atraindo não só mercadores ou 

comerciantes, mas também os membros dominantes da sociedade feudal. A riqueza em si era 

representada pela posse de dinheiro e por ordens de pagamentos. Ele mostra que o declínio feudal 

teve como causas principais os seguintes itens: a) a influência do comércio sobre a economia de uso 

do mundo feudal; b) o papel do dinheiro; c) a evolução dos gostos da classe dominante feudal, uma 

vez que esta começa a se empossar de dinheiro e aumentar seu rol de consumo; d) o 

desenvolvimento das cidades, as quais passam a atrair a população camponesa pela possibilidade de 

trabalho que as trocas iam proporcionando. 

Mas há um ponto de convergência entre Sweezy e Dobb, que considera importante ressaltar, 

e diz respeito à questão da servidão. Ambos autores afirmam que a economia de troca, triunfante e 

dinâmica, não implica necessariamente no fim da servidão. Aliás, alertam que tal economia é 

compatível tanto com a servidão, como com a escravidão, o serviço autônomo independente ou o 

assalariado. 

 

Conclusão 

 

 Buscamos averiguar se “feudal” seria uma categoria empregada por Sodré após este 

observar o funcionamento da economia natural desenvolvida pelo modo de produção feudal da 

Europa Ocidental. Temos levado em consideração que, como o próprio Sodré frisou, uma total 

semelhança inexiste, pois o desenvolvimento histórico da América colonial é algo diferente daquele 

da Europa ocidental medieval.    

 A colonização portuguesa no Brasil, principalmente nos primeiros séculos em que 

preponderava a cultura da cana-de-açúcar, obedecia ao comércio externo dessa especiaria, dirigido 

pela burguesia comercial portuguesa. Há, nos estudos de Sodré e de outros historiadores latino-

americanos (por exemplo, Puiggrós), afirmações de que a colonização, mesmo nas mãos de uma 
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burguesia, obedecia a uma estrutura feudal de mando e vassalagem, em que o monarca se destacava 

como principal senhor. Essa seria a inspiração feudal que se engendraria na formação 

socioeconômica brasileira. Outros estudos de Sodré que reforçam a existência feudal, no Brasil, 

apontam para um país de interior, cujas dimensões de latifúndios e de certo isolamento em relação à 

metrópole caracterizariam uma sociedade fechada. 

            O latifúndio seria, para Sodré, grosso modo, a razão do atraso econômico no Brasil. O 

latifúndio, em associação ao imperialismo, final do século XIX e início do XX, conforme analisado, 

impedia a implantação e o crescimento da indústria manufatureira, e isso se refletia no plano 

político. A luta contra o latifúndio, e os “restos feudais”, dar-se-ia no plano da luta democrático-

popular, em que as forças progressistas, burguesia nacional e proletariado firmar-se-iam em uma 

aliança. 

            Pode-se aferir que a questão feudal no Brasil, para Sodré, embora o mesmo tenha afirmado 

que suas análises baseiam-se em método científico, não correspondem a uma sociedade de 

economia natural e fechada, pois a colonização tinha, no plano da circulação, uma economia 

voltada para a exportação de mercadorias, cuja produção realizava-se por intermédio da força de 

trabalho escrava, para uma classe de mercantilistas capitalistas, os quais eram proprietários de 

escravos, ao contrário de submetê-los ao servilismo, num sistema de vassalagem e garantias de 

segurança. O modo de produção, desenvolvido em época colonial, não apresentava características 

fechadas, obedecia ao crescimento da expansão no ultramar e ao crescimento de uma burguesia 

mercantil e comercial. 

             As argumentações de Sodré sobre a força política da classe latifundiária contra a expansão 

industrial, no Brasil, e seu papel de beneficiária de uma política econômica cambial são elementos 

da história brasileira, e essas argumentações demonstram a importância de obras como Introdução à 

Revolução Brasileira, História da Burguesia Brasileira e Capitalismo e Revolução Burguesa no 

Brasil, entre tantos outros livros de Sodré aqui citados. No entanto, a associação do latifúndio à 

questão feudal coloca-nos como algo além de uma metáfora política, conjugada a uma postura 

política nacionalista, que Sodré defendeu, justificando outra associação da classe trabalhadora à 

classe da burguesia nacional.   

O latifúndio colonial se consolida por intermédio do trabalho escravo, e não pelo servil, mas 

as características feudais são apontadas por Sodré e são centrais em sua obra. Nesse sentido, o 

latifúndio, para Sodré, representa a estagnação do desenvolvimento socioeconômico. A necessidade  
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da grande produção colonial para atender ao mercado externo mundial deve nos levar a uma leitura 

que permita compreender a participação da economia colonial no nascente sistema capitalista 

mundial, oriundo do desenvolvimento mercantil. Em face das particularidades da formação 

histórica do Brasil, Sodré nos aponta como este país inseriu-se na formação do sistema em questão, 

qual sua condição hoje e quais suas perspectivas de avanço e de superação, e julgamos de 

importante relevância. 

 Ianni (1978) afirma que as formações sociais baseadas naquele tipo de trabalho (o escravo) 

nascem e desenvolvem-se no interior do mercantilismo, também reiterando que o Novo Mundo 

entra ativa e intensamente no processo de acumulação primitiva, que vai se realizar de forma 

acentuada na Inglaterra. Esse processo reflete a progressiva subordinação do capital mercantil ao 

produtivo. As formações sociais baseadas no trabalho compulsório sofrem impactos das exigências 

da produção industrial, e, nesse sentido, as relações escravistas de produção e as próprias formações 

sociais escravocratas entram em crise e declínio. A crise e o declínio do escravismo revelam mais a 

influência “externa” do capital industrial, obedecidas as realidades internas de cada nação 

insurgente da América Latina e do Caribe, na configuração dessas. O caráter feudal que impediria 

ou diminuiria o ritmo da influência do capital produtivo, à primeira vista, parece explicar as 

dinâmicas de cada nação em articulação com a era do capital produtivo; porém sociedades que, no 

período colonial, formaram-se e articularam-se, antes, em torno do eixo mercantil, mesmo 

apresentando aparentes focos de economias naturais dentro de determinadas regiões das colônias e, 

posteriormente, nações, devem ser observadas a partir de seu caráter universal, isto é, por seu 

intermédio engendra-se o próprio sistema capitalista. Assim, o caráter feudal demonstra ser mais 

um axioma do que a explicação mesma do raquitismo capitalista desenvolvido na América Latina. 

 Portanto, duas considerações sobre o pensamento de Sodré relativo à formação histórica do 

Brasil devam estar destacadas. A primeira é que nosso esforço é o de não perder de vista a 

centralidade da categoria feudal na argumentação do autor, bem como salientar em quais momentos 

históricos brasileiros ela, a centralidade, desponta. A segunda, em consequência da primeira, é 

aquela que torna nosso material de estudo relevante, como um autor coadjuvante que surpreende 

mesmo à presença do protagonista: ao apontar as articulações dos fatos e dos acontecimentos que 

compõem o mosaico da história do Brasil, surgem os movimentos por contradições das classes. A 

narrativa de Sodré revela sempre a processualidade na História, que vai além das riquezas factuais,  
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por mostrar o rigor no trato das fontes, traduzido em seu método expositivo. À histografia, os 

ganhos são muitos, ainda que não estejam totalmente presentes na Academia. 
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A PRÁTICA DOS CONTRATOS: HOMENS DE NEGÓCIO E SUAS REDES DE 

COMÉRCIO 

Beatriz Libano Bastos Azevedo 

 

Resumo 

Buscamos compreender o negócio dos contratos num período de expansão da economia 

colonial, marcado pelo início da mineração. Em um momento marcado por grandes transformações, 

percebemos que a já utilizada prática dos contratos se configura mais uma vez enquanto uma 

relação bilateral, mas que buscam objetivos diferentes: Enquanto para Coroa portuguesa os 

contratos são uma forma de arrecadar seus tributos e explorar seus monopólios sem participar 

diretamente dos riscos e investimentos inerentes a essas atividades, para os homens de negócio 

aparece como uma estratégia de se aproveitar dos monopólios e direitos da metrópole e, assim, 

aumentar seus cabedais, mesmo enfrentando riscos e descaminhos. 

 

Palavras-chave: História Econômica; Brasil Colonial; Contratos; Homens de negócio; Redes 

mercantis. 

 

Abstract 

This study seeks to understand the negotiation of contracts in a period of colonial economic 

expansion, marked by the beginning of mining. At a time of great transformations, we realize that 

the already used practice of contracts configure itself once more as a bilateral relationship, but 

pursue different goals: while for the Portuguese crown contracts are a way to collect their taxes and 

exploit their monopolies without participating directly of the risks and investments inherent in these 

activities, for the businessmen it appears as a strategy to take advantage of monopolies and rights of 

the metropolis, and thus increase its uppers while facing risks. 

 

Key Words: Economic History; Brasil Colonial; Contracts; Businessmen; Comercial Networks. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Por definição, o negócio dos contratos consistia no arrendamento e concessão de exploração 

dos monopólios ou tributos régios, que, inseridos nas práticas mercantilistas, tornavam-se direitos 

outorgados à particulares de exercer atividades variadas como a cobrança dos tributos sobre: os 

produtos metropolitanos que iam para a colônia; o tabaco utilizado para a troca de escravos; a pesca 

de baleias, ou mesmo dos direitos sobre os escravos que eram direcionados às áreas de exploração 

colonial, dentre outros. A prática dos contratos na época Moderna em Portugal era recorrente e 

visava tanto suprir as carências de recursos da Coroa para investimento nessas áreas como também 

eximi-la dos seus riscos inerentes. Nesse sentido, Miriam Ellis afirmou que o Rei atuava como um 

“empresário” e a Corte como uma “casa de negócio” (ELLIS, 1982: 98), numa articulação que 

envolvia tanto homens de negócio de Lisboa como também negociantes estrangeiros. 

 Neste sentido, os contratos estão inseridos nas práticas mercantilistas da época e 

configuravam-se enquanto uma forma de cobrar os tributos ou direitos régios, associado 

particulares como forma de garantir a eficiência da cobrança, controlando a atividade comercial e 

impedindo o contrabando. Auxiliada pela elite mercantil, a Coroa conseguia manter suas rendas e o 

monopólio (BOSCHI, 1987:131) numa relação interessante para ambos os lados, de forma que a 

Coroa resolvia a questão da arrecadação e os homens de negócio aumentavam seus ganhos e 

cabedais. A partir da ampliação do universo dos negócios, principalmente após as grandes 

navegações, foi convencionado o uso dos contratos, já que os gastos seriam altos demais caso a 

própria Coroa se embrenhasse nas diversas atividades atribuídas aos contratadores, proporcionando 

certa segurança e direcionando aos homens de negócios aos riscos inerentes ao empreendimento.  

Comecemos a partir da definição jurídica de contrato: 

 
 

acordo bilateral celebrado entre duas ou mais partes com interesses individualizados [...] no 
contrato cada um dos outorgantes processa realizar o interesse que o levou a entrar em 
relação com o outro, e cada interesse permanece distinto na execução do acordo. [...] na 
relação nasce um encontro de vontades, que resulta de verdadeiro acordo livre sobre um 
objeto determinado. (CAETANO, 2003: 177-181) 

 
 

 Essa definição, apesar de atual, aplica-se aos contratos da época colonial em sua descrição. 

No nosso caso, eram bilaterais, pois envolviam a Coroa e um particular, e surge a partir de um 

encontro de vontades e interesses, a do governo em empreender a atividade minimizando os gastos 

e riscos e a do homem de negócio, que busca aumentar seus cabedais.  

 Nos contratos coloniais, assim como hoje, ficam determinadas nas condições do contrato, 

lidas e assinadas no momento da arrematação, os “direitos e deveres relativos à prestação de certa 



 

espécie de serviço, à construção de certa obra, à montagem e exploração de certo serviço público, 

ao fornecimento de certos gêneros ou artigos pelo particular” (CAETANO, 2003: 179). O grifo 

está naquilo que corresponde ao nosso caso específico, a exploração e monopólio de um serviço 

prestado à Coroa.  

 O sistema de contratos não era uma prática nova para o Estado português. Utilizado para 

resolver a questão da sua falta de recursos para a empresa colonial, já existia desde a extração do 

pau-brasil, que estabelecia o pagamento de um quinto sobre a madeira e a responsabilidade de 

defesa e início da colonização. Era o princípio da prática dos contratos nos negócios da colônia e da 

utilização do capital mercantil privado para o interesse público. Os contratos relativos às rendas e 

direitos reais possuíam caráter temporário e prazos determinados. Eram arrematados em leilões 

públicos, precedidos da abertura de um edital e com valor fixado (ANTT. Manuscritos do Brasil. 

Lv. 28 fls. 24-24v).  

 O termo negociante ou homem de negócio tem sido usado pela historiografia para 

denominar as elites econômicas envolvidas em diversas atividades – comércio, importação e 

exportação, finanças –. No século XVI, todos que se ocupavam do comércio de alguma forma eram 

tratados como mercadores, e de certa maneira, há proximidade do termo com outros como cristão 

novo e homem de negócio (BOXER, 2002: 314), provocada porque muitas vezes esses negociantes 

tinham em sua história um passado de conversão.  Por homem de negócio, portanto, entendemos a 

faculdade de  

 
 

tomar rendas e trazê-las arrendadas; dar dinheiro a ganho, e a câmbio, ou a razão de juro; 
comprar e vender por ofício ou granjearia em quaisquer mercadorias; ou herdades que 
tragam arrendadas; e outras quaisquer coisas em que por qualquer via negociem; ou ter 
comissões por mar ou terra (PEDREIRA, 1996: 85) 

 
 

 Sobre sua origem, Jorge Pedreira vai concluir que o corpo dos homens de negócio de Lisboa 

era constituído através da imigração, afirmando que menos da metade dos negociantes de Lisboa 

eram naturais nessa cidade. O interessante é que no caso dos contratadores envolvidos nessa 

pesquisa, nenhum é natural de Lisboa (ANTT. Habilitações do Tribunal do Santo Ofício. Mç. 87 

doc.52; Mç. 38 doc. 663; Mç. 42 doc. 366), acompanhando a tendência projetada por Pedreira que 

também defenderá que a origem desses negociantes está, em sua maioria, no norte de Portugal, 

quando não eles próprios, os pais e avós.  

 Pedreira irá relacionar essa origem ao êxodo de uma trajetória social ascendente, de forma 

que os poucos herdeiros do corpo mercantil surgiram a partir de pequenos mercadores e lavradores.  



 

 

A partir daí, irá traçar um fluxo em que esses homens saíam rapazes de suas localidades e se 

dirigiam a Lisboa onde estabeleciam seus negócios, alguns com apoio de parentes outros não. 

Também há aqueles que não ficavam no Reino, mas se dirigiam ao Brasil.  

 A proximidade desses comerciantes com um passado cristão novo evidencia-se na infinidade 

de pedidos de habilitação na Ordem dos Cavaleiros de Cristo e de familiar do Santos Ofício, como 

forma de comprovar “limpeza de sangue e geração” (ANTT. Tribunal do Santo Ofício. Conselho 

Geral. Habilitações. Mç. 5 doc. 92), livrando-os das investigações e perseguições do Tribunal da 

Inquisição e inserindo-os nos privilégios da nobreza. A concessão do hábito seria o reconhecimento 

da categoria de um indivíduo e sua família, contribuindo ainda mais para a estratificação social. 

Quando os pedidos não eram conquistados, os homens de negócio realizavam o pagamento de 

multas ou donativos para que fossem finalmente alcançados. 

 Os arrematadores desses contratos faziam parte de um grupo de investidores que 

normalmente não investiam em apenas uma, mas numa conjunção de atividades, que para além do 

comércio de grosso – importação e exportação – estavam inseridos em transações bancárias, 

revelando a ausência de uma especialização (BRAUDEL, 1987) como característica fundamental 

dessa elite mercantil. Segundo Jorge Pedreira, homens de negócio formaram grupos e usufruíram de 

posição privilegiada na sociedade portuguesa durante o período pombalino participando de 

atividades de grosso trato, estabelecendo relações de crédito visando o próprio crescimento 

financeiro e a arrematação dos contratos de cobrança de rendas públicas. Através da exploração de 

bens e monopólios régios seus ganhos tornavam-se possíveis (PEDREIRA, 1996: 414). 

 Na arrematação desses contratos tomavam parte pessoas individualmente ou em sociedade, 

de maneira os contratos mais rentáveis permaneciam sendo negociados pelas mesmas pessoas, 

formando um mecanismo de acumulação. Configura-se, portanto, uma estratégia empregada pelos 

comerciantes a fim de obter aumento nas suas rendas. Destaca-se abaixo a repetição e a variação, 

ora como contratador, ora como fiador, nos contratos: 

 

Variação de função entre contratador e fiador 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 
Fonte: AHU. Mapa dos Contratos Reais do Conselho Ultramarino. Cód. 1269 

 

Na tabela destacam-se 38 contratos, arrematados no período entre 1720 e 1750, que foram 

organizados a fim de destacar a atuação dos negociantes em cada um deles, como contratador e 

como fiador. Como podemos observar a maioria deles, a exceção de apenas dois dentre os dez 

destacados, aparecem em ambas as funções em momentos distintos. Há casos como o de Jorge 

Pinto de Azeredo e José Ferreira da Veiga onde a parceria se inverte, sendo um contratador em 

1738, no contrato do dízimo das comarcas de Sabará, Serro do Frio e Sertão e outro seu fiador e em 

1744, no contrato da dízima da Alfândega do Rio esses papéis são trocados. E também casos de 

parcerias recorrentes, como a de João Francisco e Antonio Marques Gomes, que se repetiu três 

vezes, em 1740 no contrato dos dízimos reais da Bahia, em 1748 no direito dos escravos que saem  

 



 

 

da Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco e por fim, em 1749 no contrato das aguardentes e vinhos de 

mel da Bahia. 

 Aparentemente, existem aqueles que focam sua estratégia de negócios em apenas uma das 

possibilidades, ou a partir da arrematação dos contratos ou da atuação como fiador. No primeiro 

caso, Manoel Barbosa Torres figura apenas como contratador, em quatro momentos diferentes: em 

1735 no contrato da alfândega dos navios soltos, em 1737 no rendimento da Alfândega do Rio 

sobre os navios soltos, em 1739 na dízima da Alfândega da Bahia e em 1745 no contrato dos 

direitos sobre os escravos que saem da Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro para Minas. 

 No segundo caso, surgem apenas como fiadores Manoel Soares da Cruz e Antonio Ribeiro 

da Silva. Ambos foram fiadores apenas duas vezes, o primeiro fiando o contrato de Jeronimo Lobo 

Guimarães, arrematado em 1725 sobre o direito dos escravos que vão de Pernambuco e da Paraíba 

para as Minas e em 1727, no contrato das dízimas reais da Bahia, de Antonio Marques Gomes. Já 

Antonio Ribeiro da Silva foi fiador em dois contratos no mesmo ano, 1735, o da alfândega dos 

navios soltos e dos direitos de entrada dos navios na Bahia. 

 Desta forma, a alternância entre as funções de contratador e fiador nos contratos e as 

diversas relações constituídas entre os homens de negócio podem ser considerados elementos 

constitutivos para o estabelecimento de uma rede de negócios, de acordo tanto com a incidência de 

cada um dos homens de negócio em cada uma dessas funções como com a alternância entre eles. 

Essa rede de relações demonstra a ligação comercial entre eles e o quanto há de investimento 

envolvido, conforme é demonstrado abaixo: 

 
Redes dos Homens de negócio que atuam nos contratos: 

1720-1750 

 



 

 A partir da seleção dos contratos e da organização de seus negociantes, contratadores e 

fiadores, e dos dados dos contratos demonstrados nas tabelas III e IV podemos perceber que suas 

relações resultaram em três redes. Os círculos sobre os nomes dos homens de negócio representam a 

quantidade de capital investido por cada um, quer seja na posição de contratador, quer seja na 

posição de garantia de pagamento das quantias das arrematações dos contratos. A linha é relação 

entre eles, contratador e fiador. A parte mais escura da linha diz o fluxo, e está mais próxima do 

contratador. Analisaremos a seguir cada uma separadamente para maior visualização. 

 

A rede de Manoel Correa Bandeira 

 

 A primeira e menor rede envolve João da Silva Braga, Manoel Correa Bandeira, Joseph 

Pereira da Costa e Eugênio da Silva. De acordo com os tamanhos dos círculos, aquele que aparece 

como maior investidor é Manoel Correa Bandeira, com um investimento de 79.350$000 réis como 

contratador e 21.600$000 como fiador. Ele também é o responsável pela arrematação de mais 

contratos dentro da rede. Como menor investidor, Eugenio da Silva, com 21.600$00 réis, como 

contratador. O ramo de atividade desta rede foi o estanco do tabaco nos anos 1728-1730 e 1732-

1734. 

 

A rede de Estevão Martins Torres 

 

 Neste caso, há maiores valores envolvidos se compararmos com o caso acima, e dentre os 

três grandes investidores destaca-se Jorge Pinto de Azeredo, contratador dos dízimos em Vila Rica, 



 

Sabará, Serro Frio e Sertão entre 1738 e 1740, contratador das entradas do caminho novo em 1745 e 

fiador do contrato dos direitos dos escravos que do Rio de Janeiro vão para as minas em 1739 e da 

dízima da alfândega do Rio de Janeiro, entre 1744 e 1746. Nessa rede surge como aquele que mais 

arrematou contratos a figura de Manoel Barbosa Torres, que comprou quatro contratos no período 

entre 1720 e 1750 e realizou um investimento na posição de contratador no valor de 652.800$000 

réis. Estevão Martins Torres foi aquele que foi fiador mais vezes nos contratos, quatro, de acordo 

com o gráfico. 

 

A rede de Antonio Marques Gomes e Jeronimo Lobo Guimarães 

 

 Visualizamos agora a maior delas, e dois negociantes são o elo de ligação entre os dois 

grupos aparentes: Antonio Marques Gomes e Jeronimo Lobo Guimarães. Ambos também foram 

aqueles que mais cabedais investiram no total e que mais contratos arremataram, o primeiro 

realizou um total de investimento de 390.300$000 na condição de contratador e uma quantia ainda 

maior, 900.990$000 como fiador, totalizando 1.291.290$000 réis. Jeronimo Lobo Guimarães, 

aquele que mais vezes garantiu o pagamento dos contratos foi o próprio Antonio Marques Gomes o 

que demonstra nesse caso que seriam os dois os administradores principais dessa rede. 

 Ao analisarmos as relações entre os homens de negócio e os valores correspondentes às suas 

atividades percebemos que temos nessas redes três indivíduos que se destacam: Jorge Pinto de 

Azeredo, José Ferreira da Veiga, ambos atuantes numa mesma rede e marcados por uma atuação 

mais voltada a região das Minas Gerais e Antonio Marques Gomes, que se destaca em sua rede pela 

quantidade de investimentos, consideravelmente maior do que outros membros de seu núcleo. Sua 

atuação já se caracteriza por uma maior variedade, com negócios no Rio de Janeiro, Bahia e 



 

Pernambuco. Sua presença também é a mais longa no período abordado nessa pesquisa. Sua 

primeira participação ocorreu em 1724, como contratador dos dízimos reais da Bahia e a última em 

1749, como fiador de João Francisco no contrato de aguardentes da terra da Bahia e vinhos de mel.  

 

1.2. A prática dos contratos: investimentos e negócios na primeira metade do XVIII 

 

 Algumas condições foram favoráveis a ampliação da prática no século XVIII, e entre elas 

figura principalmente a extração aurífera na região de Minas Gerais. A novidade do ouro fez com 

que as atenções se voltassem para o Brasil e para a região e que se multiplicassem os interessados 

por participar, de alguma forma, das vantagens advindas da mineração. Fosse passando a viver 

diretamente nas minas (SOUZA, 1982), fosse através do controle das entradas (ANTEZANA, 2006) 

ou mesmo por qualquer atividade comercial fomentada pelo achamento do metal.  

 Trabalhamos com a ideia de que a mineração provocou um estímulo em áreas centrais da 

economia colonial. Houve um aumento da preocupação da Coroa com o controle e ampliação da 

Alfândega, inclusive com realização de obras para melhorias estruturais, que pudessem conter os 

descaminhos das dízimas (FERNANDES, 2010); cresce também a demanda por mão de obra, o que 

alimenta o tráfico de escravos e provoca um grande aumento no número de escravos embarcados 

em direção ao Brasil de 1.033.500 negros, na primeira metade do XVIII, contra os 550.350 dos 

cinqüenta anos anteriores, além no crescimento dos negócios do tabaco, que alimentava o escambo 

de negros na África (NARDI, 1985). 

 Com o crescimento dessas áreas, o interesse dos homens de negócio na participação dessas 

atividades também aumenta, já que levamos em consideração que a ampliação das atividades 

coloniais poderia levar ao crescimento de seus lucros e cabedais. Nesse sentido, a prática dos 

contratos surge como forma de participação nos negócios da colônia, que ao mesmo tempo era 

marcada pela limitação imposta pelos valores necessários para investimento, que ainda subiam 

acompanhando a evolução dos ganhos.  

 Veremos agora a representação da variação dos valores dos contratos na Bahia, Rio de 

Janeiro e Pernambuco. Escolhemos os contratos relativos à Alfândega em frotas e navios soltos e às 

dízimas reais para visualização da importância de cada um dos portos e capitanias frente aos leilões 

de contratos realizados no Conselho Ultramarino. 



 

 

 De acordo com o gráfico, os valores de arrematação dos dízimos reais da Bahia sofreram 

queda no período. Uma oscilação de valores ocorre na arrematação da alfândega em frotas, que caiu 

em 1731, recupera com valor ainda mais alto em 1732, passando por outra queda a seguir. Em 1744 

atinge seu maior valor, 380.700$000 réis. Também há variação, marcada pela alternância de 

valores, no contrato da Alfândega da Bahia em navios soltos. Vejamos o caso de Pernambuco: 

 

 



 

 

 

Em Pernambuco, os valores para arrematação dos direitos da alfândega dos navios soltos, 

este referente Pernambuco e Paraíba são menores do que para as outras capitanias, quando 

comparamos com Bahia ou Rio de Janeiro, como veremos a seguir. Os valores dos dízimos reais 

basicamente se mantém entre 1724 e 1732, com uma queda relevante em 1736, mantendo-se nos 

anos seguintes sem alta significativa. 

 

 

 

 

O caso do Rio de Janeiro é emblemático no ponto de vista de aumento do valor de 

arrematação da dízima da alfândega. Comparando com Bahia e Pernambuco, os valores aparecem 

muito maiores, num quase que frequente crescimento, a exceção de dois momentos de queda – em 

1732 e em 1748. Esses aumentos e valores demonstram a ascensão do porto do Rio de Janeiro a 

partir da mineração como o principal porto do Brasil, já que a proximidade deste porto com as áreas 

mineradoras permitem mais rapidez no processo de chegada ou saída das mercadorias.  

Dentre todos esses contratos e de outros arrendados no Conselho Ultramarino percebemos 

que em Lisboa era possível ter acesso aos contratos mais rendosos e, também, aos mais caros. Os 

valores são mais altos, e variam de acordo com as possibilidades de ganho e também com o capital 

que os homens de negócio dispunham. De certa forma, esses contratos mais valiosos acabavam por 

se concentrar na mão de um mesmo grupo de comerciantes, que se alternam como vimos 

anteriormente na tabela IV. Os contratos, digamos, menores sobravam para negociantes com menos 

cabedais (PEDREIRA, 1996). 



 

 Mas os contratos não são uma prática exclusiva da região mineradora, apesar do século 

XVIII estar convivendo diretamente com a novidade do ouro e as muitas consequências da extração 

do ouro nas Gerais. O interesse em participar dos ganhos da colonização também se apresentava em 

outras regiões. Não era para menos, aos olhos dos homens de negócio, participar dos lucros do 

comércio colonial, inseridos nas tramas do monopólio português, aparentava ser um negócio 

impossível de dar errado. No entanto, pensar que os lucros eram inevitáveis podia acabar se 

tornando uma grande decepção. Miriam Ellis demonstrou uma desses casos: os contratadores da 

baleia na Bahia Domingos Ferreira, Inácio de Velasco e Antonio Pereira Barbosa, todos 

arrematantes na segunda metade do XVII, tiveram grandes prejuízos, pois o resultado da pesca não 

conseguiu sobrepor o valor investido para arrematação do contrato e nos investimento para sua 

realização (ELLIS, 1982: 107). 

 Riscos como esses eram reais, já que a própria constituição do contrato possibilita 

precipitações como essas. Isso porque a Coroa a partir do sistema de contratos criou uma estrutura 

financeira capaz de fazer frente aos interesses privados. Segundo Braudel, o arrendamento dos 

monopólios régios proporciona o pagamento antecipado do montante previsto no contrato, ficando 

garantida a parte da Coroa e o restante, para aqueles que o administravam (BRAUDEL, 1998: 482). 

Portanto, se podemos falar em segurança de ganhos, ela está mais para o Estado português, que 

ainda impõe a garantia do fiador, do que para o próprio comerciante. 

 Mesmo com todos os riscos, o espírito empreendedor e a vontade de poder participar dos 

negócios permanecem. Helen Osório (OSÓRIO, 2000: 115) demonstra a formação de um grupo 

mercantil no sul na segunda metade do XVIII, início do XIX. Destacava-se o contrato dos dízimos, 

que havia se desligado de São Paulo em 1773, aquele ligado à farinha de mandioca e a carne, do 

contrato do Registro de Viamão, que levava gado para o sudeste e o do quinto dos couros e gado em 

pé. A autora demonstra os vínculos entre esses negociantes e os do Rio de Janeiro, que dominavam 

os leilões e os utilizavam como ramistas nos negócios. Desta forma, os contratos constituíam 

novamente como um instrumento de acumulação e influência. 

 Nessa perspectiva, surgem estudos mais recentes que, como esse, trata de negociantes e 

grupos mercantis específicos. A historiografia tem demonstrado um interesse maior nos homens de 

negócio da época colonial, na forma de sua atuação e nas redes que acabam por construir. 

Destacam-se alguns trabalhos como as dissertações de Luís Antônio Araújo (ARAÚJO, 2002) e 

Alexandra Maria Pereira (PEREIRA, 2008). O primeiro desenvolve a trajetória de João de Souza 

Lisboa, que no período compreendido entre 1750 e 1765 arrematará os contratos de dízimos e 

passagens. Analisando o Livro de Conta Corrente desse homem de negócio, o autor percebe que há 



 

um crescimento das rendas quando João Lisboa se envolve com os contratos régios. Já Alexandra 

Pereira vem desenvolvendo pesquisa acerca de um dos contratadores presentes na primeira metade 

do século XVIII, Jorge Pinto de Azeredo. Nascido em Portugal, viaja rumo às Minas e lá se 

consolida enquanto homem de negócio, retornando ao Reino pouco mais de dez anos depois, 

prosseguido com seus negócios. 

 O exemplo de Jorge Pinto de Azeredo se enquadra na abordagem que aqui pretendemos. No 

universo dos contratos, arremata contratos dos dízimos de Vila Rica, que vigora de 1738 até 1741. 

No mesmo ano, ainda arremataria mais dois contratos: o dos dízimos das comarcas de Sabará, Serro 

Frio e Sertão e o da comarca do Rio das Mortes. De acordo com Alexandra Pereira, em 1737, Jorge 

Pinto de Azeredo teria regressado à Lisboa, o que nos faz concluir que ele passa a administrar seus 

negócios diretamente do Reino. Além desses três, arrematou em 1745 o contrato do caminho novo e 

caminho velho do Rio de Janeiro para as minas. Mas sua atuação não se restringe a função de 

contratador, sendo fiador de mais quatro contratos: direito dos escravos que do Rio de Janeiro iam 

para Minas, em 1739, dízima da alfândega do Rio de Janeiro, em 1745, ambos de José Ferreira da 

Veiga, contrato das passagens do Rio das Mortes, também em 1745, arrematado por José Rodrigues 

de Aguiar – que tinha como procurador José Ferreira da Veiga, e por fim, o contrato do subsídio dos 

vinhos e aguardentes de Pernambuco, de Domingos Gomes da Costa. 

 Laércio Honda (HONDA, 2005) também manteve o foco num negociante específico, 

Francisco Pinheiro. Seu exemplo torna-se significativo por administrar seus negócios em diversas 

áreas do Império português sem ter saído de Lisboa. Para tal, utilizava-se de representantes 

comerciais que, estes sim, habitavam fora de Portugal. Sua área de atuação não se restringia em 

apenas uma atividade, mas a variedade surge como outro aspecto marcante, confirmando a ideia de 

que não havia intenção por parte desses homens de negócio em especializar-se em algum ramo ou 

atividade específica. Francisco Pinheiro era um comerciante morador de Lisboa que conseguiu 

juntar ganhos trabalhando numa rede de distribuição de mercadorias que envolviam não só a 

América portuguesa, na região nordeste, sudeste, Mato Grosso e Colônia do Sacramento, como 

também a Europa, a África e a Ásia.  

 O caso de Francisco Pinheiro não foi o único. Há outros casos de homens de negócio que 

controlavam seus negócios a partir do Reino com auxílio de procuradores. Era comum o uso dessas 

procurações, e dessa forma, também se tornava possível que houvesse uma maior variação das 

atividades comerciais não só daquilo que era efetivamente negociado, mas também possibilitava 

uma ampliação do espaço geográfico de atuação desses negociantes.  



 

Vejamos o caso de Jerônimo Lobo Guimarães: entre os anos de 1724 e 1729 atuou em nove 

contratos, o das contribuições da nau guarda costas, da dízima da alfândega de Pernambuco e 

Paraíba, dos dízimos reais da Bahia, dos direito dos escravos que entram na Bahia e no Rio de 

Janeiro vindos da Costa da Mina e Cabo Verde e dos direitos dos escravos que vão para as minas do 

ouro dos portos da Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraíba. Além disso, foi fiador de Antonio 

Marques Gomes no contrato das aguardentes e vinhos de mel da Bahia. E ao que parece, nunca 

deixou Lisboa. Atuar em todos eles só seria possível a partir de procuradores, como Luís de Souza 

Guimarães e Simão Lobo Guimarães na Bahia, e Manoel Fernandes Quaresma no Rio de Janeiro. 

O caso de Manoel Correia Bandeira demonstra ainda mais essa preocupação em ter 

procuradores em cada local que possuísse negócios. Em sua procuração, de 19 de setembro de 1724 

ele estabelece três procuradores em Pernambuco, Francisco Antunes de Araújo, João Gonçalves 

Reis e Francisco Casado de Lima, três na Bahia, Álvaro Pinto de Azevedo, Miguel de Passos Dias e 

Manoel Fernandes da Costa, um na Paraíba, José Gomes da Costa, três no Rio de Janeiro, André 

Gomes Correa, Domingos Correia Bandeira e Pedro Barreiros, e por fim, dois no Maranhão, 

Capitão Diogo Pero e João Batista de Souza. 

No caso dos dois contratadores comentados acima, ambos possuíam obrigações entre sim, e 

de certa forma, foram parceiros em seus negócios. Em 28 de maio de 1723, antes mesmo da 

arrematação do contrato da contribuição para Nau Guarda Costas, ocorrida em 6 de setembro deste 

mesmo ano, ambos já acordaram um contrato de obrigações em Lisboa, a respeito dos negócios de 

fardas e panos, quando Manoel Correia Bandeira surge como sócio de Jeronimo Lobo Guimarães. 

No mesmo ano, eles se encontrariam novamente no Conselho Ultramarino para arrematação do 

primeiro contrato de ambos. 

Contratador da dízima da alfândega do Rio de Janeiro a partir da arrematação ocorrida em 

1721, com duração de 3 anos, José Ramos Silva, também morador de Lisboa, nomeia como 

procuradores no Rio de Janeiro uma série de religiosos, dentre eles dois padres jesuítas e três 

religiosos da ordem de São Bento. Além deles, homens de negócio da praça do Rio de Janeiro 

também são nomeados, mas como segunda opção. 

Como podemos perceber nesses casos, a atuação desses homens de negócio é bastante 

semelhante, confirmando a definição hierarquia interna do meio comercial, defendida por Jorge 

Pedreira. Essa hierarquia se demonstra no acesso ao mundo dos contratos, sendo fator definidor na 

formação de uma elite entre os comerciantes. Além disso, essa prática possibilita que esses 

negociantes façam uso de mecanismos de crédito, apoiados nos seus conhecimentos pessoais e na 



 

confiança na capacidade do outro em pagar sua dívida, onde o não pagamento afetava 

negativamente a reputação do devedor (CARRARA, 2010: 74). 

Alguns comerciantes, no entanto, acumulavam dívidas. No caso de Estevão Martins Torres e 

seus herdeiros, essas dívidas para com a Fazenda Real chegaram ao somatório de 252.824$677. Se 

considerarmos que os valores investidos por esse contratador nos sete contratos que participou ao 

longo de nove anos, perceberemos que os gastos foram altos o suficiente para que este não 

conseguisse honrar seus pagamentos integralmente com a Fazenda Real. E seu caso não é único, já 

que o mesmo documento irá declarar as dívidas de outros negociantes, como Antonio Marques 

Gomes. No quadro abaixo, podemos perceber os valores referentes aquilo que foi determinado para 

pagamento no momento da arrematação dos contratos e o quanto restou de dívidas à Fazenda Real: 

 

 
 Portanto, há de se ressaltar as dificuldades que estes homens de negócio enfrentavam, 

levando-nos ao questionamento da lucratividade da participação nos monopólios da metrópole. A 

percepção de suas dívidas e da proporção delas frente aos investimentos e possíveis ganhos nos 

permite perceber os riscos inerentes a essas práticas comerciais tão comuns na época moderna. Se 

os riscos eram menores para o outro lado dessa moeda, a Coroa, mesmo assim existe a preocupação 

com os descaminhos e desobediências. Isso porque as perdas comerciais que recaem sobre os 

contratadores também recaem de certa forma, sobre ela. 

 

1.3. O monopólio no Atlântico: descaminhos e desobediências. 

 

 Como vimos, a prática de contratos envolvia uma série de atividades, que vão desde a 

extração do pau-brasil, o estanco do tabaco, as frotas e navios soltos, pesca da Baleia, escravos, 

entradas, exploração de diamantes, cobrança de tributos. E a partir dos contratos, era reafirmada a 

posição centralizadora do governo português, que “terceiriza” os negócios configurando “o 

monopólio do comércio das colônias [...] a essência do sistema colonial e sua preservação o 

principal objetivo da política colonial” (ELLIS, 1982: 98). Esse monopólio configura enquanto 



 

mecanismo de transferência de capital da colônia para a metrópole e visto como prioridade durante 

a colonização se dava não só a partir da articulação entre a Coroa e os contratadores como também 

de mecanismos de coerção, a exemplo da cobrança dos dízimos, que possui inicialmente um caráter 

religioso, onde o não pagamento além de possibilitar abertura de processos judiciais, resultava na 

ameaça de excomunhão (ARAÚJO, 2002: 56). 

 Apesar de o monopólio ser um desejo do governo português e parte fundamental do sentido 

da colonização (PRADO JR, 1995), no que tange essa transferência dos produtos coloniais, do 

capital produzido na colônia para a metrópole, era sobre o comércio e a navegação que recaíam as 

preocupações. Da mesma forma que há esforços centrífugos, há interesses particulares que 

conduzem para o lado contrário e não são poucos os episódios de descaminhos e desobediências às 

determinações régias.  

 Tentativas de controle do comércio e manutenção do monopólio são freqüentes e no que se 

refere ao comércio ultramarino, a ações iniciavam nos portos. Depois do início da extração aurífera, 

a preocupação era que o ouro fosse levado nos navios para a costa da África e lá servir de moeda de 

troca no comércio. Em 1º de julho de 1730 é assinada um lei que impõe as licenças para os navios 

que circulam no Atlântico entre o Brasil e a Costa da Mina, nesta forma: 

 
 

Faço saber aos que esta minha ley virem, que por estar informado de frequente 
extração de Ouro, e moeda que se costuma fazer nas embarcações que dos portos do Brasil 
navegam para a Costa da Mina sem que baste a impedi-la as penas impostas na Ordenação 
do Livro Quinto título cento e treze, pela facilidade que ha de se poder embarcar 
furtivamente, e dificuldade de se achar depois de embarcado [...] Ei por bem ordenar que 
nenhuma embarcação de qualquer parte que seja possa navegar dos portos do Brasil para a 
Costa da Mina, ainda que seja para os portos da mesma costa, e da África, pertencentes ao 
domínio desta Coroa, nem ainda receber carga alguma para este efeito, sem que proceda 
licença ao vice rei, ou Governador da capitania donde houver de sair (Antonio Delgado da 
Silva. Coleção da Legislação Portuguesa) 

 
 

 

 A partir de então, todos os navios deveriam ser verificados, para que não levassem ouro ou 

grandes quantidades de fazendas, mas apenas aquilo que fosse necessário para o resgate de 

escravos. No entanto, a partir de então os navios acabavam demorando mais nos portos, provocando 

reclamações dos mestres dos navios: 

 
 

Diz Manoel Moreira de Sampaio, que lhe fretou um bargantim chamado Santa 
Maria de que é mestre Salvador Pereira para Ilha de São Thiago e Cacheu, e que de volta 
para esta cidade com a carga que se lhe oferecer, como consta da escritura de seu 
fretamento junta, [...] como vossa majestade costuma mandar passar provisão ou ordens 
como o que se tem feito a outros navios para que o ouvidor e governador e capitão mor das 



 

ditas praças aonde o dito bergantim descarregar [...] o não impeçam passado o tempo de seu 
fretamento pois lhe serve de grande prejuízo qualquer demora que haja pela condição da 
escritura ter de lhe pagar quatro mil reis por dia de mais do dito fretamento. (AHU. Cabo 
Verde Cx. 10 D. 62)  

 
 

 Além do problema dos carregamentos dos navios com ouro, outra preocupação se mostra 

recorrente: os negócios com os estrangeiros, que era proibido por lei, de forma que “o que parece 

razão e justiça e para exemplo de nenhuma sorte deve ficar sem castigo o tal transgressor das leis 

ele e seus sócios na feitura de negócios com os estrangeiros” (AHU. Cabo Verde Cx. 10 D. 7). No 

entanto, eram recorrentes as denúncias e reclamações acerca dessa lei, que valia para os 

governadores e funcionários do governo, e a principal reclamação era a dificuldade em observar a 

lei por causa da demora das frotas. Em carta do ouvidor mor Braz Brandão:  

 
 

Os moradores argumentam que os prejuízos em observância da lei de 
proibição do comércio com navios estrangeiros [...] argumentam a fome e a falta de 
mantimentos [...] a lei que proíbe o comércio com os estrangeiros nas conquistas 
não compreende os moradores da Ilha de São Tomé e Cabo Verde, praça Cacheu e 
Costa da Guiné, por este lhe ser permitido [...] ficando porém a nova lei que proíbe 
o comércio aos governadores e mais cabos militares, ministros e oficiais de justiça 
e fazenda (AHU. Cabo Verde Cx. 10 D. 10) 

 
 

 Os atrasos das frotas e a intensa presença de navios estrangeiros provocaram que o 

governador da Ilha de Cabo Verde pedisse dois anos depois um aumento dos soldos para que se 

compensasse as dificuldades. As acusações e denúncias de desobediência aparecem como no caso 

do governador de São Tomé, Bartolomeu da Costa Ponte que acusou o ouvidor geral Lucas Pereira 

de Araújo e Azevedo de negociar com os franceses e ingleses. A resposta do ouvidor vem logo a 

seguir, argumentando novamente sobre as dificuldades de se esperar as frotas portuguesas. 

 Havia vantagem na prática do comércio com os estrangeiros, além de se mostrar como uma 

possibilidade mais rápida do que os navios portugueses, os produtos ainda chegavam à maioria das 

vezes à costa da África com preços melhores do que aqueles oferecidos pelos negociantes dos 

navios das frotas: 

 
 

estes moradores chegam a alcançar por tempos como o presente em que se experimenta de 
todos a maior carestia e falta com a de navios desse reino, a qual cada vez se vai mais sentindo pois só 
deste que eu vim, agora aqui estou com tão poucas fazendas que estão em preços nunca vistos [...] o 
que tudo se encaminha para que o gentio procure ir buscar os ditos ingleses (AHU. Angola Cx. 21 D. 
3). 

 
 



 

 A grande maioria das fazendas importadas pelos portugueses e revendidas nas áreas de 

conquista era de origem inglesa, e por isso, representava um grande prejuízo para a Coroa e 

negociantes portugueses a compra direta com os navios estrangeiros, já que prejudicava a 

arrecadação dos impostos e o monopólio desse comércio. Esse tipo de negociação permitia produtos 

mais baratos para os negociantes diretos, visto que eram comprados diretamente dos produtores e 

não possuíam intermediários e pagamentos de dízimas (CARRARA, 2010: 37). 

 Mas se por um lado a presença de navios estrangeiros era boa para a população, que 

aumentava as possibilidades de acesso a produtos manufaturados, alimentos e demais necessidades, 

por outro configuravam um risco para os homens de negócio que atuavam na região. A 

concorrência com os navios e negociantes estrangeiros acabava se mostrando uma concorrência 

desleal, principalmente do ponto de vista do preço dos produtos, muito mais baixos no caso 

estrangeiro. Daí a pressão por parte desses negociantes locais em fazer valer a lei de proibição do 

comércio com os estrangeiros. 

  Se os homens de negócio da região se sentiam prejudicados pela presença estrangeira, o 

mesmo não acontecia com os negociantes que traziam os navios abarrotados de produtos do Brasil 

para a África. Para eles, a presença de ingleses, holandeses e franceses se mostrava como mais uma 

possibilidade de negócios. Como no caso relatado nesse parecer do Conselho Ultramarino, onde há 

o alerta das intenções de comercialização e de carregamento de uma quantidade maior de açúcar a 

ser vendido para estrangeiros na Costa da Minas pelos negociantes das frotas: 

 
 

 que vossa majestade mande estranhar muito severamente ao Conselho de Fazenda 
do Estado do Brasil, o expediente que tomou dar licença a José Torres para poder embarcar 
para a Costa da Mina por negócio 150 caixas de açúcar sem atender ao considerável 
prejuízo que resulta ao comércio deste Reino e a fazenda de vossa majestade de semente 
liberdade e dando com este exemplo ocasião a que se abra uma porta de muito danosas 
conseqüências [...] 

 
 

E vai indicar a solução: 

 
 

[...] e para que se não continuem mais esta desordem que vossa majestade mande 
escrever ao vice rei que de nenhuma maneira consinta que nas embarcações que forem 
comercializar se leve mais açúcar que o que ia nelas antigamente e dê ordem que 
prontamente se paguem os direitos que havia de pagar a sim da entrada como da saída neste 
reino as ditas 150 caixas de açúcar. (AHU. São Tomé Cx. 4 D. 81) 

 
 

 Portanto, a grande preocupação que surge nesse contexto são os prejuízos ao monopólio e 

aos direitos do governo português resultantes das negociações diretas entre comerciantes das frotas  



 

 

e estrangeiros. Além do uso dos produtos resultantes da plantation no Brasil irem diretamente às 

mãos estrangeiras e não para Portugal e de lá, revendidos a outras nações. 

 

Considerações Finais  

O ramo de negócio compreendido pela prática dos contratos permite que os homens de 

negócio se reúnam, formando uma elite econômica. Seu foco de atuação aparece de forma bastante 

diversificada, atuando não só no ramo dos contratos, mas também em outras, como o caso de 

Estevão Martins Torres, que foi proprietário da Casa de Portagem de Lisboa. Mesmo dentre aqueles 

que participam das arrematações dos contratos, percebe-se que há uma dinâmica de atuação, onde 

esses homens de negócio se alternam enquanto contratadores e fiadores e também atuam em 

atividades diferentes, ora como contratador do dízimo real da Bahia, ora como contratador das 

aguardentes da terra e vinhos de mel, como o caso de Antonio Marques Gomes.  

 O que percebemos desses contratadores é que eles buscam participar dos contratos mais 

rentáveis mesmo que para isso se associem entre si, formando uma rede de relação, de forma que 

todos, de certa forma, estejam interligados. Toda essa forma de atuação se configura enquanto uma 

estratégia para o aumento dos seus ganhos, no entanto, a prática os contratos acaba provocando 

certa hierarquização entre os negociantes, causada principalmente pelas somas de valores 

necessários para a participação num determinado contrato, de forma que aqueles que possuem mais 

cabedais aparecem como figuras chaves, isto é, aqueles que de certa maneira “comandavam” essas 

redes. 

 Já os valores de arrematação dos contratos variam basicamente por três razões: a 

importância do contrato frente aos interesses da Coroa, que valorizará mais aqueles que são 

passíveis de maiores somas nas arrecadações; as possibilidades de ganho dos negociantes, de forma 

que quanto maior a procura e a arrecadação do contrato, maior seria sua valorização no próximo 

leilão; e por fim, varia também de acordo com o capital que o homem de negócio dispõe para o 

investimento. 

 Levando em consideração as condições acima sobre a prática dos contratos, percebemos o 

período da primeira metade do século XVIII como um momento de condições favoráveis para o 

crescimento econômico, dada as oportunidades trazidas pela mineração. Para além das 

possibilidades de ganho com a atividade mineradora em si, outras atividades acabam recebendo 

estímulos, como por exemplo, as alfândegas, onde cresce o controle sobre aquilo que é embarcado e 

aquilo que chega com as frotas. 
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Anexo 



 

Principais contratos arrematados no Conselho Ultramarino entre 1720-1750: 

 

 



 

 
Fonte: AHU. Mapa dos Contratos Reais do Conselho Ultramarino. Cód. 1269 
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Datado de abril do ano de 1788, o testamento do reverendo José Batelho Borgges, que foi 

Cônego Chanceler na diocese de Mariana, traz à tona muitos dos elementos que caracterizou as 

condições de vida1 dos eclesiásticos que habitaram a região mineradora da América portuguesa. 

Ainda jovem, após ter concluído as três primeiras etapas da formação sacerdotal na diocese de 

Lamego, em Portugal, ele deixou a Freguesia de São João de Figueiras de Carvalho, onde moravam 

a irmã Angélica Maria e os pais Pedro Braga e Cecília Batelho, e veio para Minas Gerais na 

primeira metade do século XVIII, acompanhado do amigo, o reverendo José Capitro Fernão.2 Fixou 

residência na cidade de Mariana e em 1747 solicitou na câmara eclesiástica da cidade licença para 

receber a Ordem Sacerdotal. O pedido foi aprovado após comprovação de dote, pagamento de 

3$936 reis de despesas pelos processos de habilitação “de genere et moribus” e de 1:272$000 reis 

pelo enxoval sacerdotal. Enfim, no dia 21 de setembro de 1749 recebeu o “Ministério da Ordem”, 

pelo ritual de “imposição das mãos episcopais” de Frei Manuel da Cruz3, passando a ocupar seu 

primeiro cargo eclesiástico como auxiliar paroquial da Igreja de Nossa Senhora do Carmo em 

Mariana. Anos mais tarde, ingressou definitivamente na carreira por meio do edital da ouvidoria 

geral da comarca de Vila Rica, de julho de 17574, sendo nomeado ao cargo de tesoureiro mor do 

Cabido de Mariana, o que lhe conferiu destaque e prestígio social enquanto “HOMEM”, de 

“limpeza de sangue, vida e costumes” (VIDE, 2007). Além, é claro, de rendimento anual de 

900$000 reis, pagos pelo Estado português.5  

Na ocasião de enfermidade, o referido cônego, temendo “pela morte como coiza natural”, 

declarou que sempre viveu na condição de solteiro, “por tal razão não tenho herdeiros”, o que o 

forçou a nomear e instituir “por minha herdeira minha irma Angelica Maria”. Em 1795, quando o 

Reverendo faleceu e o seu único sobrinho, Manoel Antônio, veio de Portugal abrir o inventário a 

fortuna somava a quantia de 14:249$960 reis. Entre os bens estavam 32 cativos, de idade entre 14 e 
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1Constitui-se nas necessidades básica humanas de descanso, alimentação, higiene, segurança, abrigo. “É aquilo que nos 
prende intimamente, a partir do interior” (CERTEAU, 1997:31). 
2MARIANA. Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana/IPHAN.  Inventário do Padre José Botelho Borges, 
1795. Códice: 14. Auto: 453. 
3MARIANA. Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana. Processo De Genere et moribus  de José Batelho 
Borgges, 1749, Número: 02.0236. 
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40 anos, terras de mineração, duas residências na cidade de Mariana, outras em Portugal (uma em 

Lisboa e outra na Freguesia de São João de Figueiras de Carvalho), ouro, dinheiro, objetos de prata, 

imagens de santos, livros, móveis de madeira, talheres, roupas, louças, quatro carros de bois, 

cavalos, bois, porcos e dinheiro em crédito. O reverendo deixou em testamento as recomendações 

para que após o pagamento de suas dívidas sua fortuna fosse vendida na Capitania do Rio de 

Janeiro, através do homem de negócio6 “José Pereira de Souza”, e outra das partes em Lisboa, 

através do “desembargador Doutor Roberto Antônio Pavies de Silveira”.7  

A trajetória desse português nos conta muito sobre a participação dos religiosos seculares no 

povoamento do interior, circulação de riquezas e estruturação de poder local na época colonial. 

Desde que não seja tratada como exemplar de um contexto, mas como um “fio de um destino 

particular e com ele a multiplicidade dos espaços e tempos, a meada das relações nas quais ele se 

inscreve” (REVEL,1998:21) . Desse modo, ela serve como campo de análise pelo qual podemos 

apreender como os eclesiásticos teciam relações com outros segmentos da sociedade, nas duas 

margens do Atlântico, compondo redes de mercadorias, ideias, comportamentos e valores que 

conectavam e articulavam os interesses dos agentes da metrópole e colônia (RUSSEL-WOOD, 

1998).  

Partindo-se dessa hipótese, o trabalho em tela tem por intuito problematizar algumas dessas 

redes sociais estabelecidas entre um grupo de padres seculares com familiares, religiosos, 

comerciantes, oficiais, mulheres e outros agentes sociais do termo de Mariana; importante centro 

religioso, minerado, administrativo e educacional da América portuguesa (ALMEIDA, 2010), ao 

tempo que periferia considerando-se os recursos religiosos, políticos e militares, hábitos e costumes 

da população do Reino. Isso, porque, como afirma Russel-Wood, “aquilo que se constitui como um 

‘centro’ e uma ‘periferia’ é algo subjetivo, dependendo da perspectiva daquele que realiza tal 

aferição” (RUSSEL-WOOD, 1998:187). Feito essa constatação, portanto, elegemos esse termo 

enquanto núcleo espacial de movimentos de pessoas, instituições, bens e interesses, materiais e 

simbólicos, elementos dinâmicos que conectavam os indivíduos nas mais diferentes partes do vasto 

império português. 

Quando se pretende analisar estas redes, uma discussão muito em voga e de tamanha 

relevância no entendimento de suas formações e viabilizações consiste na noção de império 

                                                             
6O termo Homens de negócios é, aqui, usado para nomear indivíduos que se dedicavam a atividades mercantis, tais 
como comércio de grosso ou de retalho, atividades, interesses e orientações dos investimentos em praças comerciais, 
como Rio de Janeiro, Lisboa, etc. (PEDREIRA, 1996). 
7MARIANA. Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana/IPHAN.  Inventário do Padre José Botelho Borges, 
1795. Códice: 14. Auto: 453. 



 

português8, definida por Charles Ralph Boxer (2002:23) enquanto um conjunto de relações 

ultramarinas e coloniais que conectavam, ao longo dos séculos XVI e XVIII, os interesses de 

pessoas e instituições nos quatro pontos dispersos conquistados pelos portugueses na África, Ásia e 

América, numa “[...] mistura de fatores religiosos, econômicos, estratégicos e políticos, é claro que 

nem sempre dosados nas mesmas proporções”. 

Essa noção de império tem movido uma profunda revisão acadêmica nas formas de se 

analisar os temas ligados à colonização portuguesa na América. Dentre inúmeras questões 

apontadas na historiografia, para justificar-se a adoção dessa perspectiva nas investigações 

empíricas, destaca-se duas. 

 A primeira refere-se ao rompimento de uma visão polarizada, de exploração e dependência, 

entre metrópole, movida por interesses econômicos, e suas colônias, apende-se de um poder real 

absoluto.9 Neste sentido, a perspectiva de império tenta relativizar essa dualidade, destacado como 

as diferentes regiões ultramarinas se interligavam por meio de circulações de mercadorias, pessoas e 

instituições, o que motivava redes de solidariedade entre diferentes agentes. 

No conjunto de estudos que apontam para existência dessas interações, podemos destacar as 

interpretações de Luiz Felipe Thomaz (1994), que em estudo sobre a política de aliança usada no 

funcionamento do Estado das índias demostrou como as redes sociais articulavam o comércio 

português de Ceuta a Timor, viabilizando a expansão de sua frágil estrutura para os diferentes 

domínios, permitindo com que nesse a Monarquia absorvesse os recursos e os saberes dos povos. 

Em tais conquistas os territórios serviam de pontos de abastecimento e de consumo, pois não havia 

interesses em povoar ou produzir bens neles.  

Jack Greene (1994) também fornece importantes subsídios para se entender as 

especificidades da formação de redes em diferentes contextos imperiais. Ao utilizar-se da categoria 

analítica “autoridade negociada”, esse autor coloca em xeque a existência de uma rígida estrutura 

administrativa portuguesa capaz de implantar na colônia ações e medidas sem lançar mão e 

recompensar a iniciativa particular de seus vassalos. Premissa evidente empiricamente quando se 

considera, como um conjunto de ordens e decretos vindos do centro metropolitano eram 
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de criar artifícios de dominação a uma população profundamente heterogênea, tanto do ponto de vista étnico, sócio 
econômico e cultural.  



 

flexibilizados, assimilados, interpretados e adaptados aos interesses dos súditos, que por meio de 

diferentes estratégias e astucias criavam espaços de negociações com o poder régio. 

Em perspectiva parceria, Russel-Wood (2006) aponta para a fragilidade e subjetividade dos 

usos de conceitos como centro e periferia. Para ele, ao longo dos mecanismos políticos, sociais e 

materiais do império, metrópole e colônia assumiam posições diferentes. Em alguns momentos 

Portugal despontava enquanto centro dos interesses política, adotando medidas e ações que faziam 

da América periferia de seus interesses. Mas, em outros momentos, como, por exemplo, na 

instalação de Dom João VI no Rio de Janeiro, as posições mudavam, ao ponto da metrópole torna-

se periferia de sua colônia. Ao mesmo tempo, poder central e poder local articulavam-se 

dinamicamente por meio de redes construídas pelas elites colônias, que reconhecendo suas atuações 

criavam múltiplas facetas para aproximarem-se do centro, como, por exemplo, a troca de mercês 

por serviços prestados. 

Esses estudos assinala que o território português na América não foi apendesse da 

metrópole, mas parte de uma complexa cadeia de atividades, interesses e relações comerciais, 

militares e eclesiásticas, interdependentes, que envolviam uma pluralidade de pessoas interessadas 

na troca, na permuta. Dentro dessa visão, portanto, predominou na colônia um sistema de relações e 

comunicações intermedias por símbolos, valores e códigos de honra que “encontravam-se 

perpassados pelas mentalidades de Antigo Regime” (FRAGOSO, BICALHO, GOUVÊA, 2001:14). 

Desse modo, cabe perceber os territórios ultramarinos enquanto parte integrada de um complexo 

império vinculado à reciprocidade, impulsionada por motivações extra-econômica, como o 

parentesco, matrimonio e a amizade. Logo, cabe pontuarmos uma segunda questão, que consiste no 

deslocamento da noção de Antigo Regime para caracterizar as práticas econômicas, políticas e 

simbólica construídas na América lusa. 

Entre as novas perspectivas os historiadores, Vitorino Magalhães Godinho, Luís Felipe de 

Alencastro, Carla Almeida, Fátima Gouveia, Francisco Cosentino, Rodrigo Ricupero, Rodrigo 

Bentes Monteiro, Marilia Santos e Antônio Jucá, pontuam a transposição e adaptação nos domínios 

ultramarina de algumas práticas significadas mediante a repetição e ritualização de símbolos típicos 

da modernidade portuguesa de Antigo Regime. Entre elas, a “economia de graça” ou de “mercê”, 

uma prática, que segundo Antônio Manuel Hespanha e Ângela Barreto Xavier (1998:343):, existia 

em Portugal desde a Idade Média, e consistia em relações de proximidades, como a amizade, 

baseada em valores normativos de dar, receber e retribuir, em que cada ação positiva era respondida 

com outra ação positiva, cada “dom” era retribuído com um “contra-dom”. Um sistema que 

“abrangia níveis tão diferentes quanto são a relação entre o rei e o vassalo, o pai e o filho, o amigo e 



 

o amigo, constituindo uma relação social fortemente estruturante”. Provavelmente, sem essas os reis 

não teriam conseguido manter a governabilidade, visto que “a acção política requer a 

disponibilidade de meios. Desde logo, de meios financeiros. Mas também de meios humanos” 

(HESPANHA, 1994:160). Assim sendo, a doação de serviços pelos súditos foram valiosas para 

afirmação do poder do monarca luso, que como forma de gratificação concedia mercês de cargos, 

títulos e posses, formando-se um universo de símbolos de distinção, a partir de posturas e prestígio 

adquiridos. 

Acompanhando esse ponto de vista10, João Fragoso (2003:16), em estudo sobre a sociedade 

colônia do Recôncavo da Guanabara seiscentista enfatizou a existia de uma economia de bem 

comum e de uma hierarquia social excludente típica de Antigo Regime, que “surge com o pecado 

original da sociedade colonial.” Nestas, a qualificação social passava por crivos de caráter 

simbólico, como honrarias de privilégios fortemente monopolizados pelas melhores famílias das 

terras, tais como comendas de ordens militares e cargos comissário do Santo Ofício. Neste universo, 

a mobilidade social e/ou a manutenção do status sobrevinha do acesso a um conjunto símbolos 

ritualístico de nascimento, acumulo de riquezas, influência política, controle de mercado, alianças 

estabelecidas com a nobreza e por serviços prestados ao rei. Estes elementos resultaram numa 

economia de privilégios que “surgia como pano de fundo da produção colonial. O dono de 

moendas, o lavrador e o negociante – mesmo o ultramarino – atuavam num mercado dominado pela 

política e, ao fazerem isto, fração de seus ganhos ficava com os homens do governo”. 

Em sentido semelhante, Maria Fernanda Batista Bicalho (2001:193), ao lançar luz sobre as 

redes de clientelas e atuação das câmaras na América portuguesa observou que a ocupação dos 

ofícios públicos representou importante meio de acesso a títulos, tratamentos, honra e prestígio, 

elementos ligados à distinção social, própria de Antigo Regime. Neste sentido, as câmaras pintavam 

significados sociais e políticos relacionados a aparências e a aspectos exteriores de conduta, 

“colorindo de tons específicos as mesmas instituições quando adaptadas à realidade das diferentes 

colônias, quer a ocidente, quer a oriente”. 

Ao investigar a figura social dos viajantes nas possessões ultramarinas lusitana, Ronald 

Raminelli (2008:137), identificou um conjunto de trocas de favores que fortaleciam os vínculos 

entre os vassalos e a monarquia portuguesa. Nesse estudo, o autor observou que pelos relatos de 

viajem a Coroa arquitetava um conjunto de estratégias para ampliar seus saberes e fortalecer seu 

                                                             
10Cabe ressaltar que em estudo recente, Laura de Mello e Souza discorda do uso desse conceito, entendendo que ele é 
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sentido, a autora acredita que “a especificidade da América portuguesa não residiu na assimilação pura e simples do 
mundo do Antigo Regime, mas recriação pervesa, alimentada pelo tráfico de negros africanos, pela indrodução, na 
velha sociedade de um novo elemento, estrutural e não institucional: O escravismo”. P. 88. 



 

controle sobre as vastas áreas de seus domínios ultramarinos, seguindo interesses econômicos e 

sociais estatais. Para recompensar os feitos da viagem, ela distribuía diversos privilégios em forma 

de mercês, que motivava diversos colonos a enviar petições ao rei reivindicando horarias por tais 

práticas.  Uma política de bem comum, onde ambos os lados se fortaleciam. Assim sendo, as 

viagens ultramarinas “não promovia a reforma das sociedades de ordens, ao contrário, o saber era 

moeda de troca para a ascensão social, para reunir privilégios e consolidar as distinções sociais”. 

Como se observa, a partir das perspectivas de redes, conexões e dinâmica imperial, “que 

deram forma e viabilizaram a governabilidade portuguesa através de seu contexto imperial” 

(GOUVÊA, NOGUEIRA, 2007:95), pode-se evidenciar traços de sociabilidades e hierarquização, 

que aproximavam a colônia de sua metrópole. Dentro dessa visão, portanto, o tecido social que se 

formou nos trópicos não se reduziu a “realidade da colonização que ia configurando formas sociais 

muito diferentes e em certos sentidos negadoras da Europa moderna” (NOVAIS, 1979:32). Mas, era 

perpassado por “relacionamentos pessoais, do comércio, da sociedade e do governo dos impérios, 

assim como da variedade e nuança de práticas e crenças religiosas” (FRAGOSO, 2001:14). 

É, pois, com esse entendimento de império, que se articula a partir de redes, que procuramos 

encaminharmos nossa análise sobre os clérigos seculares em Minas Gerais no século XVIII. Neste 

sentido, definimos por objetivo central explorar analiticamente as clivagens e regularidades que 

organizavam suas as redes construídas em termos sociais para mobilizar recursos materiais e 

simbólicos, e, assim, impor e legitimar suas ações nas relações de força que se estabeleceram na 

região mineradora da América portuguesa. Para tanto, definimos como objetivos pontuais: 

a) Descrever quais tipos de redes um grupo de clérigos formou, considerando-se: Primeiro o 

número de indivíduos que se entrelaçavam nessas, classificando-as entre grandes, médias ou 

pequenas. Em seguida, quais tipos de vínculos de sociabilidade cimentavam essas redes, sejam 

eles homogêneos (variando pelo cargo eclesiástico e migração) ou heterogêneos (variando pela 

atividade econômica, posição social e sexo). Por fim, pela localidade espacial em que se acham 

os nós das redes (locais, coloniais e imperiais).  

b) Identificar os atributos de sociabilidade (amizade, migração, profissional, comercial, outros) e 

quem era o coletivo que se integrava (homens, mulheres, oficiais, etc) 

c) Analisar em que medida o gênero operou enquanto mecanismo adotado pelos seculares na 

clivagem de organização e reprodução de suas redes sociais (relações desiguais construídas com 

base nas diferenças entre homens e mulheres, homens e homens). 

 



 

Sendo assim, em nossa pesquisa estamos lidando com o gênero enquanto categoria de 

análise histórica. A opção por essa se enuncia a partir da perspectiva de que “sem alguma discussão 

de gênero, nenhum relato de unidade e diferença culturais pode estar completo” (HUNT, 1992:24). 

De tal modo, ao discutirmos as redes sociais de clérigos procuramos observaremos além das 

caraterísticas gerais “como o gênero opera, como essa operação marca as narrativas, bem como o 

que nelas se expressa” (KOFES, PISCITELLI, 1997:352). 

 

Fontes de Estudo 

As fontes de sustentação empírica utilizadas foram 87 processos de habilitação “de genere et 

moribus” de candidatos ordenados na diocese de Mariana, durantes os governos episcopais de 

Manuel da Cruz (1747-1762) e Domingos da Encarnação Pontevel (1778-1793), consultados no 

Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana. Trata-se, pois, documentos manuscritos 

produzidos como parte das exigências canônicas de recrutamento de pessoas eclesiásticas, em que 

consta a descrição do ritual de averiguações da “pureza de sangue” e costumes dos aspirantes ao 

sacerdócio católico. 

A partir dos nomes coletados nessa documentação procuramos localizarmos outros 

documentos. Por meio desses, foi possível a localização de 35 manuscritos de inventários post-

mortem do Juízo dos Órfãos do Primeiro Ofício da cidade de Mariana, disponíveis à pesquisa no 

Arquivo Histórico da Casa Setecentista. Estes documentos são fontes oficiais de uma compilação 

jurídica, descritivos e objetivos da riqueza material de um individuam, legado no fim do ciclo 

doméstico de acumulação. Foram instituídos na América portuguesa em 1595 com as Ordenações 

Filipinas (Livro Primeiro, Título LXXXVIII), para assegurar economicamente os parentes menores 

de idade de uma pessoa no post-mortem. Era, justamente, a existência de órfãos menores de 

“quatorze annos” de idade que justificava copilar, avaliar e distribuir os bens materiais deixados 

pelo individuo em razão da morte. 

Os dados coletados nesses documentos foram cruzados e interpretados com base no modelo 

teórico de redes sociais da micro-História italiana (REVEL, 1998), uma tentativa de reconstituir  

historicamente as diferentes e complexas relações interpessoais que envolvem e conectam 

indivíduos em torno de valores e objetivos comuns, sejam eles parentesco, amizade, afinidade, 

interesses materiais, religiosos, políticos e morais, fortalecendo-se, assim, dependências, 

agregações, cooperações e solidariedades, entre o ser individual e a coletividade de um espaço e 

tempo. 



 

A partir dessa documentação, sabemos ser inegável a importância que esse tipo de interação 

teve nas relações sociais construídas por um grupo de clérigos seculares que viveram no termo de 

Mariana. Por meio dessas, esses religiosos mobilizavam diversos recursos, tanto materiais como 

imaterial, para fortalecerem símbolos de hierarquia, prestigio, status e poder eclesiástico, 

justificando, assim, suas atuações nas redes.  

Analisar essas redes, por sua vez, é uma tarefa complexa, que exige alguns cuidados 

específicos de pesquisas. As perguntas são inúmeras para evitar-se “coser conceitos novos num 

pano velho” (THOMPSON, 1981:185), tais como: Como e quais tipo de redes os clérigos 

formavam? Quem fazia parte delas? Quais as normas as regulavam? Quais as possibilidades 

metodológicas de estruturação e visualização dessas que nos permite trata-las enquanto ferramentas 

de construção e desconstrução do conhecimento histórico?  

Embora delinear respostas às questões não seja tarefa simples, podemos assinalar de 

imediato que as redes são importantes estratégias de pesquisa para termos uma dimensão da atuação 

desses religiosos nos processos sociais, relações de poder, aspectos econômicos e sociais da época 

colonial, ao possibilitar-nos perceber em nível arqueológico “a relação entre normas e práticas, 

entre indivíduo e grupo, entre determinismo e liberdade, ou ainda entre racionalidade absoluta e 

racionalidade limitada” (LEVI, 2006:179). 

Dito isto, procuramos nesse trabalho apresentar nas redes de clérigos alguns indícios que 

circunscreve a capilaridade do poder “[...] fundamentalmente social das distinções baseadas no 

sexo” (SCOTT, 1995:72).  

 

Redes e Relações de Gênero 

Lançando um olhar sobre a sociedade colonial mineira podemos observar que parte dos 

indivíduos viveu na condição de celibatados. É o caso de Izabel Thomazia de Almeida, natural do 

Arraial de Bacalhau, filha do Capitão Manoel Alves da Costa e Dona Felipa de Alvarenga. Ela 

declarou em testamento: “que sempre fui sol-/teira por isso não tenho herdeiros nem / assendentes 

nem decendentes”. Quando morreu deixou aos sobrinhos, Maria Magdalena e Antônio Joaquim, 

créditos em dinheiro, terras de plantio, escravos, criações de animais e um colheita de milho. Tudo 

indica que se tratava de uma mulher de muitas posses.11 

A parda Anna Gonçalves dos Anjos também faleceu na condição de solteira e deixou seus 

bens para o sobrinho Padre Manoel Gonçalves Carneiro. Ela não era rica, como herança ficou 
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Almeida, 1826. Códice: 145. Auto:3036. 



 

apenas 53$83 reis em dinheiro e algumas dívidas contraída no valor 115$20 reis com os escravos 

José Crioulo e Vicente Crioulo.12  

Teresa Marcelina Claudia de São Jose, natural da cidade de Mariana, filha do Doutor 

Manoel da Guerra de Sousa Leal Castro e dona Margarida de Jesus Maria, irmã professa da Ordem 

Terceira de São Francisco “[...] a trinta annos / de que não há assento por descuido”, também 

declarou em testamento ser solteira, por isso teve como herdeiro “Antonio / Jose Marianno, que 

esteve sempre / na minha companhia desde a i/dade de tres annos”. Entre seus bens arrolaram sete 

escravos e uma morada de casa.13  

A solteirice leiga era uma realidade social, principalmente tratando-se de mulheres, que 

conseguiam acumular extensos patrimônios e alcançar respeito local enquanto senhoras de posses. 

Para Júnia Ferreira Furtado (2003) ao se tratar das forras a realidade era um pouco diferente, estas 

carregavam estigmas de cor, gênero e da condição de ex-ecravas, por isso, na maioria das vezes, só 

desfrutavam de respeitos sociais e riquezas materiais ao lado de homens brancos importantes, como 

a lendária Chica da Silva.  

Entretanto, a solteirice não era exclusividade feminina, entre os inventários analisados 

podemos perceber que alguns homens viveram na condição de leigos celibatos. O licenciado João 

Coelho Duarte, por exemplo, foi um desses rapazes que “havia fallecido com / testamento no estado 

de solteiro”, mas não de abstinência das relações sexuais. Quando foi aberto o inventário de seus 

bens em 19 de fevereiro de 1788 tornou-se público pelo Juizado dos Órfãos que ele teve um filho 

ilegítimo, fruto da juventude de aventuras, em especial de um dia em que se encontrava embriagado 

após uma festa de casamento. Os nomes do filho e da mulher foram mantidos em segredos pelo 

Doutor Ignacio Jose de Sousa Rebello, pois se tratava de uma senhora casada de respeito na cidade. 

Por tal motivo, os seus bens foram distribuídos entres seus sete irmãos. Entre eles havia um relógio 

de algibeira, instrumentos de selaria e alguns peças de roupa, tudo somava o valor de 58$400 reis. 

Francisco Joze Alvez de Figueiredo, português do Arcebispado do Braga, também faleceu 

na condição de solteiro, mas, manteve a castidade. Em seu testamento ele nos revela que seu desejo 

era ser religioso, porém, foi recusado quando jovem na congregação dos jesuítas em Portugal. 

Apesar disso, ele manteve a castidade “[...] na vida como nosso senhor Jesus Chisto”. Para isso, 

contou com o auxilio da “Santissima Virgem da Conçeição compaeira em vida”. Veio para o 

lugarejo chamado Xopotó, em Minas Gerais, para fazer companhia ao tio, que queria os “parentes 

ao pé de si”. Possuía, entre seus bens uma imagem da Senhora do Rosário, louças, ferramentas de 

                                                             
12MARIANA. Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana/IPHAN.  Inventário do Defunto Anna Gonçalves dos 
Anjos, 1816. Códice: 48. Auto: 1102, p. 6. 
13MARIANA. Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana/IPHAN.  Inventário do Defunto Teresa Marcelina 
Claudia de São Jose, 1819.  



 

ferreiros, tachos de cobre, uma mula velha, um cavalo muito velho, 338$788 reis de crédito, dois 

escravos velhos, metade de uma fazenda denominada Santa Maria. 

Como se percebe, os homens celibatados leigos não tinham empreendimentos econômicos 

de destaque e importância na região. Através da representação dos homens mais ricos da Capitania 

de Minas Gerais, produzida em 1749, isso se confirma, pois não há nenhum solteiro listado.14 Tudo 

indica que os leigos solteiros alcançaram pouca prosperidade econômica.  

 Por outro lado, os clérigos eram solteiros de posses e prosperidade econômica. O 

documento de inventário do Cônego Jacinto Ferreira dos Santos, juntamente com outros do mesmo 

período e região, nos permite estabelecer essa relação. 

 Natural da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Guarapiranga, filho legitimo do 

Capitão João dos Santos e dona Maria Ferreira da Anunciação, Cônego Jacinto era um homem de 

posses, dono de terras de mineração “no lugar da chapada caminho que vai para São Sebastião”, de 

plantio de milho, produção de cachaça, rapadura e criação de porcos. Também era Senhor de doze 

escravos: “Narcizo criolo (130$000 reis)”, “Manoel Criolo (120$ 000 reis)”, “Ugnacio Criolo 

(85$000 reis)”, “Thomas Criolo (120$000 reis)”, “Matheus Banguella (80$000 reis)”, “Joaquim 

Banguella (120$000 reis)”, “Alexandre criolo (100$000 reis)”, “Laureano Criolo (40$000 reis)”, 

“Christovão Benguella (130$000 reis)”, “Manoel Banguella (100$000 reis)”, “Elena Criola (70$ 

000 reis)” e “Thereza criola (100$000 reis)”.  Possuía uma biblioteca com mais de quarenta livros, 

“hum anel com hum camafeu cercado de Diamante”, “outro dito com hum cristal sercado de 

grizolitas”, “hum dito de pingos de água com servulo de granada” e “outro dito de pingos de água 

com o mesmo servulo”. A irmã inventariante, Anna Thereza de Jesus, também declarou haver ouro 

em barra, louças das índias, vidros do porto, roupas em linho, bordadas em fios de ouro, peças em 

prata e uma morada de casa “sobrado coberto de [palha?] [?], arvores de espinho e [?cara] fronteiro 

ao Palácio do Exelentissimo Senhor Bispo”.15 

O que se percebe é que o sacerdócio católico foi à opção de grande parte dos homens que 

escolheram o celibato enquanto projeto de vida. Numa amostra de 45 processos de inventários de 

solteiros (100%) 35 eram padres (77,7 %) e 10 leigos (23,3 %). Tudo indica que a Ordem sacerdotal 

era um importante projeto de autonomia, respeito e ascensão social para os homens da época. 

Porém, devemos considerar que se tratava de uma opção espiritual construída pela Igreja católica 

que queria evitar os “[...] extravagantes, ordenados sómente a título de patrimônio [...]” (Livro 3º. 

Tit. 1), para assim haver “[...] o bom governo do Arcebispado, direção dos costumes, extirpação dos 

                                                             
14MINAS GERAIS. Representação dos homens mais ricos de Minas Gerais. Arquivo Histórico Ultramarino, 1749. 
Caixa: 54. Doc:86, p. 1-6. 
15MARIANA. Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana/IPHAN.  Inventário do Defunto Padre Jacinto 
Ferreira do Santos, 1814. 1º Ofício. 



 

vícios e abusos, moderação dos crimes, e recta administração da justiça” ( Livro 3º. Tit. 5; Vide, 

2007). 

A definição do celibato como principal símbolo de identidade do clero latino foi instituído 

ainda no baixo medievo, pelas Reformas Papais de Gregório VII e Inocêncio III. No Concílio de 

Trento ele foi reforçado como forma de estabelecer uma superioridade dos eclesiásticos em relação 

aos leigos e aos sacerdotes de outras doutrinas. Manter-se no estado de solteiro era, assim, símbolo 

indenitário e excludente da hierarquia eclesiástica. Fato que levou a legislação católica e a 

monárquica portuguesa a penalizar o concubinato e o casamento de padres na América portuguesa, 

como é evidenciado na correspondência do bispo Manuel da Cruz do ano 1747, em que ele tenta 

impedir um padre “[...] que teve depois de sacerdote, três filhos” institui-los como herdeiros do 

patrimônio “abundante dos bens temporais”. 

Além de não se casarem, as legislações canônica e portuguesa esperavam que os clérigos 

mantivessem a castidade. A esse respeito às Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia 

(Livro 3º. Tit. 3) determinava que os regulares “ficão já totalmente dedicados, e consagrados a Deos 

assim pelo voto, que fazem de castidade” (Vide, 2007).  Já se tratando dos seculares, que não 

faziam votos de seguirem as regras de pobreza, castidade e obediência, esperava-se que eles se 

comprometessem a não contrair ou ter relações sexuais de qualquer natureza. Afinal, a Igreja 

necessitava de “[...] Clerigos para cura de almas, Missionarios zelosos e Canfessores” (Vide, 2007). 

No mais, eles eram regulados pelos costumes sociais que projetavam no estado sacerdotal católico a 

imagem do Cristo e seus apóstolos, fundamentada no ideal de pureza e de separação do 

comportamento dos fiéis. A ligação entre o sacerdócio católico e um estilo de vida de recusa do 

poder, sexo e dinheiro, é explicitada em um documento enviado ao conselho ultramarino no ano de 

1708: 

 
 
Foi vossa Magestade Servido Mandar por-/ rezoeni Conviniente, ao Seu Real Serviço, que/ 
se pussa retirar desta, Minas, os padres que/ ouver nelas: Rezoluçao que Vossa 
Magestade/pudera tao bem tomar por serviço de Deos; pois/ vivem nesta partes tao 
abistraidos da sua/ religião, e tao desobrigados dos votos que pro-/feçarão, quam 
abservantes, e contraditos nos/ vicios de suas dezordenadas vidas: e de/ vendo com o bom 
exemplo dos seus costumes/ e de suas, e restringir a altura de muitas/ consciencias,e cauzão 
escândalo geral a este povoa reincidência, cobitinação sem/ temor dos vícios: e como vossa 
Magesta/de toda tenha mandado cita ordem tao suplicadas/ poza, sim, que tenha e [?] a sua 
Execussão e na/ tenhemos que nunca o terá: [...] que ellez se vão destas minas [...]. 16 
 
 

                                                             
16RIO DAS VELHAS. Carta dos ministros das minas para Dom João V. Arquivo Histórico Ultramarino. Minas Gerais, 
1708, Fevereiro. Doc: 12. Código 251, p. 1.  



 

 A denúncia dos vícios de clérigos demostra que os leigos estavam atentos ao ideal de 

sacerdócio de Trento, fundamentado nas caraterísticas de negação ao estado humano, tais como 

castidade e pobreza, doravante eram esses aspectos que caracterizavam o estilo de vida dos padres 

que permeava o imaginário social nas Minas setecentistas.  

À castidade, como forma de negação dos prazeres sexuais, foi um elemento instituído pelos 

filósofos medievais, em especial Santo Agostinho, que inspirado nos evangelhos atribuiu a mesma a 

Cristo e seus apóstolos. Ela fundamenta-se na quimérica de sacrifício e pureza do celibato como 

sagrado, oposto a impureza do matrimônio, alternativa aos atos profanos da promiscuidade, lascívia 

e formicação (Richards, 1993, p. 137). Para às Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia 

(Livro 5º. Tit. 24) a castidade era fundamental para aqueles que celebravam o culto da missa, pois 

se tratava da imitação de Cristo. Construía-se, assim, como elemento indenitário dos clérigos, por 

isso, os que eram casados ou viviam maritalmente sofreram severos ataques.  

   Em 1801 a Vila de São João Del Rei foi palco de uma dessas rejeições as práticas de 

desrespeitos de clérigos à castidade. Os segredos de Padre Domingos Carvalho, de 

“vive/excandalozamente em cuncubina/to com huma mulher cazada”, tornou-se público. Quando o 

marido soube da traição da esposa forjou planos de “matar, mandando contratar hum/ seu Escravo” 

para fazer os serviços, e, assim, castigar o referido clérigo “imoral”. Mas, como o mesmo iria 

“comete vá crimes”, os moradores da paragem trataram de avisar as autoridades locais, para que o 

referido ato não fosse “crime”, mas castigo necessário aos “exacandalosos concubinos”.17 

Tudo isso contribuía para criar um estilo de vida para os clérigos incompatível com o 

comportamento dos cristãos leigos, obrigando-os a respeitarem o celibato e a castidade, símbolos de 

renúncia dos prazeres e de elevação da “alma”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17SÃO JÃO DEL REI. Requerimento de Agostinho Marques. Arquivo Histórico Ultramarino. Minas Gerais, 1801. 
Catálogo: 12037, p. 2. 
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CONTRATOS E O ESTUDO DAS CONJUNTURAS ECONÔMICAS DO XVIII 
ATLÂNTICO PORTUGUÊS – NOTAS E PROPOSTAS 

 
André Filippe de Mello e Paiva 

 
RESUMO 
O objeto é o estudo das conjunturas econômicas no Atlântico Português por meio da análise dos 
contratos régios arrematados no Conselho Ultramarino. O recorte cronológico é o que podemos 
chamar de “longo século XVIII”: inicia no ano de 1694, com a descoberta do ouro, e tem como 
marco final o ano de 1807, com o fim do exclusivo metropolitano. A análise das conjunturas servirá 
para nos mostrar se realmente existe uma conjuntura atlântica no Império Português, ou se a tese da 
“autonomia estrutural” pode ser comprovada. O enfrentamento dos dados seriados com as séries 
relativas ao comércio e preços produzirá bases para uma análise no conjunto do Império Português. 
Palavras Chave: contratos; conjunturas; império português; século XVIII; conselho ultramarino. 
 
ABSTRACT: 
The purpose is the study of the economic conjuctures in the Portuguese Atlantic through analysis of 
royal contracts acquired at Overseas Council. The chronological cut is what we might call the "long 
eighteenth century": starts in the year 1694, with the discovery of gold, and its final milestone year 
of 1807, with the end of the metropolitan monopoly. The analysis of conjunctures will serve to 
show us if there really is an Atlantic juncture in the Portuguese Empire, or the theory of "structural 
autonomy" can be proven. Facing series data sets relating to trade and prices produce bases for 
analysis throughout the Portuguese Empire. 
Keywords: contracts, conjunctures, portuguese empire; eighteen century; overseas council. 
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   A análise das conjunturas econômicas, isto é, a percepção dos movimentos econômicos, 

das partes do Império Português se coloca no sentido de apreendermos esses movimentos e os 

ciclos das arrecadações por meio dos Contratos. O recorte cronológico estendido visa à percepção 

dessas flutuações na longa duração. Para Fernand Braudel, o aspecto mais representativo a respeito 

da realidade social da História é a duração social. No campo da História Econômica os problemas a 

serem observados são circunscritos pelas oscilações cíclicas, que só podem ser analisados no tempo 

longo.  

Desse modo, para os estudos de longo prazo é necessário que se compreenda dois conceitos 

chaves: o primeiro deles é a ideia de ciclos, que tendem a expandir-se e se retrair por um 

determinado quantum de tempo, e que serve de “pano de fundo” para os grandes eventos; em 

segundo lugar, a noção de estruturas, pois servem de sustentáculos e/ou obstáculos dos processos 

históricos e que são articuladas pelo tempo à longa duração. Os ciclos ocultam permanências e 

rupturas de determinado tempo social, a partir do momento que os fatos históricos são analisados na 

longa duração: é apenas nela que a totalidade histórica pode ser repensada e enxergada como uma 

infraestrutura e tudo passa a gravitar em torno dela. 

Para o historiador, tudo se inicia e se termina com o tempo. E o que interessa a ele é o 

entrecruzamento de movimentos, sua interação e suas rupturas: essas nuances, entretanto, só podem 

ser observadas na longa duração. É a partir desses conceitos, apresentados por Braudel, é que 

cremos que a conjuntura econômica se insere naquilo que pode ser entendido como parte do 

“movimento social”, ou seja, “todos os movimentos que animam uma sociedade, constituindo o 

conjunto desses movimentos a, ou melhor, as conjunturas”.1 

Nesse sentido, Ciro Flamarion Cardoso e Héctor Pérez Brignoli afirmam que dos termos 

fundamentais para o estudo da História Econômica, a ideia de conjuntura seja o principal deles. 

Caracterizar-se-iam por mudanças e movimentos dos componentes essenciais da vida econômica, 

marcada pela recorrência: aos movimentos de alta sucedem os de baixa e assim sucessivamente; e 

essas flutuações são denominadas por ciclos econômicos. Sendo assim, as conjunturas nada mais 

seriam que um fenômeno estrutural, e porque não dizer social. E é a partir desses ciclos, dessas 

oscilações, é que se desencadeiam as crises econômicas. Para Jorge Luis Grespan, a crise não se 

                                                
1 BRAUDEL, Fernand. Civilização material, economia e capitalismo: séculos XV – XVIII. São Paulo: Martins Fontes, 
1996. p. 59 
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daria por mera “autonomização possível de movimentos diferentes do processo de circulação” 2, 

mas sim de que a crise evidencia a contradição entre as unidades dos momentos econômicos que 

necessariamente buscam complementariedade, pois sem essa complementariedade não ocorreria à 

distribuição dos produtos na economia mercantil. “A crise se define enquanto processo, assim, 

porque seus dois momentos constitutivos se complementam para delimitar as etapas sucessivas em 

que a desvalorização é cada vez maior” 3. Portanto, o conceito de crise se insere em nosso trabalho 

como um aspecto que se faz necessário na observação das flutuações e das curvas e na análise 

dessas baixas enquanto momento do processo de circulação do capital e suas diversas implicações 

no funcionamento da economia global. 

 

As Conjunturas 

 

A conjuntura, como um todo, pode agrupar vários ciclos econômicos e sendo assim, vão 

desde flutuações curtas, como os ciclos sazonais, até flutuações de longa duração. Essas distinções 

dos ciclos, para fins operacionais, são salientadas no sentido de que as flutuações serão observadas 

no tempo logo, como propôs Braudel. Destarte Pierre Vilar aponta que “para a análise histórica, a 

constatação de uma conjuntura não é um fim. É um dado” 4. Desse modo, ao analisar as 

arrematações dos contratos no tempo longo, diminuiremos as chances de analisarmos uma crise 

cíclica, como uma crise para todo o período. Deste modo, a análise dos contratos deverá então 

servir como dado fundamental para o exame de uma conjuntura de todo o Império Ultramarino 

Português na longa duração. 

Refletindo sobre a ideia de conjuntura, num primeiro momento, a historiografia apontou 

para a ideia de ciclos. Roberto Simonsen sugeriu que o ciclo do açúcar serviu de base econômica 

para a implantação de um sistema colonial na América portuguesa, demonstrando uma 

reciprocidade entre o comércio açucareiro e o câmbio português. Contudo, indica para uma baixa 

nos preços do açúcar no final do século XVII, a qual coincidiria com o início do ciclo da mineração. 

Todavia não relaciona a retração da economia açucareira, com a expansão da extração aurífera na 

                                                
2 GRESPAN, Jorge Luis. O negativo do capital: o conceito de crise na crítica de Marx à economia política. 2ª ed. São 
Paulo: Expressão Popular, 2012, p. 77. 
3 Idem, p. 231. 
4 VILAR, Pierre. Economía, Derecho, Historia. Barcelona: Editorial Ariel, 1983. p. 17. [tradução nossa] 



 

4 

 

região das minas. Tem em mente que o declínio do comércio do açúcar está ligado a questões 

políticas em que Portugal se encontrava envolvido com outras metrópoles europeias. 

Todo esse imbróglio político e econômico, no fundo coincidiu com a ascensão da 

mineração, e assim sendo iniciou-se outro ciclo econômico que “salvaria” Portugal e sua colônia. O 

que se percebe então é um atrelamento econômico entre metrópole e colônia. As curvas 

conjunturais de ambos os territórios Imperiais tendem a um mesmo sentido. Roberto Simonsen 

pensou a economia colonial em grandes ciclos, em que cada um deles possuía características 

particulares e que para ascensão de um novo ciclo o anterior necessariamente deveria estar em 

decadência. De certa forma, isso denota um pensamento da economia colônia do mirante da curta 

duração.  

Nesse sentido, para Celso Furtado, a expansão da economia colonial esteve também sempre 

atrelada às diretrizes político-econômicas reinóis. Com a Restauração em 1640, Portugal conquistou 

sua independência do jugo castelhano, porém perdeu sua principal fonte de lucros que era o 

comércio com o Oriente, bem como uma quase ruptura da produção e do comércio de açúcar com a 

invasão bávara no Nordeste. Mesmo com a expulsão dos holandeses em 1654, a crise se acentuou, 

pois com a perda do monopólio e a introdução da produção canavieira nas Antilhas, houve uma 

queda brusca nos preços. Furtado sugere uma reversão da economia colonial, que se voltara para a 

subsistência, no momento de crise econômica. 

Sendo assim, como forma de contornar o momento de crise, e ainda envolvido em conflito 

com espanhóis e holandeses, a solução encontrada pela Corte Portuguesa foi a de se alinhar com a 

principal potência do período, a Inglaterra. Vários foram os acordos firmados e estes mudaram 

sobremaneira os vieses políticos e econômicos de Portugal e suas possessões nos dois séculos 

seguintes. O que podemos enxergar é que com os processos desencadeados pela Restauração, temos 

que a economia portuguesa, bem como de sua colônia na América, vai se inserir de vez na 

economia mundo que se consolidava, e atrelada ao sistema econômico que mais se expandia até 

então.  

De certa forma, a descoberta das minas vai tornar essa relação ainda mais próxima. Para 

Furtado o ouro brasileiro fomentou a manufatura inglesa, consolidando a Inglaterra na principal 

metrópole da Europa. Já em Portugal, para o autor, o fluxo de ouro trouxe uma sensação de 

desenvolvimento, contudo, aparente, diferente do que sugerira Simonsen. No âmbito colonial, a 

mineração favorecia o assentamento demográfico e estimulou a criação de pequenos núcleos 
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urbanos; tornou a região propícia ao desenvolvimento urbano e a atividades que proporcionavam o 

desenvolvimento endógeno, que, contudo não houve, justamente porque a economia colonial 

passava pelo próprio desenvolvimento português.  

Assim sendo, como em Simonsen, observamos em Furtado que a economia colonial estava, 

de certa forma, submetida às flutuações econômicas de Portugal. Pode-se supor então que havia um 

atrelamento das curvas conjunturais entre metrópole e colônia. E mais: Furtado ainda observa que 

as conjunturas de Portugal e de suas possessões na América, estavam também interligadas com a 

economia inglesa, e desse modo suscetíveis também às conjunturas de alta ou baixa britânicas.  

O debate de Fernando Novais a respeito da expansão da economia de mercado e a cunhagem 

do conceito de Antigo Sistema Colonial vêm na esteira da análise de Braudel a respeito da 

observação das flutuações da economia e a crítica dessas em um contexto não de curta, mas de 

longa duração. Novais aponta que enquanto a atividade comercial cresce e procura com isso novos 

nichos para a valorização dos investimentos, “(...) destaca-se um setor da sociedade que passa a 

dedicar-se exclusivamente à circulação de bens econômicos, acumulando capital nessa atividade” 

5. Para Novais, ainda que em função deste procedimento haja aumento na produção para a troca e 

com isso especialização da produção, 

 

(...) acumulação de capital comercial, divisão do trabalho, mercantilização dos bens 
econômicos, especialização da produção são processos correlatos que envolvem um 
desenvolvimento do nível econômico geral. Acumulação de capital comercial e formação 
da burguesia mercantil são pois os dois lados do mesmo processo. Teoricamente, a 
transformação se auto-estimula sem limites.6 
 
 

Para Ernest Labrousse, a economia no Antigo Regime seria dominante e que as flutuações 

econômicas, por conta dessa economia de tipo antigo, só podem ser observadas em sua totalidade 

pela longa duração. Caso optássemos pela curta duração, poderíamos observar equivocadamente 

tais flutuações, já que estas podem ser fruto, segundo Flamarion e Brignoli de fatores exógenos, ou 

seja, externos às explicações econômicas, tais quais conflitos bélicos, pestes, fatores climáticos. 

Para Labrousse 

 
 

                                                
5 NOVAIS, Fernando. Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial (1777 – 1808). 4ª ed. São Paulo: Editora 
Hucitec, 1986, p. 68. 
6 Idem, p.69. 
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(...) no conjunto, na economia do Antigo Regime, fundamentalmente agrária, são as 
flutuações agrícolas as que dominam o movimento dos preços. O dominam com toda 
superioridade da economia rural sobre a industrial. O dominam também em intensidade, 
devido a que sua amplitude transborda consideravelmente as tímidas oscilações do mercado 
dos produtos terminados. Elas representam pois, o elemento motor da curva geral dos 
preços; dão-lhe vida e lhe impõe sua marcha. Ainda mais: são elas as que comandam toda a 
economia.7 
 
 

Quando se pensa nas dinâmicas da economia colonial da América portuguesa, nos 

deparamos como uma forma de ação muito diferente daquelas experimentadas na Europa, 

principalmente nos Países Baixos e Inglaterra, que a essa altura já possuíam um sistema bancário 

relativamente sólido para além das bolsas de valores. Assim, as oscilações que por ventura são 

sentidas, por exemplo, na Antilhas, poderiam não ter força para quebrar ou desestruturar o sistema 

das receitas britânicas ou neerlandesas, enquanto que para a economia portuguesa, baseada em sua 

quase totalidade nas receitas das possessões, qualquer alteração no sistema de preços dos produtos 

tropicais poderia levar a uma crise no nível do Ultramar. 

 

Os Contratos 

 

Os contratos de arrendamento de tributos foram um instrumento legal utilizado pelo Império 

Português na arrecadação de impostos régios. O sistema de contratos e a centralização destes em um 

órgão não foi uma invenção do século XVII português. Ao menos desde 1480, com a Casa da 

Guiné e Mina ou Casa da Mina e tratos da Guiné8, Portugal já contava com um órgão gerenciador 

das dinâmicas do Ultramar. O ponto alto dessa forma de organização é a criação do Conselho 

Ultramarino, em 1642, uma remodelação do Conselho da Índia criado por Felipe II durante o 

período da União Ibérica. Até a centralização dos contratos no Conselho Ultramarino as 

arrematações eram de responsabilidade das provedorias locais e deveriam gerar valor apenas 

suficiente para a manutenção destas localidades e suas estruturas. 

Os contratos são considerados, como já apontou Luis Antônio Silva Araújo9, dividindo a 

arrematação em dois períodos: o primeiro que comporta os séculos XVI e XVII, e que eram 

                                                
7 LABROUSSE, Ernest. Fluctuaciones economicas e Historia Social. Madrid: Editorial Tecnos, 1973. pp. 344, 345. 
[tradução nossa] 
8 LARA, Silvia Hunold, Legislação sobre escravos africanos na América Portuguesa, p. 17 
9 Fiadores, procuradores e testas de ferro: as redes de negociantes nas arrematações de contratos na América 
portuguesa no setecentos IN Revista Eletrônica de História do Brasil, v. 10, n. 1 e 2, Jan. – Dez., 2008; Negociantes e 
contratos régios: o reinado de D. João V (1707 – 1750), IN “Usos do Passado”, XII Encontro Regional de História 
ANPUH – RJ 2006; Contratos e Tributos nas Minas Setecentistas: o estudo de um caso – João de Souza Lisboa (1745-
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pensados em contratos como “fonte de riquezas para o Rei”; o segundo momento se estende pelo 

século XVIII, e sua maior mudança está na centralização das arrematações no Conselho 

Ultramarino dos contratos de maior vulto. Os contratos que tinham valores baixos, ou que não 

despertavam tanto interesse nos negociantes metropolitanos, poderiam continuar em alguns casos 

com sua arrematação nas provedorias locais. Ora, com a mudança do eixo de arrematação, tirando 

os contratos das provedorias e passando a um órgão centralizado e situado no Reino, os negociantes 

locais teriam que “competir” de forma mais acirrada por esses contratos, já que negociantes de todo 

o Império poderiam dar lances nesses contratos. 

Podemos encarar os contratadores como os agentes que além de possuir os benefícios 

intrínsecos ao contrato, como, por exemplo, permissão para portar armas, execução das dívidas 

como Fazenda Real e vantagens comerciais diversas, tinham por maior interesse a valorização de 

seu capital investido na arrematação, o que, segundo Prado Jr., no afã da participação no negócio, já 

que era de fato uma possibilidade de valorização de seu capital, “os licitantes iam frequentemente 

além do que o contrato podia render em tributos arrecadados; e não só se arruinavam, mas 

deixava a fazenda de receber seus créditos.” 10 

Nesse sentido, pensamos na utilização dos contratos como fontes já que esse instrumento de 

arrecadação de tributos perpassa por diversas áreas econômicas da colônia, possibilitando assim 

uma visão panorâmica das receitas do Império Ultramarino, pois refletem as tendências dos 

períodos no momento da arrematação. De tal modo, o foco nos contratos dos dízimos e alfândegas 

das Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco e São Paulo, contratos do Reino de Angola e 

os contratos da arrecadação das juntas, contrato do Sal, aliados às séries relativas ao comércio 

podem oferecer esse panorama.  

A manutenção das estruturas jurídicas e administrativas confere à Colônia não um status de 

reino a ser moldado, mas sim, um reino que deveria moldar-se ao já existente. Em vez de criar-se 

uma nova ordem jurídica moldada às demandas da colônia, o que parecia acontecer era justamente o 

contrário, verificável pelo grande número de regimentos, alvarás e cartas régias. Sendo assim, como 

já apontou Caio Prado Jr., “a administração portuguesa estendeu ao Brasil sua organização e seu 

sistema, e não criou nada de original para a colônia” 11. Ao mesmo tempo em que a metrópole 

                                                                                                                                                            
1765). Dissertação de mestrado do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense, 
Niterói-2002; Política pombalina e contratos de tributos e direitos régios em Minas Gerais. 
10 PRADO JUNIOR, Caio, Formação do Brasil Contemporâneo: Colônia. 1ª Edição – São Paulo: Brasiliense; 
Publifolha, 2000 (Grandes nomes do pensamento brasileiro), p. 329 
11 Idem, p. 310. 
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mantinha seus olhos em todos os domínios, por meio das engrenagens há tanto já utilizadas e por 

seus funcionários, também se mantinha enterrada em um modo de burocracia de certo modo 

“atrasada”. 

A falta de reformas estruturais - seja na cabeça do Reino, seja nas possessões - em sua 

fiscalidade, nos seus aparatos jurídicos e nas suas fábricas, colocam Portugal em situação de 

desvantagem perante nações como Inglaterra e os Países Baixos, por exemplo, em alguns aspectos. 

A Inglaterra, com sua moderna produção industrial coloca a produção portuguesa de têxteis em 

segundo plano, já que consegue produzir com preços mais acessíveis. Os Países Baixos, utilizando-

se das bolsas de comércio e as companhias, como a Companhia das Índias Ocidentais e a 

Companhia das Índias Orientais, conseguiam financiamentos e lucratividade muito maiores. A 

forma de organização do Império Português, como aponta António Manuel Hespanha, pode ser 

encarada marcadamente “pela descontinuidade espacial, pela economia de meios e por 

coexistências de modelos institucionais” 12, ou seja, ao mesmo tempo em que diversas instituições 

possuem caráter “moderno”, estas são obrigadas a coexistir com instituições marcadas pelo “tipo 

antigo”. 

Ainda que a princípio, como já apontava Caio Prado Jr., e os sistemas de arrecadação do 

Império Português pareçam um amontoado de normas ou determinações particulares13, há de se 

pensar na eficiência fiscal portuguesa, superior à espanhola; nesse sentido, podemos depreender a 

economia colonial enquanto sistema que obedecia a certa racionalidade centralizada nos órgãos 

metropolitanos de arrecadação. Ponto também apreciado por Celso Furtado quando observa a 

economia brasileira em seu conjunto, constata que ela “se apresentava como uma constelação de 

sistemas em que alguns se articulavam entre si e outros permaneciam praticamente isolados. As 

articulações se operavam em torno de dois polos principais: as economias do açúcar e do ouro”. 14 

A fiscalidade - o sistema fiscal de toda a colônia - não é apenas a soma pura e simples das 

fiscalidades de cada capitania isolada. Ângelo Carrara nos aponta que o estudo desse sistema apenas 

pode ter alguma inteligibilidade quando pensado em uma perspectiva mais ampla, ou seja, no 

contexto imperial, “espaço econômico cujas partes mantinham relações – fundamentalmente de 

                                                
12 HESPANHA, António Manuel e SANTOS, Maria Catarina, Os poderes num Império Oceânico, IN MATTOSO, José 
(dir.), História de Portugal, vol. 4, O Antigo Regime. p. 351. 
13 PRADO JR. op cit. p. 309 
14 FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 138. 
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natureza mercantil – submetidas a uma determinada lógica de funcionamento, o Antigo Sistema 

Colonial.” 15 

 

As Conjunturas e os Contratos: Justificativa Teórica 

 

A partir da discussão teórica desenvolvida, podemos identificar claramente duas vertentes de 

interpretação da economia colonial: O Antigo Sistema Colonial, de Fernando Novais, e O Antigo 

Regime nos Trópicos, de Florentino e Fragoso. Basicamente a diferença entre essas duas visões 

consiste no papel atribuído ao processo de acumulação de capitais de forma endógena, ou seja, a 

capacidade de que a economia colonial da América portuguesa tinha de reter esses capitais. De certa 

forma, podemos alinhar as visões de Celso Furtado, que enxerga a economia colonial intimamente 

ligada à economia metropolitana, de Simonsen, que aponta sua análise para a construção de grandes 

ciclos econômicos conectados a Portugal, à visão de Novais no que tange ao processo de 

acumulação primitiva de capitais que por sua vez eram transmitidos à metrópole na forma de 

produtos de exportação, fossem eles o Pau-Brasil, o açúcar ou até mesmo o ouro.  

A segunda vertente de interpretação, que já parte de uma historiografia revisionista, tem 

como seus maiores expoentes João Fragoso e Manolo Florentino, que por sua vez, direcionaram a 

análise para a Praça do Rio de Janeiro que, segundo os autores, experimentou um processo de 

formação, fortalecimento e consolidação de suas elites locais e que essas elites, por pactuarem com 

um projeto arcaizante, pois “muito mais que a busca de segurança, a transformação do grande 

comerciante em rentista urbano e/ou senhor de homens e terras denotava a presença de um forte 

ideal aristocratizante” 16. Essa “reconversão” dos negócios do comércio (modernizante) para o 

investimento em terras (arcaico) deixaria clara a posição desses homens de negócio em relação à 

modernidade. Dentro dessa visão, as conjunturas locais estariam descoladas do movimento global 

da economia Imperial, pois seguiriam ritmos distintos devido à força do mercado interno. 

Por outro lado, para João Fragoso é indiscutível que a economia colonial se inseria no 

contexto de transformações ocorridas na Europa. A expansão marítima e a posterior colonização da 

América se inseriam, segundo o autor, em uma estrutura arcaizante: a transferência da renda 

                                                
15 CARRARA, Ângelo Alves. Receitas e despesas da Real Fazenda no Brasil, século XVIII: Minas Gerais, Bahia, 
Pernambuco. Juiz de Fora: UFJF, 2009. p. 11.  
16 FRAGOSO, João e FLORENTINO, Manolo. O arcaísmo como projeto: mercado atlântico, sociedade agrária e elite 
mercantil em uma economia colonial tardia: Rio de Janeiro, c. 1790 – 1840. 4ª ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2001, p. 233. 
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produzida na colônia para a metrópole corroborou uma sociedade tida como parasitária, 

consubstanciada em uma hipertrofia estatal e enfocada na figura do fidalgo-mercador. 

O Estado como empresário da empreitada colonial inibiu a atividade dos setores privados. 

Una-se a esse fato o não investimento no desenvolvimento dos setores produtivos – tanto 

metropolitano, quanto colonial – contribuíram para a reprodução de uma economia, segundo 

Fragoso, pré-capitalista. A colonização deveria prover a sociedade portuguesa de recursos que 

reproduzisse a sociedade baseada na ascensão da aristocracia. Nesse sentido, a exploração do 

sobretrabalho colonial não tinha como fim a acumulação primitiva de capitais, mas sim a 

reprodução da estrutura arcaizante, segundo o autor. 

Esses limites estruturais da economia lusitana, por outro lado, resultaram em restrições ao 

sistema de exclusivos, enquanto política de apropriação de excedentes. Ao fim e ao cabo, para 

Fragoso, surgirá uma “autonomia estrutural” que proporcionará o desenvolvimento de uma 

produção mercantil de alimentos, o surgimento de uma camada de mercadores residentes nas praças 

coloniais, que se apropriavam do excedente produzido, fomentando acumulações internas. 

Fragoso, juntamente com Manolo Florentino, aponta que esses mercadores residentes 

constituíram uma verdadeira elite colonial. A estrutura da produção colonial contribuía para a 

formação de mercados de escravos e também de alimentos, que viabilizavam a formação de 

mercados internos, que não estavam relacionados com nenhum mercado europeu. Dessa forma, 

podemos aferir que para Fragoso e Florentino a estrutura arcaizante da sociedade colonial 

proporcionou a formação de mercados coloniais que fugiam ao controle metropolitano. 

Diferentemente da corrente historiográfica que sugere um atrelamento total da economia colonial à 

economia europeia, os autores apontam para conjunturas locais que não se conectavam ao mercado 

atlântico de exportação, este sim, engendrado pelas conjunturas internacionais. Contudo, 

paradoxalmente falando, havia “uma economia capaz de enfrentar com êxito qualquer conjuntura 

exterior [grifo nosso] mas que ao mesmo tempo, sofria uma contínua esterilização da riqueza 

produtiva, promovida por seu próprio capital mercantil.” 17 

Por sua vez, Vera Ferlini retoma o debate apontando que ao analisar o panorama do período, 

podemos levar em conta que a formação das redes que interligavam as economias-mundo não 

permitiriam esse “traço arcaizante”, já que a economia mercantil estaria completamente ligada ao 

processo de acumulação da metrópole, dado o caráter comercial da produção açucareira voltada ao 

                                                
17 Idem, p. 162 
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mercado externo. “Claramente não se tratava de agricultura capitalista, mas determinada pelo 

capital comercial.” 18 

O eixo de nosso problema encontra-se, portanto, em torno da oposição “dependência X 

autonomia”, associada às diferentes leituras a respeito do desempenho da economia colonial. Não 

obstante, é importante ressaltar que todo o debate sobre as conjunturas econômicas do Atlântico 

Português baseou-se em escassas evidências seriais. Simonsen procurou construir, utilizando 

principalmente fontes qualitativas, uma série da produção açucareira no Brasil, mas ela possui 

muitas lacunas; Celso Furtado praticamente não utiliza dados quantitativos e tanto Novais, Fragoso 

e Florentino fazem uso de dados do comércio apenas para o final do século XVIII e início do XIX. 

Além disso, os defensores da tese da autonomia basearam a sua interpretação exclusivamente no 

desempenho da economia do Rio de Janeiro, sem considerar os outros contextos coloniais. 

Nossa investigação procura justamente subsidiar o debate com a construção de séries 

baseadas principalmente nos contratos de arrecadação de impostos e que tratam do conjunto do 

“longo século XVIII”, procurando pensar diferentes contextos. A inserção dos dados relativos a São 

Paulo pode lançar luz ainda sobre a quase que cristalizada ideia de especificidade desta localidade, 

com isso contribuindo para o debate.  

  Este estudo tem por objeto as conjunturas econômicas do Atlântico Português entre os anos 

de 1684 e 1807. Este objeto deve ser desdobrado nas seguintes perguntas: existiria uma conjuntura 

do Atlântico?  As curvas conjunturais da América portuguesa e Angola seguiriam a mesma 

tendência dos trends europeus? Existiria uma autonomia relativa nas diferentes capitanias estudadas 

(Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo)? 

A montagem das séries dos contratos das diferentes regiões ultramarinas, aliada às séries 

referentes ao comércio, vem no sentido de responder a esses questionamentos. Pensamos que, 

apenas com o cruzamento dessas séries, poderemos comparar e desenvolver análises das 

conjunturas do Império Português. Com isso também avaliaremos as tendências existentes nos 

contratos, e a que movimentos econômicos esses contratos refletem. Assim, pretendemos contribuir 

ao debate em relação à tese da “autonomia”: esta faria realmente sentido ou seriam “respostas 

locais” que se explicam pela própria conjuntura geral? 

  

                                                
18 Idem, ibidem, p. 82 
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A RELAÇÃO ENTRE O DISCURSO ESCRAVISTA E O REGRESSO DE BERNARDO 

PEREIRA DE VASCONCELOS 
 

Luaia da Silva Rodrigues 

 

Resumo: No Brasil, durante o século XIX, houve um recrudescimento da utilização do trabalho 
escravo. Este movimento caminhava na contramão do que acontecia na América Latina: enquanto 
na maioria dos países o sistema colonial era desmantelado seguindo os ideais liberais, no Brasil, 
além dos Estados Unidos e Cuba, o liberalismo casou-se perfeitamente com a escravidão. Bernardo 
Pereira de Vasconcelos, assim como outros intelectuais, teve um papel fundamental na formulação 
de um liberalismo conservador no Brasil, que conciliou ideias liberais à conservação da ordem 
escravista colonial. O exame da relação entre o discurso escravista e regressista de Vasconcelos 
permite-nos compreender a elaboração de um projeto político liberal que atendia as necessidades 
agrário-exportadoras brasileiras.   
Palavras-chaves: Escravidão, Ordem, Projeto Político, Bernardo Pereira de Vasconcelos. 
 
Abstract: In Brazil, during the nineteenth century there was a resurgence of the use of slave labor. 
This movement this movement was in opposite direction to what happened in Latin America: While 
in most countries the colonial system was dismantled following the liberal ideals, in Brazil, and the 
United States and Cuba, liberalism married perfectly with slavery. Bernardo Pereira de 
Vasconcelos, like other intellectuals, had a key role in formulating a conservative liberalism in 
Brazil, which combined the liberal conservation of colonial slavery system ideas. The examination 
of the relationship between the slave address and regressive de Vasconcelos allows us to understand 
the development of a liberal political project that met the Brazilian agro-export needs. 
Keywords: Slavery, Order, Political Project, Bernardo Pereira de Vasconcelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Introdução 
 

 No decorrer do século XIX, principalmente após a Independência, o Brasil passou por um 

longo processo de (re)definição da Nação e de (re)construção do Estado. Políticos, jornalistas, 

intelectuais, movimentos de rua discutiam e pensavam, cada um de sua forma, que contornos teria o 

Brasil. O período regencial foi o ponto alto dessas discussões. Diria até que o momento 

fundamental para a consolidação das conhecidas prerrogativas conservadoras no qual o Estado 

Brasileiro se assentou a partir do Segundo Reinado.  

 Apesar do século XIX ser um período extremamente estudado, pouca atenção tem-se dado 

às Regências, em especial para seu segundo momento, conhecido pela historiografia como o 

Regresso. É neste momento histórico que surge um grupo que se autodenominava Regressista e que 

desenvolveu um projeto conservador para a Nação. Bernardo Pereira de Vasconcelos é um desses 

homens, importante político e jornalista da época, foi fundamental para a formulação do projeto 

político regressista.  

 Como qualquer político da época, utilizou a imprensa a serviço de sua ação política. Durante 

o período regencial, Bernardo Pereira de Vasconcelos foi o editor do jornal Sete d’Abril. Por meio 

dele divulgou desde 1835 os lemas do Regresso, pregando as ideias de ordem, centralização e paz. 

O estudo desse impresso permite a compreensão das discussões e dos debates travados, funcionando 

como uma espécie de espelho para as doutrinas que estavam em disputa na edificação do Estado. 

Meu objetivo nesse trabalho é analisar as possíveis relações entre o discurso escravista e a política 

regressista de Bernardo Pereira de Vasconcelos estampadas nas páginas desse periódico.   

 Confesso que se me perguntassem alguns meses atrás sobre os discursos pró-escravidão 

pronunciados por Vasconcelos não saberia o que dizer a não ser o óbvio: que como homem de seu 

tempo, Bernardo apoiava incondicionalmente a mão-de-obra escrava. Todos sabem, assim como eu 

sabia, que a escravidão é crucial para o entendimento da organização social brasileira, e não apenas 

em seu aspecto econômico, mas no político, cultural, jurídico, ideológico e até religioso. No 

entanto, muitas vezes os estudos sobre o século XIX exploram superficialmente esse tema.  Eu 

mesma quando pensava o Regresso e uma política conservadora sendo gestada ainda nas regências 

nunca as associei diretamente com a escravidão. 

 O esforço desse ensaio é recuperar a centralidade do discurso escravista no projeto político 

do Regresso e na constituição de uma diretriz conservadora para o Estado. Através da escolha dos 

principais artigos publicados no Sete d’Abril onde a temática gira em torno da escravidão (sobre o 

tráfico, sobre a importância do trabalho escravo ou acerca do medo de uma revolução escrava), 

defendo que esta questão está diretamente ligada ao projeto civilizatório regressita, onde os ideais  



 

 

de Ordem e Liberdade, na visão de Bernardo Pereira de Vasconcelos, são intrínsecos a manutenção 

do sistema escravista. 

O Regresso e a ordem social escravista  

 

 Para compreender a importância da escravidão nas formulações do Regresso e, em 

contrapartida mensurar o quanto essa política serviu aos interesses escravocratas, é necessário 

entender primeiro as formas pelas quais esse projeto político surgiu e legitimou-se no decorrer das 

Regências. Através do exame das formulações produzidas por Bernardo Pereira de Vasconcelos no 

Sete d’Abril, percebemos o quanto o Regresso foi gestado para sustentar o sistema escravista.  

O Sete d’Abril foi um jornal extenso, que circulou durante um pouco mais de seis anos na cena 

carioca, desde janeiro 1833 até março de 1839.  Durante os primeiros cinco anos, manteve a média 

de quatro páginas e era publicado duas vezes por semana, número que aumentou após 1838 com 

três publicações semanais e, consideravelmente, após 1839, passando a ser publicado diariamente, 

exceto aos domingos e feriados. Ora, não coincidentemente o aumento da expressão do periódico 

coincide com a consolidação do Regresso, doutrina defendida pelo Sete e consolidada durante a 

regência de Araújo Lima. A linguagem utilizada pelo impresso era marcada pela ironia, uma das 

características principais dos discursos de Bernardo Pereira de Vasconcelos.  

 Durante seus três primeiros anos (1833-1835), o Sete d’Abril marcou sua função de opositor. 

Apesar das críticas ao governo já serem notadas durante o início da folha, o medo da volta do 

Imperador D. Pedro I, alimentado pelo grupo Caramurú, atenuou as divergências políticas entre os 

moderados. O intuído era unir forças para acabar com um inimigo comum, “o português”1. 

Portanto, até 1834, quando as reformas na Constituição foram realizadas, o Sete d’Abril se manteve 

na oposição, mas seu alvo principal era o grupo restaurador. Com a morte de D. Pedro I e a 

consequente neutralização desse partido, as diferenças entre os moderados, que antes foram 

suprimidas, se tornaram irreconciliáveis. Bernardo começou a se opor claramente ao governo 

moderado, mas ainda sem nenhum projeto político definido. É apenas em fins de 1835 que o 

Regresso começa a aparecer na pauta das discussões.   

 
 

O Sistema regressivo é o que convêm ao Brasil, ao mundo inteiro [...] consiste na 
adopção de methodos que excluão medidas precipitadas, que embarguem a 
adopção de theorias incompletas ou que não tenhão em seu abono o cunho da 
experiencia; adverte ao legislador que não confunda suas ideias pessoais com as 

                                                             
1 Ver RIBEIRO, Gladys Sabina. Ser português' ou 'ser brasileiro'?. In: A Liberdade em Construção. Rio de Janeiro: 
Relume Dumará-FAPERJ, 2002. 



 

necessidades publicas [...] e que se sirva de todas as idéias, de todos os principios 
verdadeiros, applicando-os segundo o exigir o Bem publico. 2  

 
 

Mesmo sem definir bem o que seria o Regresso, o magistrado enuncia sua principal característica: a 

não precipitação de medidas políticas. Sua oposição veio substituir a dos Caramurus e Exaltados, 

que para ele eram extremos a serem evitados, com o Absolutismo de um lado e o 

Federalismo/Presidencialismo do outro. Por isso, essa política foi denominada por seus membros de 

o “símbolo do justo meio”, pois representaria o pensamento da “verdadeira moderação” e seria a 

“âncora da salvação do Estado”.  

 O ano de 1836 foi imprescindível para formulações das doutrinas conservadoras dos futuros 

Saquaremas. A partir daí, Vasconcelos e outros políticos e intelectuais assumem além de uma nova 

configuração uma nova posição política: são os homens do Regresso, marco importante para a 

Maioridade, para os gabinetes da conciliação e para a divisão partidária dos anos seguintes. Iniciou-

se então um processo de legitimação do movimento regressista, abertamente definido, justificado e 

defendido. Nos discursos feitos, a palavra liberdade voltou à tona com força total, em uma releitura 

dos anos que antecederam a Regência e lembravam os primeiros embates no contexto do pós-

Abdicação. Ao mesmo tempo em que a identificaram com todos os males que já vivenciaram, 

voltava-se a resgatá-la para os ideais do regresso, atribuindo-lhe novas significações dentro da 

ordem que lhes eram necessárias.  

 Aqui cabe uma ressalva: em nenhum momento os defensores do regresso buscaram negar ou 

acabar com os avanços conquistados até então. Mesmo porque, eles participaram ativamente de 

todos aqueles acontecimentos. O conceito tinha amadurecido com o tempo, tinha estado presente 

em todos os movimentos sociais, na Corte ou nas províncias, e assumira grande importância no 

imaginário coletivo. O Regresso, apesar de ser conservador, não se desvincula com os ideais 

liberais da época, defendendo ao mesmo tempo a monarquia e a centralização, e a Assembleia 

Legislativa, instituição tipicamente liberal.  

 
 

A liberdade não consiste na licença nem na independencia absoluta das leis. Sêr 
livre, não é obrar sem principios, sem designios, e somente pelos movimentos 
arbitrarios da própria vontade; não é desprezar e transtornar todos os limites; não é 
considerar todas as leis com o jugo ou com o empecilhos, e sacudíl-os quando 
constrangem; não é colocar-se acima dos deveres da honestidade e do decóro; não 
é viver somente para nós, sem pensar em viver para os outros. Não: são leis, leis 
claras, exactas, inviolaveis.3  

                                                             
2 O Sete d’Abril n.285 – 13/10/1835 - p.1.  
3 Sete d’Abril n. 424 p.4 – 18/02/1837 



 

 
 
 A palavra liberdade podia assumir diferentes significados, a liberdade de expressão, a 

liberdade de imprensa, a liberdade política, a liberdade econômica e etc. Mas havia uma 

preocupação de que a liberdade se distinguisse da igualdade, garantindo o direito de propriedade. 

Nessa afirmativa, dois níveis podem ser percebidos. O primeiro que diferenciava a “boa sociedade” 

dos homens livres e pobres e o segundo que buscava garantir que a liberdade não transbordasse para 

as senzalas. A saída para essa questão foi a adequação do conceito de liberdade ao que eles 

acreditavam ser a verdadeira necessidade da Nação, agora experiente pelos anos daquela 

experiência única, nos seus acertos e nos seus erros; experiência que era a um só tempo 

constitucional e revolucionária. Não à toa, a necessidade de ressignificar a palavra liberdade surge 

após a revolta escrava do Malês.  

 A data de sete de abril de 1831 foi uma referência de conquista da liberdade, da luta contra o 

governo de D. Pedro I, denominado opressor pelos liberais, tanto pelos mais exaltados quanto pelos 

mais moderados. Foi um momento inédito, quando a vida política poderia ser alterada de acordo 

com a agitação da opinião pública. Os cidadãos se sentiram livres, uma vez que teoricamente a 

vontade geral definia as ordens governamentais. Na ótica dos teóricos regressistas, a liberdade 

conquistada em 1831 passou a ser a responsável, em 1836, pelo atraso da Nação e pelo 

esfacelamento do país devido aos intensos conflitos ocorridos durante o período regencial. 

 Entendiam que o país necessitava de outro tipo de liberdade, já que os avanços liberais 

ocorridos após o sete de abril levaram a revoluções, guerras civis, instabilidades políticas e 

econômicas e a ameaça da escravidão (devido à proibição do tráfico e a revolta do malês ocorrida 

na Bahia). Portanto, a liberdade regressista significava a paz, a segurança, a estabilidade e, 

principalmente, a ordem.  

 
 

[...] progresso tem elle sido [...] Uma cadêa complicada de sedições, de crimes, de 
rivalidades, de pilhagem! [...] Será por ventura falso este quadro de predominio dos 
campeadores do progresso?! [...] Este pequeno esbôço, que é a recordação 
abreviada do que se passa no Brasil, é bastante a justificar que não é a manutenção 
da Liberdade, não é o bem da Patria, o de que se trata, mas sim dos lucros de 
partido ensanchados no falso, progresso[...].4  

 
 

Regresso, não é o que espalhão os desacreditados progressitas do estado 
revolucionario, isto é, voltarmos para o antigo estado de despotismo, que não casa 
com as ideias sublimes dos regressitas. O regresso politico de que se trata é a 
reforma das leis dictadas pelo espirito revolucionário. Os regressistas querem 
Constituição que proteja os bons e castigue os máos; desejão que se eliminem de 

                                                             
4 Sete d’Abril n.344 – p.6  



 

nossos Codigos leis que só protegem ladrões e assassinos, leis que são as 
protectoras do crime; em summa os regressistas querem de facto, e não sómente em 
papel, como desgraçadamente temos, - Monarquia, - Constituição - e leis que 
protejão os bons e castiguem os máos, como já tivemos, ainda que 
incompletamente, nos dois primeiros annos depois de jurada a Constituição. 5  

 
 
 Em 1837, com a eleição de Araújo Lima para a regência, o “regresso conservador”6 

consolida-se. Essa vitória dos conservadores significava para Vasconcelos “a conquista da 

liberdade, baseada na razão e que traria o tão desejado desenvolvimento econômico e a civilização”. 

 Sua noção de desenvolvimento econômico relaciona-se diretamente com o progresso da 

produção agrário-exportadora, e para isso, era preciso garantir o monopólio sobre a mão-de-obra 

escrava, ameaçada com a proibição do tráfico, com a difusão das ideias de liberdade e com as 

rebeliões escravas.  Já a civilização regressista por meio da difusão de suas formulações pretendia 

conseguir a adesão da população a Ordem conservadora7, que significava muito mais que reprimir 

crimes cotidianos, mas, principalmente, preservar a unidade territorial, a monarquia constitucional e 

manter inalteradas a relação entre senhores e escravos. Nesse sentido, é evidente a necessidade de 

analisar os discursos escravistas produzidos por Bernardo Pereira de Vasconcelos e notar a 

proximidade com o projeto político denominado Regresso. 

 

Os Discursos Escravistas do Sete d’Abril 

 
 

Depois que, pelas portas dianteiras, acabou o commercio da escravatura, 
esvaziarão-se os armazéns do Valongo: dizem porem que oje se acumula grande 
quantidades de escravos ao Pé do Valonguinho na Praia Grande. Porque não hade 
este sitio mudar de nome, e chamar-se daqui por diante - Valongo? Quem quiser 
escravos, ali irá buscal-os, avisado só pelo nome da terra: he bom facilitar todas as 
transações mercantis.8  

 
 
 O trecho destacado dialoga com a lei de 1831, conhecida por nós como “Lei para inglês 

ver”. Teoricamente, o trafico negreiro estava abolido, mas, como já sabemos e podemos constatar 

através da leitura da citação, o tráfico continuou mesmo com a proibição. No segundo mês de vida 

do Sete d’Abril, Vasconcelos através de uma nota irônica, anuncia a importância do tema, que será 

tratado de diferentes maneiras ao longo dos mais de seis anos de circulação do periódico. O 

discurso escravista de Bernardo Pereira de Vasconcelos será elaborada no contexto dos intensos 

                                                             
5 Sete d’Abril n.331 – pp.1-2 
6 Citação – expressão cunhada por Nelson W. Sodré 
7 MATTOS, Ilmar. O Tempo Saquarema.  São Paulo: Editora HUCITEC / Instituto Nacional do Livro, 1987.  
8 Sete d’Abril n.10 – 02/02/1833 – p.3 



 

debates travados durante as regências imperiais. Os temas discutidos, que perpassam a proibição do 

tráfico, a organização econômica e social, a questão humanitária da escravidão e as possibilidades 

de revoltas negras, vão de encontro com o projeto regressista vitorioso nos embates pelas 

prerrogativas do Estado.   

 Apesar da existência de grandes desigualdades regionais no Brasil, o modo de produção 

escravista, herança do sistema colonial português, era o ponto de contato entre as mais diversas 

regiões. O trabalho de Renato Leite Marcondes9 analisa por intermédio de um estudo estatístico, 

como o Brasil, apesar das diversidades regionais expressivas, marcou-se por um mundo de senhores 

de escravos, mesmo que a maioria tivesse apenas quatro escravos. Ao demonstrar a existência do 

trabalho cativo em todos os municípios estudados, o autor nos mostra o quanto o sistema escravista 

estava arraigado na sociedade brasileira. Portanto, “se havia algo que unia o Brasil, era a 

escravidão”. Nesse sentido, o escravismo era muito mais do que um sistema de trabalho, era na 

verdade, o modo pelo qual a sociedade brasileira organizava-se e estruturava-se. 

 
 

Este Sr Deputado [Bernardo Pereira de Vasconcellos] disse que a escravidão dos 
africanos não era tão odiosa como representavão alguns outros Srs., que ella era 
accommodada aos nossos costumes, conveniente aos nossos interesses e 
incontestavelmente proveitosa aos mesmos africanos, que melhoravão de condição 
[...]  concluindo que a abolição d'este trafico não objecto de lei, mas que se devia 
deixar ao tempo e ao progresso do paiz: quando o trafico não conviesse mais aos 
interesses publicos e particulares, serião estes seus mais pronunciados inimigos.10 

 
 

 Após o comércio de escravos se tornar ilegal, pelo menos no papel, o maior medo, não 

apenas de Vasconcelos, mas de muitos brasileiros, era que o próximo passo da lei de 1831 fosse o 

fim da escravidão. Por isso, apesar do objeto do redator do Sete ser o fim do tráfico, a todo 

momento ele defende a escravidão explicando sua importância para a Nação recém-formada. Um 

dos principais argumentos era o econômico. Ele enfatiza o quanto o trabalho cativo significava para 

economia de um país agrário-exportador como o Brasil, onde as divisas dependiam diretamente do 

trabalho escravo.  Em vários artigos, adota um tom apocalíptico, onde diz que sem a escravidão o 

Brasil estava condenado a ruína. Fica evidente o quanto esse discurso era forte e acabou se tornando 

a principal explicação para a manutenção e expansão da escravidão11. 

                                                             
9 MARCONDES, Renato Leite. Diverso e Desigual: o Brasil escravista na década de 1870. Ribeirão Preto: FUNPEC 
Editora, 2009.  
10 Sete d’Abril n.266 – 01/08/1835 – p.1 
11 O discurso desenvolvido em torno dessa explicação econômica é tão forte que a primeira vista, somos levados a crer 
que com a abolição da escravatura muitos proprietários iriam a falência, quando na verdade nenhum faliu por “perder” 
seus escravos.  



 

 Uma segunda explicação muito utilizada é a afirmação que a vinda dos escravos era boa 

para eles, pois os tiraria do estado de barbárie no qual viviam. Então, o trabalho no campo ou na 

cidade civilizaria o africano. A essa se juntaria uma terceira justificativa, que perpassa a ideia da 

acomodação do escravismo na dinâmica social brasileira12.  Portanto, seguindo a lógica 

argumentativa de Vasconcelos, se a escravidão traria benefícios não apenas para a economia, mas 

para a sociedade e para os escravos, era obvio que a escravidão não deveria ser interrompida.  

 
 

Queira a Providencia favonear o esclarecido proposito do nosso Regente em 
extinguir a escravatura durante sua quatriennal Administração, como nos promete, 
substituindo-a por colonos! [...] o Sete d’Abril porêm, impenitente peccador, inda 
continúa a taxar de utopia impraticavel esse voto ou promessa feita da extincção da 
escravatura; embora mestre Evaristo nos praguêje; embora encha suas largas 
bochechas para nos insultar-nos, e ao Sr. Deputado Vasconcellos, que elle 
confunde sempre com o Sete d’Abril  [...] entendemos  que a extincção da 
escravatura não se realizará em nossos dias, que sua continuação é indispensável e 
continuará a sê-lo, no Brasil, por annos, e talvez por seculos. 13 
 
 
Concluimos que, em nossa opinião, a lei deve quanto antes sêr revogada, para 
evitar os males que causa actualmente e para o futuro causará; que deixemos a 
vigilancia ingleza o embaraçar o embarque e transporte dos africanos; e que 
tratemos já das escólas normaes de agricultura e de colonos, para então de uma vez 
acabarmos com esta vergonha e infamia, que deve cobrir toda a Nação que quér sêr 
justa. 14 

 
 

 O trecho insinua que Bernardo Pereira de Vasconcelos não está ligado ao Sete d’Abril, 

portanto, acho importante fazer um parêntese na análise para que não haja dúvidas quanto à 

viabilidade do trabalho. De fato, a folha nega diversas vezes que seu redator seja nosso personagem. 

Mas, é explícito à similaridade entre os discursos de Vasconcelos no parlamento – não utilizado 

nesse artigo- com os do jornal. Algumas hipóteses podem ser levantadas para explicar a insistência 

dessa negativa, como por exemplo, ser uma forma poderosa de proteger a imagem do deputado, já 

que o jornal era bastante criticado e perseguido, tendo chegado, inclusive, a responder diversos 

processos judiciais por abuso de imprensa. 

 Voltando ao ponto, as falas do jornalista denunciam a pressão inglesa contra o Tráfico. 

Através de alguns exemplos, ele mostra que a Inglaterra utilizou-se do trabalho cativo até quando 

foi necessário para sua economia. Assim, questiona o porquê do Brasil também não poder utilizar- 

                                                             
12 Para relação entre escravidão e sociedade ver CONRAD, Robert. Os últimos anos da escravatura no Brasil. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira/INL, 1975; BLACKBURN, Robin. A Queda do escravismo colonial. Rio de Janeiro: 
Record, 2003; TOMICH, Dale. Pelo Prisma da Escravidão. São Paulo: Editorial Universidade de São Paulo, 2011. 
13 Sete d’Abril n.290 – 31/10/1835 – pp. 1-2 
14 Sete d’Abril n.220 /  10/02/1835 – p.2. Artigo retirado do Justiceiro n.8 de 25 de dezembro de 1834. 



 

 

se dele, tendo em vista a importância do mesmo para o desenvolvimento do País, voltando assim ao 

argumento econômico. Os trechos destacados nos revelam outros pontos cruciais. O primeiro é a 

certeza para o jornalista de que a escravidão duraria anos e talvez séculos. Essa certeza se associa a 

solução encontrada por ele para o problema da escravidão. Era fundamental em sua concepção a 

instalação de escolas que formassem colonos, ensinando-os o ofício. Somente após isso, o que 

certamente demoraria, o Brasil teria condições de erradicar o que ele chama de “vergonha e 

infâmia”. A linguagem utilizada por ele nos leva ao segundo ponto. Apesar da certeza da 

importância dos braços escravos para a lavoura, era comum que o modo de trabalho cativo fosse 

visto como ruim, desumano, constantemente associado ao pecado.  

 
 

O trafico é deshumano, clamam-nos, é anti-christão, é um atentado, repetem-nos a 
cada instante os Inglezes, e seus partidos todos são nisso concordes: e bem,  porque 
o sustentaes , devem todas as Nações, que do trafico carecerem para se manter, dos 
braços Africanos para a sua lavoura, d’esse recrutamento de forças para sua 
industria, sacrificar a fonte única de sua opulência, e até sua existência, não é a 
conservação o primeiro dever da humanidade?15  

 
 

 Justamente por a escravidão ter uma conotação negativa, Vasconcelos passa a argumentar a 

defesa do tráfico e da escravidão em torno da Humanidade que lhes era cobrada. Segundo ele, a 

escravidão por gerar as riquezas do Brasil não podia ser abolida sem sacrificar o avanço de sua 

civilização, assim, a não utilização da escravidão impediria o desenvolvimento da humanidade dos 

brasileiros. Logo, a mesma humanidade que fundamentava ataques é agora utilizada como 

instrumento de defesa, mesmo que ainda atrelada às explicações econômicas.  

.  
 

Não queremos comtudo autorisar tratos deshumanos, rigores condemnaveis: ás leis 
e ás Autoridades incumbe reprimir esses excessos. O que queremos dizer é que 
Brasileiros achamos já estabelecido e autorizado este trafico pelos costumes e pelos 
hábitos do Paiz. Quando pois, Mestre Evaristo, toda a Europa, quando o genero 
humano tem admitido a escravatura, com que atrevimento ousaes acusar de 
immoralidade, de insensibilidade, de tyrania, os proprietários brasileiros?!16  

 
 
 Na ótica do redator do Sete, as críticas feitas aos proprietários de escravos são entendidas 

como um abuso, uma falta de respeito a “senhores tão distintos e sisudos”. Da mesma forma, as 

perseguições e as prisões a que estavam sujeitos os que comercializassem africanos recém-

chegados, era entendido como prejudicial ao desenvolvimento da indústria açucareira e, portanto,  
                                                             
15 Sete d’Abril n.657 – 05/01/1839 – p.1 
16 Sete d’Abril n.290 – 31/10/1835 – p.2 



 

 

do próprio Brasil. Além disso, é clara a tentativa de desvincular da imagem dos senhores rurais a 

ideia de que os escravos eram maltratados. Nesse sentido, o trabalho cativo não implicava, 

necessariamente, maus tratos aos escravos, mas uma ordenação rígida. Segundo Rafael de Bivar 

Marquese17 a teoria oitocentista brasileira sobre administração estabeleceu uma conjugação estreita 

entre disciplina e paternalismo, que estiveram na raiz de todas as recomendações feitas no Brasil 

sobre a gestão escravista (formação de famílias, crescimento vegetativos da escravaria, usufruto das 

roças próprias, alimentação, vestimenta, moradia, instrução religiosa).  

 
 

Ja quase que estamos ouvindo resoar por toda a parte que somos inimigos da 
Humanidade que advogamos a causa dos traficantes de carnes humanas, que somos 
liberticidas dos Africanos, que ... Digão tudo o que quiserem: nós destestamos a 
escravidão, porêm amamos ainda mais o bem-ser da nossa Patria e dos nossos 
concidadãos. Se é possível acabar de uma vez com esse estado não natural do 
homem, acaba-se; se, salvada a propriedade de cada um, é possível conceder o 
inapreciável dom da liberdade a todos os escravos, e especialmente aos nascidos 
entre nós, conceda-se: mas, se não é isso possivel, se à Nação faltão meios para 
indemnisar promptamente os possuidores dos escravos de maneira que eles possão 
dar-se a novos meios de vida, a mesmo tentar a emprêsa de colônias estrangeiras 
para aproveitar suas desertas terras; se a escravidão há de continuar porque nossas 
circunstancias, nossa falta de braços, nossos hábitos, nossos prejuizos, a nullidade 
de nosso Commercio, o atraso de nossa Agricultura, a escasez de nossas finanças, 
nossa existência emfim, pedem a conservação do estado actual e imperiosamente 
mandão têr cautela ácêrca de mudanças repentinas. A cessação absoluta do trafico 
ha-de vir do tempo, do augmento da população branca, ha-de vir do interesse, que é 
a origem de todos os actos humanos 18 

 
 

 Na citação escolhida fica evidente outra característica fundamental da sociedade brasileira: a 

questão da propriedade. Apesar dos ideais liberais estarem em voga, assim como a palavra 

“Liberdade”, a posse dos escravos não se confundia com essas formulações. A Constituição de 1824 

ratificava que os negros cativos não eram pessoas, mas propriedades de alguém. Portanto, só 

poderiam ser libertos mediante o ressarcimento de seus donos. Apesar de parecer ambíguo, o novo 

Estado Nacional, fruto do liberalismo, ia construindo-se a partir da manutenção das velhas bases 

coloniais  

 Vasconcelos e sua defesa ao tráfico estavam incluídas numa rede de alianças políticas e 

sociais que aspiravam à estabilidade institucional da escravidão e dos interesses senhoriais, que 

foram postos em dúvida com as conturbações do período regencial. Tâmis Parron sustenta que a 

                                                             
17 MARQUESE, Rafael de Bivar. Feitores do corpo, missionários da mente: senhores, letrados e o controle dos escravos 
nas Américas, 1660-1860. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 
18 Sete d’Abril n.365 – 27/07/1836 – p.4  



 

política do “contrabando negreiro” traduziu-se numa rede sólida de alianças sociais que os líderes 

do Regresso teceram por meio de falas parlamentares, projetos de leis, decisões do Executivo, 

periódicos, publicações de livros e petições municipais ou provinciais para garantir a reabertura do 

tráfico de escravos sob a forma de contrabando em nível sistêmico, isto é, aceito verticalmente no 

país19.  Assim, o Regresso e sua política “contra mudanças repentinas” surgiu no intuito de 

assegurar tal empreendimento.  

 
 

Cinco annos têm decorrido depois da publicação d’esta lei imprudente, e o único 
resultado da sua sancção tem sido o constante desprêzo d’ella e sua constante 
inexecução geral e individual. Tal é a sorte de todas as leis imprudentes que por 
intempestivas não casão com os habitos e necessidades dos Povos para quem são 
feitas.20  
 
 
O primeiro dever dos novos Governos trans-atlanticos é tirar esta macha da 
civilização. As medidas medidas lentas e progressivas são todavia preferíveis: uma 
abolição rápida só póde trazer comsigo a ruina dos estabelecimentos ruraes das 
colocias do assucar e do café. Deve sêr tido como grosseiramente insincero aquelle 
abolicionista que deseja vêr os negros e os brancos membros de uma mesmo 
Estado.21  

 
 

 Percebe-se que ele e outros políticos construíam um discurso legitimando o desrespeito 

sistemático a lei de 1831. É claro que para isso precisava de boas justificativas. Com o Regresso, 

inúmeros políticos e intelectuais procuraram garantir pela via política a expansão do cativeiro no 

Brasil. A imprensa, incluindo o Sete d’Abril, era um dos meios de alcançar esse objetivo. Nesta 

folha, as justificativas já analisadas podem ser resumidas por uma expressão utilizada por 

Vasconcelos no Parlamento – “A África civiliza a América” – que significa que foi graças ao 

trabalho escravo que o Brasil pode ser constituir como Nação independente e civilizada.  

 Além disso, o movimento político de constituição do Regresso é fundamental no sucesso da 

política do contrabando negreiro. Ao propor o conservadorismo em contrapartida aos “excessos de 

liberdade” ocorridos desde a abdicação, ele associa às perturbações sociais, as revoltas provinciais, 

e as instabilidades políticas e econômicas ao governo moderado e as suas leis, ou melhor, a 

ineficácia delas. Não é à toa que uma das leis mais criticadas era a de 1831, proibindo o comércio 

de escravos.  

                                                             
19 PARRON, Tâmis. A política da Escravidão no Império do Brasil, 1825-1865. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 
2011. (P.18).  
20 Sete d’Abril n.384 – 28/09/1836 – p.1 
21 Sete d’Abril n.314 – 27/01/1836 – p.4 



 

 A máxima do Regresso “Progresso com conservação”, permitia ainda que Vasconcelos se 

posicionasse contra a escravidão, alinhando-se assim com as ideias humanistas da época. Ou seja, 

apesar de admitir que a escravidão era “uma mancha” e que deveria acabar, as mudanças nesse 

sentido deveriam ser feitas sem sobressaltos, de forma quase imperceptível, para não abalar o 

Edifício Social recentemente formado.  Na prática isso tudo garantiu a expansão da escravidão e a 

manutenção dos “três mundos”22. 

 Importante lembrar que antes mesmo da constituição do Regresso ocorreu na Bahia, em 

inícios de 1835, uma revolta escrava que assustou o Brasil. Ela ficou conhecida como a Revolta do 

Malês e foi essencial na formulação regressista. 

 
 

Parece um sonho o que se tem passado e vai succedendo entre nós! Crê-se que 
terríveis planos de insurreição se têm concertado, e que agentes secretos do infernal 
partido haytiano trabalhão por trazer ao Brasil todo a maior das desgraças publicas, 
como já tivemos o pano de amostra na cidade da Bahia: clama-se que cada um 
africano que desembarca em nossas praias é um novo barril de polvora lançado à 
mina: inculca-se como necessidade, promover a importação de homens livres, 
artistas e agrícolas, por meio de contratos, &c. &c. : diz-se que é mesmo um 
absurdo esperar prosperidade em uma Nação aonde se aumenta o numero de 
escravos[...]23  
 
 
[...] pelos ultimos acontecimentos da Bahia, onde uma insurreição de escravos 
parece ameaçar, não só a total ruina d’essa bela porção do Imperio, mas de todas as 
outras províncias, entre as quaes não póde a do Rio de Janeiro deixar de sêr a 
primeira em sentir o efeito de tão funesta coisa, ja pela proximidade com o 
território, já pelo número desproporcional de escravos que emprega em a sua  
extensa e opulenta lavoura, e já ela impolitica mistura de Africanos livres que entre 
nós se conservão [...] A todos consta que as doutrinas haytianas são aqui pregadas 
com impunidade. [...] O crime não dorme; e este é de tal natureza que cumpre mais 
que nunca que o Governo o esmague, e não se deixe prender por acanhadas 
considerações de despesas ou de política. O Brasil ameaçado reclama por justiça e 
energia24  

 
 

 Como já disse, o Sete d’Abril estava anunciando a necessidade do Regresso no final de 

1835. Será uma coincidência que meses após a revolta do Malês ocorrida na Bahia, Bernardo 

Pereira de Vasconcelos, e outros políticos tenham se movimentado para assegurar os direitos 

aristocráticos nos quais a Nação baseava-se? Acredito que não. De fato, o medo de uma revolta 

escrava, da subversão da ordem como ocorrera no Haiti, foi o fantasma da elite brasileira no 

decorrer do século XIX. As medidas regressistas respondiam as necessidades do momento, vinham 

                                                             
22 MATTOS, Ilmar. O Tempo Saquarema. São Paulo: Editora HUCITEC / Instituto Nacional do Livro, 1987. 
23 Setes d’Abril n.230 – Dia 21/03/1835 – pp. 1-2 
24 Sete d’Abril n.231 – 24/03/1835 – pp. 1-2 



 

para 

assegurar a ordem aristocrática através de medidas conservadoras, centralizantes (tem certeza que 

esa palavra existe?) e autoritárias, que frearam de vez o “carro revolucionário” 25 . 

 

Considerações Finais 

 

 Podemos concluir que o Regresso foi um projeto político que garantiu a produção e a 

reprodução de uma sociedade escravista baseada numa economia agrário-exportadora. As tentativas 

de rebeliões escravas foi o suficiente para a elaboração e vitória do conservadorismo no Brasil. 

Como aponta Ilmar de Mattos26, a liberdade presente no discurso liberal exaltado e posteriormente 

Progressista, confundia-se com a igualdade, isso dificultava a concepção de uma sociedade 

hierárquica. Portanto, o Regresso era o caminho mais seguro e o que daria mais poder a classe 

senhorial, principalmente depois do conturbado período regencial.  

 A escravidão no discurso de Vasconcelos era um “mal necessário”. Através dos mais 

diversos argumentos, desde as explicações econômicas ás humanitárias, ele defendeu não apenas a 

manutenção do tráfico, mas da própria escravidão. A análise feita nos permite compreender que as 

falas do jornalista ao mesmo tempo em que evidencia o quanto a escravidão estava arraigada na 

sociedade brasileira, influenciando sua organização política, jurídica, ideológica, cultural e 

econômica, revela em contrapartida a formação de um discurso poderoso que tinha um objetivo 

claro - a expansão do trabalho escravo e a manutenção das hierarquias sociais.  

 O discurso escravista regressista obteve grande sucesso, tendo em vista que mesmo com a 

proibição do tráfico em 1831, seu recrudescimento é inegável. As elevadas taxas de africanos 

contrabandeados para o Brasil condiz com o desenvolvimento de uma “segunda escravidão”27, que, 

por sua vez, trouxe o progresso econômico tão aspirado e defendido por Bernardo Pereira de 

Vasconcelos. Portanto, a análise desse projeto político gestado ainda nas regências nos permite 

compreender como foi possível o desenvolvimento e expansão da agricultura cafeeira do Vale do 

Paraíba em meados do século XIX.  

 

 

 

                                                             
25 Expressão utilizada por MOREL, Marco. O período das Regências (1831 - 1840). 1. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2003. v. 1.  
26 MATTOS, Ilmar. Op. Cit. 1987. 
27 Ver TOMICH, Dale. Pelo Prisma da Escravidão. Trad. Antonio de Padua anesi, São Paulo: Editorial Universidade de 
São Paulo. 
 



 

 

Referências 

 

BASILE, Marcello Otávio. O laboratório da nação: a era regencial (1831-1840). In: Keila Grinberg; 

Ricardo Salles. (Org.). O Brasil imperial, v. 2 (1831-1870). Rio de Janeiro: EdUERJ, 2009.  

BLACKBURN, Robin. A Queda do escravismo colonial. Rio de Janeiro: Record, 2002. 

CANO, Wilson. A Questão Regional no Brasil: Evolução Histórica. In: Pensamiento 

Iberoamericano, Madri. V.2, 1986. 

CARVALHO, José Murilo de. A Construção Nacional: 1830-1889. Mapfre e ed. Objetiva: Rio de 

Janeiro, 2012. p. 83-129.  

_________________________(org.). Bernardo Pereira de Vasconcelos (1795-1850). São Paulo: 

Ed. 34, 1999.  

_________________________. A Construção da Ordem. A Elite Política Imperial. 1ª ed. Rio de 

Janeiro: Editora Campus Ltda., 1980.  

CASTRO, Paulo Pereira de. A Experiência Republicana, 1831-1840. In: Sérgio Buarque de 

HOLANDA. História Geral da Civilização Brasileira. 4ª ed. Rio de Janeiro: Difel/ Difusão 

Editorial S.A., 1978. 549 pp. v. 2, Tomo II, cap. 1, pp. 9-67.  

CONRAD, Robert. Os últimos anos da escravatura no Brasil. Rio de Janeiro, Civilização 

Brasileira/INL, 1975. 

DIAS, Maria Odila L. da S. A interiorização da metrópole e outros estudos. São Paulo: Alameda, 

2005.  

EISENBERG, Peter. Modernização sem mudança: a indústria açucareira em Pernambuco: 

1840-1910. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra; Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 

1977. 

GORENDER, Jacob. O Escravismo Colonial. 4ª. Ed. São Paulo, Perseu Abramo, 2010. 

GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal. PRADO, Maria Emilia. O liberalismo no Brasil imperial: 

origens, conceitos e prática. Rio de Janeiro: Revan, 2001.  

HOBSBAWM, Eric J. Nações e nacionalismos desde 1780: programa, mito, realidade. Rio de. 

Janeiro: Paz e Terra, 1990.  

JANCSÓ, István (org.). Brasil: formação do Estado e da Nação. (Estudos Históricos). São 

Paulo: Hucitec, Unijuí, Fapesp, 2003.  

LESSA, Mônica Leite; FONSECA, Silvia Carla Pereira de Brito. Entre a monarquia e a 

república: imprensa, pensamento político e historiografia (1822 – 1889). Rio de Janeiro: 

EdUerj, 2008.  



 

MARCONDES, Renato Leite. Diverso e Desigual: o Brasil escravista na década de 1870. 

Ribeirão Preto: FUNPEC Editora, 2009. 

MARQUESE, Rafael de Bivar. Feitores do corpo, missionários da mente: senhores, letrados e o 

controle dos escravos nas Américas, 1660-1860. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 

MARTINS, José de Souza. O cativeiro da terra. São Paulo, Ciências Humanas, 1979. 

MATTOS, Ilmar Rohloff de. A trama Construtores e Herdeiros dos interesses na construção da 

unidade política. Almanack braziliense, n.1, maio de 2005.  

_________________________. O Tempo Saquarema. São Paulo: Editora HUCITEC / Instituto 

Nacional do Livro, 1987.  

MOREL, Marco. O período das Regências (1831 - 1840). 1. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor, 2003. v. 1.  

______________. Da gazeta tradicional aos jornais de opinião: metamorfoses da imprensa 

periódica no Brasil. IN: NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das (org.) Livros e impressos. 

Retratos do Setecentos e do Oitocentos. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2009, p. 153.  

______________. As transformações dos espaços públicos: imprensa, atores políticos e 

sociabilidades na cidade imperial (1820 - 1840). 1. ed. São Paulo: Hucitec, 2005.  

NABUCO, Joaquim. Um Estadista do Império. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1975. 

PARRON, Tâmis. A política da Escravidão no Império do Brasil, 1825-1865. Rio de Janeiro, 

Civilização Brasileira, 2011. 

POCCOCK, J. G. A. Linguagens do ideário político. São Paulo: EDUSP, 2003.  

RÉMOND, René. Por uma história política. Rio de. Janeiro: FGV, 2003.  

RIBEIRO, Gladys Sabina. Ser português' ou 'ser brasileiro'?. In: A Liberdade em  

Construção. Rio de Janeiro: Relume Dumará-FAPERJ, 2002.  

ROCHA, Justiniano José. Biografia de Bernardo Pereira de Vasconcelos. In: SISSON, S. A Galeria 

dos Brasileiros Ilustres (os contemporâneos). São Paulo: Martins, 1848. (2 ed).  

SALLES, Ricardo. E o Vale era escravo. Vassouras, Século XIX, Senhores e Escravos no 

Coração do Império. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 

______________. O Império do Brasil no contexto do século XIX. Escravidão nacional, classe 

senhorial e intelectuais na formação do Estado. Almanack, Vila Mariana, n.4, nov. 2012.  

SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. 4ª Edição. Rio de Janeiro: Mauad, 

1999.  

SOUSA, Octávio Tarquínio de. Bernardo Pereira de Vasconcelos e seu tempo. Rio de Janeiro: 

José Olympio, 1937.  



 

SOUZA, José Antonio Soares de. Vasconcelos e as caricaturas. Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, v.210 (jan.-mar. 1951), pp. 103-113.  

TOMICH, Dale. Pelo Prisma da Escravidão. Trad. Antonio de Padua anesi, São Paulo: Editorial 

Universidade de São Paulo. 

VALADÃO, Alfredo. Bernardo Pereira de Vasconcelos. Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, v. 207 (abr. – jun. 1950), pp. 159-91.  

Civilização Brasileira, 2009, v. 2.  

 



 

DO NEXO FELIZ AO NOVO BRASIL: PORTUGAL E A RECONFIGURAÇÃO DO 

IMPÉRIO (C.1808 - C.1850) 

 

Natalia Tammone 

 

RESUMO 
Com as transformações na conjuntura europeia, a partir da invasão do Reino pelas tropas francesas 
e a consequente mudança da corte portuguesa para o Brasil, as relações entre Portugal e suas 
colônias, que nas últimas décadas do século XVIII tinham sido colocadas em um novo patamar, 
sofreram nova reconfiguração. 
Após a Revolução de 1820 e a independência do Brasil, as estruturas econômicas e políticas de 
Portugal passaram por um processo de “liberalização” para enfrentar os desafios e demandas da 
nova conjuntura. O trabalho objetiva analisar as formas de recuperação econômica buscadas por 
Portugal ao longo do século XIX, das quais a dominante foi o projeto de colonização efetiva dos 
domínios africanos, baseado no modelo do novo padrão de colonização, encetado no Brasil, e nas 
novas formas políticas e econômicas advindas do liberalismo.  
Palavras-Chave: Novo Padrão de Colonização, Liberalismo, Colonização da África, Imperialismo. 
 
ABSTRACT 
With the changes in the European environment, from the invasion of the Portuguese kingdom  by 
French troops and the consequent change of the Portuguese Court to Brazil, relations between 
Portugal and its colonies, which in the last decades of the eighteenth century had been placed on a 
new level, suffered new reconfiguration.  
After the Revolution of 1820 and the independence of Brazil, the economic and political structures 
of Portugal went through a process of "liberalization" to face the challenges and demands of the 
new situation. The paper aims to analyze the forms of economic recovery sought by Portugal during 
the nineteenth century, which was the dominant design of effective colonization of African 
domains, based on the model of the new pattern of settlement, begun in Brazil, and new political 
forms and the resulting economic liberalism.  
Keywords: New Pattern of Colonization, Liberalism, Colonization of Africa, Imperialism. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Do nexo feliz ao novo Brasil: Portugal e a reconfiguração do Império (c.1808 - c.1850) 

 

A partir da segunda metade do século XVIII, com o declínio da produção aurífera, 

configurou-se um novo momento econômico nas relações entre Brasil e Portugal.  Aproveitando-se 

da ampliação do mercado interno e das dinâmicas de circulação de mercadorias no interior da 

colônia, Pombal implementou uma política de estímulo a produção agrícola e de diversificação de 

gêneros exportáveis, ao mesmo tempo em que foram criadas companhias de comércio, visando 

garantir a rentabilidade da elite dos mercadores metropolitanos, bem como o escoamento da 

produção colonial. Mais do que reação à crise da mineração, as políticas pombalinas e dos governos 

posteriores marcaram uma nova dinâmica nas relações entre metrópole e colônia, definida por José 

Jobson de Andrade Arruda como um novo padrão de colonização1.  

Esse novo enlace construído no período foi percebido por contemporâneos como o Bispo 

Azeredo Coutinho que, em 1794, descreveu a relação colonial como um estado de união entre a 

metrópole e suas colônias, assim como um enlace entre uma mãe e suas filhas; essa união seria mais 

fortalecida quanto mais a mãe devesse às suas filhas e fosse credora de outros Estados2. Por sua vez, 

em 1797, D. Rodrigo de Sousa Coutinho referiu-se ao “nexo feliz” que unia economicamente as 

várias partes do Império Português, fazendo-as interdependentes e prósperas3.  

Nesse novo padrão, a colônia brasileira desempenhava o papel de fornecedora de matérias-

primas e produtos agrícolas para Portugal e constituía mercado consumidor para as produções do 

reino, sobretudo manufaturas. Por sua vez, a metrópole era compradora e reexportadora dos 

produtos coloniais e, ao mesmo tempo, produtora, compradora e reexportadora das mercadorias e 

manufaturas europeias para suas colônias. Assim, o pacto colonial desvinculava-se da forma 

mercantilista assumida nos séculos XVI e XVII em que a colônia exportava gêneros exóticos e 

tropicais para a metrópole, que os reexportava para o restante da Europa e, simultaneamente, 

fornecia a colônia itens de subsistência, manufaturados e de luxo. Inverteu-se ainda a Balança 

Comercial do Reino: de um padrão em que a metrópole era credora das colônias para um momento 

em que a metrópole devia aos seus domínios, mas era superavitária em relação às demais nações4. 

                                                             
1 O termo foi cunhado pelo historiador Jobson Arruda, em artigo explicativo sobre a crise do Antigo Sistema Colonial. Cf. 
ARRUDA, José Jobson de Andrade. “Decadência ou crise do Império Luso‑Brasileiro: o novo padrão de colonização do século 
XVIII”. Revista da USP, São Paulo, n. 50, p. 66‑79, 2000.  
2 COUTINHO, J. J. Azeredo. “Ensaio Econômico sobre o comércio de Portugal e suas colônias”, In: Obras econômicas de J. J. da 
Cunha Azeredo Coutinho (1794-1804). São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1966. 
3 COUTINHO, D. Rodrigo de Souza. “Memória sobre o melhoramento dos domínios de Sua Majestade na América (1797 ou 1798)”, 
In: SILVA, Andrée Mansuy Diniz (org.). D. Rodrigo de Souza Coutinho. Textos políticos, económicos e financeiros (1783-1811), 
Lisboa: Banco de Portugal, 1993, t. II. 
4 ARRUDA, José Jobson de Andrade. O Brasil no Comércio Colonial. São Paulo: Ática, 1980; NOVAIS, Fernando Antônio. 
Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1830), 7ed., São Paulo:  Hucitec, 1979. 



 

A alteração da conjuntura europeia, principalmente com os planos expansionistas de 

Napoleão, e a impossibilidade de manutenção da política de neutralidade portuguesa face aos 

conflitos europeus modificaram esse panorama. A transferência da família real e da corte 

portuguesa para a colônia deslocou o centro político e econômico do Império para a América. Do 

ponto de vista europeu e americano, esse deslocamento teve desenvolvimentos distintos que 

levaram à definição das posições adotadas por Portugal e Brasil ao longo do século XIX. 

Para Portugal, a saída da família real, com subsequente abertura dos portos brasileiros em 

1808, significou o fim do monopólio tanto político como econômico do Império. O centro das 

decisões administrativas, os cargos públicos e a burocracia do Estado passaram ao Rio de Janeiro, 

ficando Lisboa governada por uma Regência subordinada, em última instância, ao Brasil. No campo 

econômico, além de o país passar por uma guerra em seu território, o que minimizava muito a 

produção, o mercado consumidor e acentuava os deficits da já insuficiente produção de cereais do 

país, somou-se a perda do controle do comércio com o Brasil que, em virtude da dificuldade de 

comunicações com a Europa continental e da abertura dos portos, voltou-se ao comércio inglês5. 

Para o Brasil, pelo contrário, essas mudanças causaram uma grande euforia econômica e 

cultural. Com a corte no Rio de Janeiro, esta passava a ser o centro da monarquia lusa, palco e foco 

principal da legislação e dos planos da coroa. Número crescente de estrangeiros passou a visitar e 

residir no Rio, a vida cultural, os espaços de sociabilidade, a criação da imprensa, o acesso aos 

livros e a cultura letrada foram facilitados. Para a economia, a abertura significou o rompimento, de 

fato, do exclusivo colonial metropolitano e, sobretudo nos primeiros anos, uma enxurrada de 

produtos industrializados ingleses, novos e baratos, que não passavam mais pelo entreposto 

comercial português6. 

Com o final do conflito europeu, em 1814, a situação metrópole-colônia passou por 

rearranjos. A participação portuguesa no Congresso de Viena, norteada pelo principio da 

legitimidade, foi condicionada a presença da monarquia no Reino, o que fez com que o Brasil fosse 

elevado à condição de Reino Unido, o que, efetivamente, encerrou a situação colonial. Essa nova 

conjuntura suscitou uma série de debates políticos em Portugal e no Brasil sobre o destino do 

Império: a crise econômica por que passava o Reino, a alteração das rotas comerciais e o estatuto 

das partes portuguesa e americana.  

                                                             
5 Cf. PANTALEÃO, Olga. “A presença inglesa”. In: HOLANDA, Sérgio Buarque (org.). História Geral da Civilização Brasileira, 
v.3.,9. Ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003, pp. 75-114. 
6 ARRUDA, José Jobson de Andrade. Uma colônia entre dois impérios: a abertura dos portos brasileiros 1800-1808. 1. ed. Bauru: 
EDUSC, 2008. 



 

Esse contexto culminou, em 1820, com a eclosão da Revolução Liberal do Porto, que 

reivindicava, em primeiro lugar, o retorno da sede da monarquia a Portugal e, também, uma 

constituição elaborada pelas cortes, a qual o Rei ficaria sujeito7. O lugar do Brasil na monarquia, 

sua participação e submissão ao estabelecido pelas cortes foram temas que ocuparam o debate 

político e a opinião pública da época. A convocação de deputados brasileiros e as atas das reuniões 

de seus representantes dão conta da importância do tema. Ao mesmo tempo em que se procurava 

formar uma monarquia constitucional liberal, buscava-se o fortalecimento das relações comerciais 

luso-brasileiras, abalados pela abertura dos portos. Nesse sentido, os comerciantes portugueses, 

indagados pelas cortes sobre o destino das relações comerciais, produziram uma memória em que 

ficava evidente a tentativa de recuperar os mercados perdidos: mesmo que não se retornasse aos 

parâmetros de exclusivo comercial do momento anterior, acreditavam ser possível manter as rotas 

comerciais e assim, os ganhos mercantis dos intermediários portugueses e das alfândegas do reino 

que atuavam como entreposto8. 

As preocupações e o sentido que adquiriram as reformas políticas propostas em Portugal não 

foram apreendidos da mesma forma no Brasil, onde das cortes foram muitas vezes vistas como uma 

tentativa de recolonização9. Essas divergências aceleraram o processo de emancipação no Brasil. Os 

debates sobre a situação brasileira e sua importância política e econômica para a monarquia se 

intensificaram e podem ser apreendidos em diferentes níveis: em primeiro lugar, através dos debates 

suscitados na imprensa, que mostram o posicionamento de diversos setores sociais portugueses, 

brasileiros e estrangeiros sobre a emancipação brasileira; em segundo lugar, através dos debates 

suscitados pelo movimento das cortes, que não atingiam consenso sobre a forma de atuação do 

Estado Português sobre a questão e que sofriam maior ou menor influência dos grupos pacifistas e 

belicosos de acordo com a conjuntura política portuguesa. Por fim, através dos ofícios internos da 

administração e das tentativas de aproximação diplomática do governo de D. João VI e de seu filho 

D. Pedro I, que davam conta das medidas implementadas para a relação entre Portugal e Brasil e 

que levaram ao reconhecimento da independência em 182610. 

                                                             
7 Para um panorama do processo político em Portugal ver: VERGUES, Isabel Nobre. “O processo de formação do primeiro 
movimento liberal: a Revolução de 1820”; In: MATTOSO, José. História de Portugal. Lisboa: Estampa, 1993. 
8 Memória dos trabalhos das comissão para o melhoramento do comércio nesta cidade de Lisboa, creada por determinação das 
Cortes Geraes, Extraordinárias, e constituintes da Nação Portugueza [...], Lisboa: Tipografia Rollandiana, 1822; Projecto da 
Comissão do Melhoramento do Commercio acerca das relações comerciais entre Portugal e o Basil, Rio de Janeiro: Typogafia de 
Moreira e Garcez, 1822. 
9 BERBEL, Márcia R. . A Nação Como Artefato. Deputados do Brasil nas Cortes Portuguesas. São Paulo: Hucitec / FAPESP, 1999; 
ROCHA, Antonio Penalves. A recolonização do Brasil pelas cortes. São Paulo: UNESP, 2009; ALEXANDRE, Valentin. Os 
Sentidos do Império: Questão Nacional e Questão Colonial na Crise do Antigo Regime Português. Porto: Edições Afrontamento, 
1993; ALEXANDRE, Valentim. “O nacionalismo vintista e a questão brasileira: espaço de análise política”. In: Velho Brasil, novas 
Áfricas. Portugal e o Império (1808-1975). Porto: Edições Afrontamento, 2000.  
10 ALEXANDRE, Valentim. “A desagregação do Império: Portugal e o reconhecimento do Estado Brasileiro (1824-1826)”. In: Velho 
Brasil, novas Áfricas. Portugal e o Império (1808-1975), op. cit. 



 

A partir da perda efetiva do controle político do Brasil, em 1826 e até meados do século 

XIX, Portugal buscou maneiras de se readaptar a sua nova realidade política e econômica. A perda 

de sua principal colônia constituiu-se em duro golpe para a economia portuguesa, que não se 

recuperou aos patamares anteriores aos de 1808. Dessa forma, o país passou por uma série de 

conflitos políticos, que se estenderam ao campo militar, buscando estabelecer sua forma de governo 

e sua política em relação ao mercado externo. As relações com o Brasil mantiveram sua importância 

para o computo geral da economia portuguesa e foram base para o surgimento de um novo ideário 

de colonização, a ser implantado nos domínios africanos11. 

Apesar de presente nos discursos políticos e nos debates da imprensa, os planos de 

colonização efetiva dos domínios africanos pouco surtiram efeito até a década de 1850. Para que a 

colonização pudesse ser implementada, Portugal tinha que superar uma série de barreiras como a 

falta de capitais e de créditos na metrópole e o predomínio do tráfico de escravos como principal 

atividade econômica das colônias. Tal atividade era dominada por comerciantes brasileiros e pelas 

elites locais, o que acrescentava o risco de revoltas independentistas nos territórios africanos. Por 

fim, destacamos a dependência de Portugal em relação à economia brasileira, que empregava 

capitais e mercadores lusos enviando anualmente remessas de divisas dos emigrados, muito 

importantes para a manutenção da economia portuguesa. 

Foi só a partir da abolição do tráfico de escravos pelo Brasil em 1850, que os planos de 

ocupação e de colonização dos domínios na África assumiram caráter mais efetivo. A partir de 

então, o governo Português iniciou campanhas militares de ocupação do território e a formulação de 

planos coloniais, que culminariam com a elaboração do mapa cor-de-rosa. No entanto, percebe-se 

ainda a dependência do apoio externo para concretizar as pretensões portuguesas, num contexto em 

que, cada vez mais as potências europeias manifestavam interesse pelos territórios africanos. 

Ocupando posição periférica em relação aos grandes impérios europeus, Portugal teve suas 

pretensões apoiadas pelos ingleses na Conferência de Berlim, em 1884/5, mas, quando a questão 

dos limites territoriais portugueses coincidiu com os territórios de interesse inglês, este governo 

enviou um ultimato ao governo português, que foi obrigado a recuar12.  

Tendo como base os debates da opinião pública, a formulação de projetos políticos e a 

atuação da administração portuguesa em relação ao Brasil pode-se, grosso modo, definir cinco 

períodos de análise distintos para o século XIX: i) da abertura dos Portos (1808) ao fim do conflito 

                                                             
11 ALEXANDRE, Valentim. O Império Africano - Séculos XIX e XX. Lisboa: Edições Colibri, 2000. 
12 LAINS, Pedro.  Os Progressos do Atraso. Uma nova História Econômica de Portugal (1842-1992), 2003; DIAS, Jill; 
ALEXANDRE, Valentim (org.). O Império Africano, 1825-1890. Lisboa: Editorial Estampa, 1998; AJAYI, J. F. Ade (org). História 
Geral da África. Vol VI. A África do século XIX à década de 1880. Brasília: UNESCO, 2010. 



 

europeu e elevação do Brasil à Reino Unido (1815); ii) do Reino Unido à Revolução do Porto 

(1820); iii) da Revolução do Porto ao reconhecimento formal da independência do Brasil (1826); iv) 

do reconhecimento da independência do Brasil (1826) ao final do tráfico de escravos (1850) e v) da 

abolição do tráfico de escravos brasileiro (1850) ao ultimato inglês (1890).  

Entendemos, assim, que ao longo do século XIX Portugal procurou formas de recuperação 

econômica, das quais a dominante foi o projeto de colonização efetiva dos domínios africanos, 

baseado no modelo do novo padrão de colonização, encetado no Brasil, e nas novas formas políticas 

e econômicas advindas do liberalismo. Defendemos a hipótese de que as novas propostas e projetos 

foram ao mesmo tempo tentativas de mudança - motivadas pela nova conjuntura política e pelas 

perdas econômicas geradas pela independência brasileira – e de permanência de estruturas 

comerciais, imperiais e de uma elite política e econômica, engajada nas questões coloniais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bibliografia 

AJAYI, J. F. Ade (org). História Geral da África. Vol VI. A África do século XIX à década de 1880. 

Brasília: UNESCO, 2010. 

ALEXANDRE, Valentim. “Um passo a frente, vários à retaguarda: Resposta à nota crítica de Pedro 

Lains”. In: Revista Penélope. Fazer e Desfazer História, n.3, 1989, pp. 103-110. 

_____. Os Sentidos do Império: Questão Nacional e Questão Colonial na Crise do Antigo Regime 

Português. Porto: Edições Afrontamento, 1993.  

_____. “Resposta à segunda nota crítica: Lains no país das adivinhas”. In: Revista Penélope. Fazer 

e Desfazer História, n.5, 1991, pp. 165-178. 

_____. Velho Brasil, novas Áfricas. Portugal e o Império (1808-1975). Porto: Edições 

Afrontamento, 2000. 

_____. O Império Africano - Séculos XIX e XX. Lisboa: Edições Colibri, 2000. 

LAINS, Pedro.  Os Progressos do Atraso. Uma nova História Econômica de Portugal (1842-1992), 

2003. 

ALMEIDA, Paulo Roberto de. Formação da diplomacia econômica no Brasil. As relações 

econômicas internacionais no Império. São Paulo: SENAC, 2001. 

ARRUDA, José Jobson de Andrade. O Brasil no Comércio Colonial. São Paulo: Ática, 1980.  

_____. “O Brasil e a crise econômica de Portugal na primeira década do século XIX”. Ler História 

(Lisboa), Lisboa, v. 8, p. 61-74, 1986. 

_____. A grande Revolução Inglesa, 1640-1780: revolução inglesa e revolução industrial na 

construção da sociedade moderna. São Paulo: DH-FFLCH/ Hucitec, 1996. 

_____. “Decadência ou crise do Império Luso‑Brasileiro: o novo padrão de colonização do século 

XVIII”. Revista da USP, São Paulo, n. 50, p. 66‑79, 2000. 

_____. Dinâmica mercantil e potencialização industrial: Itália e Portugal (1796-1811), exemplar 

mimeografado. 

_____. “O sentido da colônia. Revisitando a crise do antigo sistema colonial no Brasil (1780-

1830)”. In: TENGARRINHA, José (org.). História de Portugal. 2. ed. rev. e ampl. Bauru, São 

Paulo, Lisboa: EDUSC, UNESP, Instituto Camões, 2001. 

ARRUDA, José Jobson de Andrade. Uma colônia entre dois impérios: a abertura dos portos 

brasileiros 1800-1808. 1. ed. Bauru: EDUSC, 2008. 

_____. Dinâmica mercantil e potencialização industrial: Itália e Portugal (1796-1811). No prelo. 

AZEVEDO, João Lúcio de. Épocas de Portugal Económico: Esboços de História. Lisboa: Livraria 

clássica editora, 1978. (1ª Ed. 1929). 



 

_____. O Marquês de Pombal e a sua época. São Paulo: Alameda, 2004 (1 Ed. 1909). 

BERBEL, Márcia R. . A Nação Como Artefato. Deputados do Brasil nas Cortes Portuguesas. São 

Paulo: Hucitec / FAPESP, 1999. 

BRAZÃO, Eduardo. Uma velha aliança. Lisboa: Neogravura, 1955. 

BRITO, José Gabriel de Lemos, Pontos de partida para a história econômica do Brasil, São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1980. 

CARDOSO, José Luís. O pensamento econômico em Portugal nos finais do século XVIII. 1780-

1808. Lisboa: Estampa, 1989. 

_____. “Política Económica”. In: LAINS, Pedro e SILVA, Álvaro Ferreira da (orgs.). História 

Económica de Portugal, 1700-2000. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2005, v.1- O século 

XVIII.  

_____. “Introdução”. In: Portugal Como Problema. A economia como solução. V.5- Do 

mercantilismo à Ilustração. Lisboa: Público, 2006.  

CERVO, Amado e MAGALHÃES, José Calvet de. Depois das caravelas. As relações entre 

Portugal e o Brasil. 1808-2000. Brasília: UNB, 2000.  

COSTA, Leonor Freire. “Relações Económicas com o exterior”. In: LAINS, Pedro e SILVA, 

Álvaro Ferreira da (orgs.). História Económica de Portugal, 1700-2000. Lisboa: Imprensa de 

Ciências Sociais, 2005, v.1- O século XVIII.  

COUTO, Jorge(org.). Rio de Janeiro: Capital Geográfica do Império Português (1808-1821), 

Lisboa: Tribuna, 2010. 

DIAS, Jill; ALEXANDRE, Valentim (org.). O Império Africano, 1825-1890. Lisboa: Editorial 

Estampa, 1998. 

DIAS, Maria Odila Leite da Silva. “A interiorização da metrópole”. In: A interiorização da 

metrópole e outros estudos. São Paulo: Alameda, 2005, pp. 7-38. 

FALCON, Francisco. A Época Pombalina: política, economia e monarquia ilustrada. São Paulo: 

Editora Ática, 1982. 

FERLINI, Vera Lucia Amaral. “Uma capitania dos novos tempos: economia, sociedade e política 

na São Paulo restaurada (1765‑1822)”. Anais do Museu Paulista, São Paulo, v.17. n.2, pp. 237-250, 

jul-dez, 2009. 

FERNANDES, Florestan. Circuito Fechado. 2 ed. São Paulo: Hucitec, 1976.  

FRAGOSO, João; FLORENTINO, Manolo. O Arcaísmo como Projeto: Mercado Atlântico, 

Sociedade Agrária e Elite Mercantil no Rio de Janeiro 1790-1840. Rio de Janeiro: Diadorim, 1993.  

FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil, Brasilia: Editora da UNB, 1963. 



 

GODINHO, Vitorino de Magalhães. A Estrutura na Antiga Sociedade Portuguesa. Lisboa: Arcádia, 

1971.  

HOLANDA, Sérgio Buarque de. “A herança colonial”. In. HOLANDA, S. Buarque de (org). 

História Geral da Civilização Brasileira. 2ª Edição. São Paulo: Disel,1985. Tomo 2, vol. 1. 

JANCSÓ, Istiván (org.). Independência: História e historiografia. São Paulo: Hucitec, 2005. 

LAINS, Pedro. “Foi a Perda do Império Brasileiro um momento crucial do desenvolvimento 

Português? (I)”. In: Revista Penélope. Fazer e Desfazer História, n.3, 1989, pp. 92-102.  

_____. “Foi a Perda do Império Brasileiro um momento crucial do desenvolvimento Português? 

(II)”. In: Revista Penélope. Fazer e Desfazer História, n.5, 1991, pp. 151-163. 

_____. “Indústria sem império: Portugal, 1808-1850”; In: Atas do Congresso: Portugal, Brasil e a 

Europa Napoleônica, Lisboa: ICS/Universidade de Lisboa, 2008. Disponível em: 

http://www.euronapoleon.com, acesso em 10/12/2009. 

MACEDO, Jorge Borges de. Problemas de História da indústria portuguesa no século XVIII. 

Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 1963. 

_____. A situação econômica no tempo de Pombal: Alguns aspectos. Lisboa: Moraes Editores, 

1982. 

_____. O Bloqueio Continental. Economia e guerra peninsular, 2 ed., Lisboa: Gradiva, 1990. 

_____. “Industria - Na Época Moderna”, In: SERRÃO, Joel. Dicionário de História de Portugal, 

Porto: Livraria Figueirinhas, v. 3, pp. 304-311, 1991. 

_____. “Tratado de Methuen”, In: SERRÃO, Joel. Dicionário de História de Portugal, Porto: 

Livraria Figueirinhas, v. 4, pp. 284-291, 1991. 

MAGALHÃES, José Calvet de. Breve história diplomática de Portugal. Lisboa: Publicações 

Europa-América, 1990. 

MARTINS, Ismênia e MOTTA, Márcia (Org.). 1808: A Corte no Brasil. Niterói: Editora da UFF, 

2010.  

MATTOS, Ilmar Rohloff de. O tempo do saquarema. A formação do estado imperial. 5.ed., São 

Paulo: Hucitec, 2004. 

MOREIRA, Maria Cristina. Relaciones Comerciales Luso-españolas (1774-1860), tese de 

doutorado, Universidade de Navarra: Pamplona, 2002. 

MOTA, Carlos Guilherme. 1822: Dimensões. 2ª Edição 1986. São Paulo: Perspectiva. 

_____. Brasil em Perspectiva. 17 Ed., Rio de Janeiro: Bertrand, 1988. 

MAXWELL, Kenneth. Marques de Pombal: Paradoxo do iluminismo. São Paulo: Paz e Terra, 

1997. 



 

NOVAIS, Fernando Antônio. Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1830), 

7ed., São Paulo:  Hucitec, 1979. 

_____. Aproximações: ensaios de história e historiografia. São Paulo: Cosac Naify, 2005. 

OLIVEIRA, Luís Valente de e RICUPERO, Rubens. A abertura dos portos. São Paulo: SENAC, 

2007. 

PANTALEÃO, Olga. “A presença inglesa”. In: HOLANDA, Sérgio Buarque (org.). História Geral 

da Civilização Brasileira, v.3.,9. Ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003, pp. 75-114. 

PEDREIRA, Jorge  M. V. Estrutura industrial e mercado colonial. Portugal e Brasil (1780-1830). 

Lisboa: Difel, 1994. 

PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. 9. ed. São Paulo: Ed. Brasiliense, 

1942. 

_____. História Econômica do Brasil. 11 ed. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1945.  

RIBEIRO Maria de Lourdes. As relações comerciais entre Portugal e Brasil segundo as “Balanças 

de Comércio” 1801- 1821, Imprensa de Coimbra: Coimbra, 1972 

ROCHA, Antonio Penalves. A recolonização do Brasil pelas cortes. São Paulo: UNESP, 2009. 

SIDERI, Sandro. Comércio e poder. Colonialismo informal nas relações anglo-portuguesas. 

Lisboa: Cosmos, 1978.  

SIMONSEN, Roberto C., História Econômica do Brasil (1500-1820), 3 ed., São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 1957. 

TAMMONE, Natalia. Estados Unidos, Portugal e Brasil em uma época de transição: continuidade e 

inovação (1783-1824), São Paulo: FFCH, 2013. 

TENGARRINHA, José (org.). História de Portugal. 2. ed. rev. e ampl. Bauru, São Paulo, Lisboa: 

EDUSC, UNESP, Instituto Camões, 2001. 

TORRES, Rui d`Abreu. “Erário Régio”, In: SERRÃO, Joel. Dicionário de História de Portugal, 

Porto: Livraria Figueirinhas, v.2, p. 441. 

VERGUES, Isabel Nobre e TORGAL, Luís Reis. “Da revolução à contra-revolução: vintismo, 

cartismo, absolutismo. O exílio político”. In: MATTOSO, José. História de Portugal, v.5, Lisboa: 

Estampa, 1998. 

WEBER, Adelir. Relações comerciais e acumulação mercantil: Portugal, Hamburgo e Brasil entre 

a colônia e a nação. Tese de doutorado, FFLCH/USP, 2008. 

 

 



 

‘ 

ORDEM, DISCIPLINA E PATERNALISMO NA SOCIEDADE DO CAFÉ: PRÁTICAS 

PUNITIVAS NO VALE DO PARAÍBA, SÉCULO XIX 

 

Resumo: O presente artigo se propõe a analisar as práticas de controle e punição na sociedade 

escravista à luz de categorias de Michel Foucault, comparando três contextos: a Casa de Correção 

da Corte no Rio de Janeiro, as grandes plantations escravistas do Vale do Paraíba, e as casas de 

câmara e cadeia dos núcleos urbanos dessa mesma região. A partir do diálogo com os estudos de 

Andrei Koerner e Rafael de Bivar Marquese, propõe-se uma hipótese sobre a existência de 

diferentes lógicas punitivas em cada um desses espaços, sendo contudo complementares, em um 

arranjo que assegurou relativa estabilidade à ordem pública e senhorial no Vale oitocentista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I) Soberania e Disciplina na Passagem do Século XVIII para o Século XIX 

Em “Vigiar e Punir”, Michel Foucault apresenta um processo lento, não linear e complexo 

de transformação nas práticas punitivas na passagem do Antigo Regime para a Sociedade Burguesa. 

Até o século XVIII predominaria uma forma de organização social e de expressão do poder 

pautadas pela ostentação. Vigeria uma economia política das práticas punitivas expressivas da 

figura do poder soberano/real. Era adotada a tecnologia punitiva do suplício que, embora 

esporádico, era ostensivo. Não se trata um ato cruel e irracional, mas de uma lógica específica, que 

faz dele ao mesmo tempo “um procedimento técnico e um ritual” que expressa o poder de quem 

pune.1 Já no século XIX tornou-se hegemônica uma nova forma de organização social e de 

expressão do poder e das práticas punitivas, pautadas pelo adestramento dos indivíduos, pela 

docilidade das mentes e produtividade dos corpos, a partir da vigilância constante e da introjeção 

das normas pelos indivíduos. Essa forma de expressão do poder implica uma organização e um 

controle meticulosos do espaço, do tempo e das atividades.  

Fundamentalmente, nessa obra Foucault procura compreender a progressiva (mas não linear) 

substituição do espetáculo do suplício – expressão do poder soberano – por essa nova modalidade 

de punição, a prisão, voltada para o controle constante a para a construção de mentes e corpos 

dóceis. A própria organização do livro orienta a leitura a enxergar nessa mudança uma relação de 

oposição entre poder soberano e poder disciplinar, como se Soberania e Disciplina fossem 

categorias excludentes. Todavia, em textos posteriores, como “Soberania e Disciplina”2, tal relação 

não seria necessariamente antagônica, de forma que ambas as categorias chegaram a coexistir e 

inclusive a se articular.3 Nesse artigo, ambas as categorias serão utilizadas como tipos ideias (no 

sentido weberiano) de economia política das práticas punitivas e de tecnologias do poder: o poder 

soberano, esporádico e ostentatório, e o poder disciplinar, pautado pela vigilância constante, pelo 

fomento ao autocontrole, à docilidade de mentes e à produtividade de corpos. Nesse sentido, cabe 

questionar a validade dessas categorias para a análise das práticas punitivas e de controle social na 

sociedade brasileira oitocentista. 

 

II) Andrei Koerner - Práticas Punitivas e os Saberes Jurídico-Penais no Império 

                                                             
1 ALVAREZ, Marcos César. “Punição, Poder e Resistências: A Experiência do Groupe d’Information sur les Prisions e 
a análise crítica da prisão”. In: SCAVONE, Lucila; ALVAREZ, Marcos César; MISKOLCI, Richard. (Orgs.) O Legado 
de Foucault. São Paulo: Ed. UNESP, 2006 
2 FOUCAULT, Michel. Vigiar E Punir: O Nascimento Da Prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. 29ª Edição. 
Petrópolis: Ed. Vozes, 2004; e do mesmo autor “Soberania e Disciplina”, In: Microfísica do Poder. Organização e 
tradução de Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1979. 
3 ADORNO, Sérgio. “Foucault, a Lei e o Direito”. In: SCAVONE, Lucila; ALVAREZ, Marcos César; MISKOLCI, 
Richard. Orgs. O Legado de Foucault. São Paulo: Ed. UNESP, 2006. 



 

Em dois artigos, esse Andrei Koerner buscou analisar as especificidades das relações de 

poder e das formas de saber (pensamento jurídico penal) em uma sociedade escravista e organizada 

como uma monarquia constitucional.4 Ao analisar a validade das categorias foucaultianas para a 

sociedade escravista, Koerner ressalta suas peculiaridades. Primeiramente, trata-se de uma 

sociedade na qual não se configura plenamente o monopólio da violência legítima, eis que 

autoridades públicas e particulares (senhores) compartilham essa prerrogativa. O Império brasileiro 

conteria uma espécie de soberania compartilhada entre o Estado e os senhores (de terras e escravos), 

sendo que esses detinham prerrogativas bastante amplas ante seus subordinados (esposas, filhos e 

escravos). Ademais, esses mesmos senhores tenderam a ocupar os cargos públicos do Estado em 

formação, de forma que exerciam ao mesmo tempo prerrogativas da soberania estatal e de sua 

soberania particular, em suas terras e sobre seus subordinados. 

Partindo dessas premissas, Koerner parte para uma análise da arquitetura da Casa de 

Correção da Corte do Rio de Janeiro (CCC-RJ). Embora teoricamente tivesse seguido o modelo 

arquitetônico do panóptico de Jeremy Benthan, a CCC-RJ não se constituiu plenamente segundo 

seu projeto. O modelo panóptico implicaria uma plena visibilidade de todos os presos e, 

concomitantemente, a invisibilidade do vigia (ser visto sem ver seu vigia), fomentando um maior 

autocontrole e um exercício impessoal do poder, nos termos da categoria do poder disciplinar. 

Segundo Koerner, os desvios na execução do projeto da CCC-RJ não resultaram a uma cópia mal 

feita ou a equívocos formais, mas denunciam as particularidades das práticas punitivas estatais em 

uma sociedade escravista.5 Os desvios na construção do edifício levaram à ocorrência de espaços de 

invisibilidade, ao contrário do previsto no projeto, o que demandaria a manutenção de um vigilante 

presente. Ou seja, a vigilância seria apenas parcialmente impessoal, sendo mantida a figura do 

vigilante e de seu arsenal punitivo à mostra. Eram mantidos elementos centrais da dominação 

pessoal, vitais na sociedade escravista, paternalista e clientelista. À distância na hierarquia social 

corresponderia uma proximidade física como elemento vital à manutenção dessa forma de 

dominação.6 

Koerner estende sua tese para além dos espaços da Casa de Correção, concluindo que tais 

técnicas de controle e de punição estariam presentes nos espaços públicos urbanos. Essa colocação 

                                                             
4 KOERNER, Andrei. Punição, Disciplina e Pensamento Penal no Brasil do Século XIX. In: Lua Nova. São Paulo, 68: 
205-542, 2006; e O Impossível ‘Panóptico Tropical-Escravista’: Práticas Prisionais, Política e Sociedade no Brasil do 
Século XIX. In: Revista Brasileira de Ciências criminais, 35, Ano 9, Julho-Setembro de 2001, pp. 211-224. 
5 KOERNER, Andrei. Punição, Disciplina e Pensamento Penal no Brasil do Século XIX. In: Lua Nova. São Paulo, 68: 
205-542, 2006, p. 217. 
6 KOERNER, Andrei. Punição, Disciplina e Pensamento Penal no Brasil do Século XIX. In: Lua Nova. São Paulo, 68: 
205-542, 2006, pp. 219-220. 



 

nos será útil mais adiante, quando serão comparados o Vale do Paraíba e a Corte, e em seguida 

espaços urbanos (vilas e cidades) e rurais (plantations) do próprio Vale. E a partir dos pressupostos 

e hipóteses interpretativas apresentadas, o autor conclui pela impossibilidade do “Panóptico 

Tropical Escravista.”7  

Na sociedade escravista brasileira vigeria um outro regime de saber-poder. Não se trata de 

um modelo punitivo similar ao suplício, uma vez que não afirma apenas o poder real/soberano, e 

tampouco um modelo disciplinar, no qual se reafirma a impessoalidade da norma. Tratar-se-ia de 

um modelo específico, no qual as tecnologias de controle e punição obedecem a critérios de 

classificação social dados a priori, de forma que sua aplicação reafirma a hierarquia social vigente, 

bem como a dominação pessoal dos senhores sobre seus subordinados e agregados. No que se refere 

especificamente aos escravos, ser-lhe-iam aplicadas técnicas disciplinares específicas, que 

combinariam elementos do suplício. Ou seja, na sociedade escravista brasileira, a produtividade dos 

escravos não era obtida pela introjeção da norma pelo indivíduo, mas por meio da intimidação 

próxima, contínua e regular. Assim, não se trata do modelo punitivo do suplício – esporádico 

ostentatório – e tampouco da disciplina – constante e utilitário (justa medida para o objetivo da 

docilidade e produtividade) -, mas de uma modalidade específica, que combina violência física ou 

ameaça de violência constante, relações de afeição (paternais) e/ou favor, vigilância pessoal, e 

proximidade física. A tais tecnologias de poder correspondeu a construção de um saber, um 

discurso político-jurídico que mesclaria elementos do liberalismo nascente e da tradição católica, 

patriarcal e paternalista, de origem ibérica e presente desde o período colonial. Um discurso jurídico 

e moral da família, marcado pela regra do paternalismo. Em vez da impessoalidade da Lei, as 

lógicas personalistas do paternalismo e do favor, elementos centrais nas relações entre senhores e 

escravo, e entre senhores e homens livres e pobres (em especial os libertos e agregados). Assim, o 

discurso paternalista predominaria como norte das relações de poder e das práticas punitivas na 

sociedade escravista, marcando inclusive o sistema normativo em construção. De forma 

concomitante e articulada constituíram-se técnicas de controle e punição e saberes jurídicos que não 

se opuseram, mas se articularam, ao discurso paternalista. Formava-se uma monarquia 

                                                             
7 “O panóptico somente seria um modelo das relações sociais na medida em que se negasse enquanto panóptico – uma 
torre de onde tudo se vê, a disciplina agindo nos corpos e a norma social inscrita na consciência dos indivíduos como 
padrão de comportamento de um indivíduo médio abstrato. Na sociedade escravista, não só a generalidade da lei do 
soberano não atingia a totalidade dos indivíduos no território, como também o indivíduo abstrato não existe, pois esse 
tipo de sociedade implica a diferenciação dos indivíduos segundo sua condução. A condição social dos indivíduos 
significava a sua classificação segundo critérios como estatuto jurídico, riqueza e prestígio social, este considerado 
sob o aspecto da sua inserção nas redes de troca de favor. Os indivíduos são classificados em categorias sociais 
hierarquizadas em distinções que assumem uma dimensão quase ontológica.” KOERNER, Andrei. O Impossível 
‘Panóptico Tropical-Escravista’: Práticas Prisionais, Política e Sociedade no Brasil do Século XIX. In: Revista 
Brasileira de Ciências criminais, 35, Ano 9, Julho-Setembro de 2001, pp. 215-216. 



 

constitucional cuja soberania era compartilhada por Estado e senhores (assim como o direito ao 

exercício da violência legítima), um ordenamento jurídico pautado por hierarquias sociais 

positivadas ou tácitas, e práticas de controle e punição marcados por um tipo híbrido de poder, que 

continha características do poder soberano e do poder disciplinar, bem como traços próprios. 8 

A sociedade brasileira, monarquista-constitucional e escravista, formava suas próprias 

tecnologias de poder e seus correlatos saberes jurídicos, em uma articulação sui generis, mas que 

permitiu a esse regime político e a essa estrutura social sobreviverem até quase a última década do 

século XIX, em um dos períodos de maior estabilidade social e institucional da história do país. 

 

III) O Vale do Café: as Plantations Escravistas e as Casas De Câmara e Cadeia 

Segundo a tese de Koerner, a sociedade escravista brasileira do século XIX teria dado 

origem a uma tecnologia específica do poder, que mesclaria elementos do poder soberano e do 

poder disciplinar, além de apresentar características próprias. Nos termos apresentados pelo autor 

dessa tese, essa forma de expressão do poder seria característica de toda a sociedade brasileira do 

século XIX, permeando os espaços prisionais, as ruas e espaços urbanos, e também as plantations. 

Embora bastante profícua e fundamentada a interpretação, esse artigo busca questionar a existência 

de uma única tecnologia de controle e punição predominante nesses diferentes espaços. São espaços 

dotados de funções diversas e permeados por agentes sociais (e posições sociais) específicos. A 

hipótese a ser levantada remete à existência de espaços nos quais as tecnologias de poder 

aproximar-se-iam do modelo disciplinar, e outros nas quais aproximar-se-iam do poder soberano. 

Cabe-nos demonstrar as especificidades desses espaços, analisar as eventuais diferenças nas 

tecnologias de controle e punição, bem como interpretá-las.  

 

A) As Plantations Escravistas Oitocentistas: Um Diálogo com Rafael Marquese 

No que se refere aos espaços rurais, nos referimos aos estudos de Rafael Marquese, 

referentes à paisagem e à arquitetura da escravidão nas grandes plantations oitocentistas do Vale do 

Paraíba, assim como sua tese sobre as teorias agronômicas e de gestão do trabalho escravo. No 

primeiro estudo, Marquese investigou a disposição espacial e a relação entre casas de vivenda 

senhoriais, as moradias escravas e os processos produtivos, buscando compreender o peso que 

função e representação social cumpriam na ordenação da paisagem e dos ambientes construídos. 

Entre suas conclusões, o autor sugere que a plantation escravista brasileira sofre amplas 

                                                             
8 KOERNER, Andrei. Punição, Disciplina e Pensamento Penal no Brasil do Século XIX. In: Lua Nova. São Paulo, 68: 
205-542, 2006, pp. 229 -230; 238-239; Ver também FRANCO, Maria Sylvia Carvalho. Homens Livres na Ordem 
Escravocrata. São Paulo: Fundação Editora UNESP, 1997. 



 

transformações na passagem do período colonial para o Império, sendo que sua disposição 

arquitetônica segue progressivamente uma lógica de produtividade, em consonância com a 

revolução industrial. A cafeicultura brasileira somente teve condições de se atrelar ao mercado 

mundial pós-revolução industrial por ter adotado um modelo produtivo altamente desenvolvido e 

articulado aos ditames da economia-mundo do século XIX. Trata-se de uma plantation moderna, 

com progressivo desenvolvimento tecnológico e organizada segundo uma lógica semi-industrial, 

ainda que pautada no trabalho escravo.9 

E ao se referir à escravidão do Brasil oitocentista, Marquese adota o conceito de Segunda 

Escravidão10, cunhado pelo historiador Dale Tomich, segundo o qual não tratar-se-ia de uma 

simples manutenção da escravidão colonial, mas de uma reinvenção da escravidão no contexto de 

Estados Nacionais constituídos (Brasil e Estados Unidos) e engajada num sistema produtivo 

articulado à economia-mundo pós revolução industrial. Na passagem do século XVIII para o XIX, 

diferentes oportunidades se apresentaram na economia mundial para a produção de artigos como o 

açúcar, o café e o algodão. Diferentes regiões competiram arduamente até consolidarem fatias de 

mercado (e até monopólios virtuais) de tais produtos. Nesse processo, venceram aquelas que 

desenvolveram as melhores condições e técnicas para a produção – de forma simplificada, o Sul dos 

Estados Unidos com o algodão, Cuba com o açúcar, e o Brasil com o café (essencialmente no Vale 

do Paraíba). Ao mesmo tempo, as demandas de uma economia mundial pautada pela revolução 

industrial e pela construção de um mercado de consumo de massa demandavam produtos cada vez 

mais baratos, o que forçava os produtores a refinarem suas técnicas e extraírem o máximo de 

produtividade dos trabalhadores escravos e das terras cultivadas. Esse processo levou a uma 

alteração profunda nas relações de trabalho nas plantations escravistas. Aquelas que conseguiam 

atender às demandas do mercado mundial passaram a organizar a produção de forma 

minuciosamente organizada segundo os ditames da máxima produtividade. No tocante à mão-de-

obra, os escravos tornaram-se nesse período exponencialmente mais produtivos, multiplicando 

progressivamente seus resultados, de forma que essa forma de escravidão não mais podia ser 

compreendida como uma continuação da escravidão colonial. Tratava-se de uma nova forma de 

escravidão, uma Segunda Escravidão.11 

Esse regime produtivo dizia respeito principalmente às grandes plantations escravistas, 

diretamente articuladas ao mercado mundial. Assim, ao nos referirmos aos espaços rurais do Vale  

                                                             
9 MARQUESE, Rafael. “Revisitando casas-grandes e senzalas: a arquitetura das plantations escravistas americanas no 
século XIX”. In: Anais do Museu Paulista (Impresso), v. 14, p. 11-57, 2006. 
10 MARQUESE, Rafael. “O Vale do Paraíba cafeeiro e o Regime Visual da Segunda Escravidão: o Caso da Fazenda 
Resgate”. In: Anais do Museu Paulista (Impresso), v. 18, p. 89 - 128, 2010 
11 TOMICH, Dale. Pelo Prisma da Escravidão. São Paulo: Edusp, 2011. 



 

 

do Paraíba, focamos especialmente essas grandes unidades produtivas, deixando de lado o papel 

significativo – porém percentualmente reduzido nas exportações brasileiras – dos pequenos 

proprietários de terras e escravos. As grandes plantations que se melhor se adaptaram às demandas 

da economia mundial fomentaram o desenvolvimento de técnicas produtivas mais eficientes As 

novas teorias e técnicas da produção exigiram uma reconfiguração das estratégias no trato com os 

trabalhadores escravos. É nesse sentido que apontam os estudos de Marquese em sua tese de 

doutorado “Feitores do Corpo, Missionários da Mente”. Segundo essa pesquisa, ter-se-ia 

constituído um campo de saberes agronômicos compartilhado, contendo uma nova teoria da gestão 

escravista no século XIX (uma relação saber-poder). 12 Os manuais agronômicos analisados por 

Marquese remetiam diretamente ao controle e gestão da mão-de-obra escrava. Nesse sentido, foram 

precisamente saberes constituídos a partir das práticas de poder exercidas por esses senhores. Toda 

uma experiência de poder conferindo-lhes saberes capazes de fomentar uma gestão mais produtiva 

do trabalho escravos. Entre as obras analisadas por Marquese, estão o “Manual do Agricultor 

Brasileiro”, de Carlos Augusto Taunay, e a “Memória sobre a Fundação de uma Fazenda na 

Província do Rio de Janeiro”, de Francisco de Peixoto de Lacerda Werneck. Entre os excertos 

apresentados por Marquese, nos quais esses e outros autores se referem à gestão da escravaria, estão 

os seguintes. Nos termos de Calor Augusto Taunay: 

 
 

 “Ei-nos pois obrigatoriamente com uma rigorosa disciplina nos campos? E 

mormente nas grandes fábricas, onde uma perpétua vigilância e regra 

intransgressível devem presidir aos trabalhos, ao descanso, às comidas, e a 

qualquer movimento dos escravos, com o castigo sempre à vista. A maior ou 

menor perfeição nessa disciplina determina o maior ou menor grau de 

prosperidade dos estabelecimentos.”13 

 
 

Como se observa, trata-se gestão que visa à produtividade dos corpos dos escravos e à 

docilidade de suas mentes. É interessante observar que, embora não se rompa com a pessoalidade 

nas relações de poder, essa forma de administração e controle dos escravos se aproxima dos termos 

do poder disciplinar descrito por Foucault. Por sua vez, para Francisco de Peixoto de Lacerda 

Werneck a arquitetura e cotidiano da fazenda deveriam responder às demandas de disciplina e 

                                                             
12 MARQUESE, Rafael de Bivar. Feitores do Corpo, Missionários da Mente, Senhores, Letrados e o controle dos 
escravos na América, 1660-1860. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, pp. 267-268 
13 TAUNAY, Carlos Augusto. Manual do Agricultor Brasileiro (1ª ed., 1839). Org. Rafael de Bivar Marquese. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 55. 



 

produtividade. Nas palavras de Marquese, “Werneck recomendou cuidado com a saúde dos 

escravos e vigilância estrita sobre os mesmos, ao traçar as instruções para a construção da 

senzala. Esta deveria ser erguida em uma só linha, (...); As portas dos cubículos estariam voltadas 

ao quadro da fazenda, que confirmava uma espécie de pátio em torno do terreiro, sendo cada face 

ocupada respectivamente pela casa do senhor, pelos paióis, armazéns, e cavaliças, pelos engenhos 

de pilões e de mandioca, e pela senzala: assim a moradia escrava permaneceria sempre sob a vista 

e o controle do senhor. Trata-se do padrão arquitetônico dos barracões cubanos.” 14  

Para além da organização espacial estava posta um estrito controle do tempo e do trabalho: 

 
 

“O administrador, meia hora antes de romper o dia, deve mandar tocar a 

chamada, à qual acodem de pronto, e a um ponto já designado toda a escravatura 

dos diversos trabalhos; formam-se com a separação dos dois sexos, e por altura, 

ficando os mais altos à direita, e as mulheres defronte os homens. Os feitores 

tomam o centro; passa-lhe uma revista para ver os que faltam, tomando nota se 

por doentes, se por omissão ou por fuga; dá alta aos restabelecidos do hospital, e 

recolhe a ele todos os que se acham enfermos; observa se eles têm a ferramenta 

próprio do trabalho do dia, cuja ordem deve ser dada de véspera. Imediatamente 

os mandará persignar-se e rezar duas ou três orações, seguindo logo ao seu 

destino com o feitor na retaguarda.”15 

 
 
Nos termos de Marquese, “toque de chamada, classificação dos escravos em filas conforme 

sexo e altura, revista pelos feitores, distribuição das ferramentas, partida para o campo com o 

feitor na retaguarda”, todos esses elementos remetem a uma ordenação do espaço e do tempo 

semelhante às instituições militares e seus ideias de disciplina..”16Outro manual citado por 

Marquese é o do Padre Antonio Caetano da Fonseca, que contém recomendações referentes à 

conciliação do ensinamento da doutrina cristã e de trabalhos desde a infância dos escravos.17A 

                                                             
14 MARQUESE, Rafael de Bivar. Feitores do Corpo, Missionários da Mente, Senhores, Letrados e o controle dos 
escravos na América, 1660-1860. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, pp. 281-282 
15 WERNECK, Francisco Peixoto de Lacerda. Memórias sobre a Fundação de uma Fazenda na Província do Rio de 
Janeiro. Org. Eduardo Silva. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa – Brasília: Senado Federal, 1985, p. 61. 
16 MARQUESE, Rafael de Bivar. Feitores do Corpo, Missionários da Mente, Senhores, Letrados e o controle dos 
escravos na América, 1660-1860. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 282. 
17 “Quando os meninos passarem de cinco anos devem ir aprendendo alguma doutrina cristã, e principiar a trabalhar 
em serviços que forem compatíveis com as suas forças, porém por pouco tempo; pois é isso tão somente para moralizá-
los e para desenvolver e fortificar seus músculos, e não para tirar fruto do seu trabalho; pois só de dez anos por diante 
podem dar algum serviço a seus senhores.”(FONSECA, Padre Antonio Caetano da. Manual do Agricultor dos gêneros 
alimentícios (2ª ed.). Rio de Janeiro: Laemmert, 1864, p. 101. 



 

partir dessas fontes, Marquese conclui sua tese de que a teoria oitocentista brasileira sobre a 

administração dos escravos se pautou por uma conjugação estreita entre disciplina e paternalismo. 

18 

Em outro artigo, Marquese remete ao que denomina de Regime Visual da Segunda 

Escravidão.19 Analisando as práticas de controle dos escravos nas plantations do século XIX, o 

autor apresenta a dimensão visual do poder, em reflexões que permitem um interessante diálogo 

com as ideias de vigilância no poder disciplinar de Foucault. Segundo Marquese, a organização 

arquitetônica da plantation obedecia tanto a critérios de produtividade como de controle da 

escravaria. Esse controle dar-se-ia tanto pela composição quase militar da plantation, como pela 

organização dos campos visuais por meio dos quais os escravos eram observados em suas 

atividades.20 Após visitar fazendas da região entre 1883 e 1884, o agrônomo holandês C. F. van 

Delden a elas se referiu como uma “fazenda-fábrica” à semelhança de uma fortaleza, cercada de 

muros e trancada à noite.21 Impressão similar teve o viajante Augusto Emílio Zaluar, a respeito de 

outra fazenda do Vale em 1859, definida como uma “imensa praça é fechada em torno pelas 

senzalas, engenho e mais oficinas, de modo que forma uma larga cidadela para onde se entra por 

dois grandes portões laterais.”22. É nesse sentido que Marquese se refere a essas plantations como 

organizações espaciais fortemente disciplinares, nas quais os escravos a uma rotina rigorosamente 

planejada e imposta, a partir de uma rígida ordenação do espaço e do tempo 23 

                                                             
18 “a administração dos escravos tornava-se objeto de uma reflexão minuciosa, que dava conta de vários aspectos da 
vida da escravaria sob o comando de um único senhor, (...). O cerne desse modelo deitava raízes em dois aspectos 
interligados: por um lado, recorrendo à imagem do acampamento militar para caracterizar a gerência escravista, a 
defesa do primado da disciplina como essencial à condução dos escravos; por outro lado, a concepção da religião 
como freio e o estímulo à formação de casais como passos necessários para a constituição de uma comunidade escrava 
na propriedade rural. Disciplina severa e paternalismo, portanto, conjugavam-se como os dois mecanismos basilares 
da administração dos escravos e, consequentemente, do sucesso econômico do proprietário rural.” MARQUESE, 
Rafael de Bivar. Feitores do Corpo, Missionários da Mente, Senhores, Letrados e o controle dos escravos na América, 
1660-1860. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, pp. 279-280. 
19 MARQUESE, Rafael. “O Vale do Paraíba cafeeiro e o Regime Visual da Segunda Escravidão: o Caso da Fazenda 
Resgate”. In: Anais do Museu Paulista (Impresso), v. 18, p. 89 - 128, 2010. 
20 MARQUESE, Rafael. “O Vale do Paraíba cafeeiro e o Regime Visual da Segunda Escravidão: o Caso da Fazenda 
Resgate”. In: Anais do Museu Paulista (Impresso), v. 18, p. 89 - 128, 2010, p. 97 
21 “A aparência de uma fazenda-fábrica brasileira é raramente alegre. Grandes edifícios com dois pavimentos, 
ladeados por linhas de edifícios menores dispostos em um quadrilátero que constituem as habitações dos escravos e 
dos trabalhadores livres, a casa do médico, enfermarias e armazéns, afora os extensos terreiros para a secagem [...] 
tudo isso dá ao estabelecimento a aparência de uma fortaleza, não de um centro agrícola, ainda mais porque tudo está 
cercado por muros e paliçados de forma que o lugar pode ser trancado à noite.”DELDEN LAERNE, C. F. van. Apud 
MARQUESE, Rafael. “O Vale do Paraíba cafeeiro e o Regime Visual da Segunda Escravidão: o Caso da Fazenda 
Resgate”. In: Anais do Museu Paulista (Impresso), v. 18, p. 89 - 128, 2010, p. 97. 
22 ZALUAR, Augusto Emílio. Apud MARQUESE, Rafael. “O Vale do Paraíba cafeeiro e o Regime Visual da Segunda 
Escravidão: o Caso da Fazenda Resgate”. In: Anais do Museu Paulista (Impresso), v. 18, p. 89 - 128, 2010, p. 97. 
23 “(...) a senzala em quadra das grandes fazendas atendia tanto ao objetivo de controlar a mobilidade noturna dos 
cativos quanto ao de comandar, de forma estrita, o trabalho coletivo. Os registros do século XIX documentam 
amplamente como o agenciamento em quadra facilitava a coordenação de grupos numerosos de trabalhadores 
escravos por meio de procedimentos cotidianamente reiterados: o sino tocado pelo administrador/feitor antes do 



 

Como se observa, trata-se de um modelo arquitetônico voltado à melhor administração dos 

corpos com vista à sua produtividade, com uma rígida organização dos espaços e do tempo. A 

aproximação com as instituições analisadas por Foucault nas quais predominaria o poder disciplinar 

é evidente. No tocante à dimensão do Olho do Poder, da vigilância como elemento central do poder 

disciplinar, uma outra aproximação pode ser feita. Marquese fala em uma administração visual do 

trabalho escravo, por meio de novas técnicas espaciais na plantação dos pés de café.24 Como se 

verifica, trata-se de uma técnica de controle dos corpos pautada pela vigilância, com vista à máxima 

produtividade do trabalho escravos. Todavia, embora se trate de uma forma de controle visual, não 

se trata de uma reprodução do panóptico foucaultiano (paradigma da disposição arquitetônica do 

poder disciplinar). Em vez de uma vigilância impessoal e constante - a fomentar a introjeção do 

controle das condutas -, na plantation escravista ainda vige um modelo de vigilância pessoal, seja 

representada na figura do feitor, do administrador, ou do próprio senhor da propriedade. Essa forma 

de vigilância é cada vez mais pautada por diretrizes de produtividade dos corpos, mas não rompe de 

vez com a pessoalidade da vigilância. Mesmo nesses espaços marcados pela lógica da máxima 

produtividade, ainda vige uma forma de poder e dominação pessoal. 

Embora tendamos a concordar com as teses de Marquese e Koerner, nosso objetivo nessa 

pesquisa é comparar e analisar as diferentes práticas de controle e punição em diferentes espaços. 

Partimos da premissa que as funções e papeis sociais cumpridos nas plantations escravistas 

diferentes daqueles dos espaços urbanos. A plantation fechava-se de tal forma que tendia a veicular 

uma forma própria de sociabilidade. Por sua vez, as cidades das regiões cafeicultoras não eram 

propriamente espaços de liberdade, mas detinham outras formas de vida social, com escravos de 

                                                                                                                                                                                                          
nascer do sol, a formação dos escravos no terreiro para a inspeção e distribuição das fainas do dia, a reza coletiva, a 
partida dos vários ternos (gangs) para o campo, cada qual com seus respectivos feitores de roça ou capatazes, o 
trabalho de secagem dos grãos no quadro sob o comando do feitor de terreiro, a reunião de toda a escravaria no 
quadro após o por do sol (ao que, muitas vezes, seguia o serão noturno) o toque de recolher às 20h00 ou 21h00, a nova 
contagem, a tranca dos cubículos das senzalas e do portão do quadrado” MARQUESE, Rafael. “O Vale do Paraíba 
cafeeiro e o Regime Visual da Segunda Escravidão: o Caso da Fazenda Resgate”. In: Anais do Museu Paulista 
(Impresso), v. 18, p. 89 - 128, 2010, p. 97. 
24 “A cafeicultura do Vale do Paraíba apresentou algumas modificações em relação aos padrões caribenhos. Ainda 
que seguissem o princípio do alinhamento vertical dos pés de café, da base ao topo dos morros, os senhores de 
escravos do Vale adotaram um espaçamento bem maior entre os arbustos e as linhas dos cafeeiros. (...) (...), quero 
ressaltar como a conjugação entre o afastamento dos pés e a produtividade das plantas possibilitou o aumento da 
exploração dos escravos. A chave para tanto residiu no incremento da supervisão direta sobre o processo de trabalho. 
Por meio do primado da visualização como meio de controle dos trabalhadores, ou seja, de uma nova forma de 

funcionamento do olho senhorial‑escravista, os fazendeiros do Vale do Paraíba impuseram aos seus escravos uma 
carga inaudita de trabalho. (...) Diante do grande afastamento entre as linhas, o capataz ou feitor, postado na base do 
morro, conseguia visualizar facilmente o ritmo de andamento do trabalho e, portanto, impor sua aceleração quando 
julgasse necessário” MARQUESE, Rafael. “O Vale do Paraíba cafeeiro e o Regime Visual da Segunda Escravidão: o 
Caso da Fazenda Resgate”. In: Anais do Museu Paulista (Impresso), v. 18, p. 89 - 128, 2010, p. 108. 



 

ganho, libertos, homens livres e pobres, ou seja, relações sociais de outra natureza, não pautados 

pela rígida disciplina do trabalho nos cafezais. 

Nesse sentido, nossa hipótese é a de que as formas de controle e das punições de escravos, 

segundo os termos dos manuais de agronomia analisados, consistiam em uma modalidade de 

expressão do poder mais próximo do poder disciplinar conforme descrito por Foucault. Embora 

concordemos que se trata de uma forma sui generis de expressão do poder, eis que mantém a 

pessoalidade e o paternalismo como características centrais da dominação – conforme constatado 

por Koerner -, nos parece que essa organização do trabalho contém algumas das principais 

características do poder disciplinar. É ainda mais interessante observar que os espaços onde essa 

forma de poder mais se concretizou são precisamente aqueles que melhor se articularam à economia 

mundial industrial do século XIX. Não se trata de expressar uma leitura economicista da tese de 

Foucault, mas de recordar sua afirmação de que, se não foi a burguesia que criou o poder 

disciplinar, certamente foi na consolidação da ordem burguesa e do sistema capitalista que essa 

forma de expressão do poder tornou-se hegemônica. Podemos pensar em uma espécie de ‘afinidade 

eletiva’ entre o poder disciplinar e o sistema econômico e de produção que se constituía no século 

XIX. Nesse sentido, os senhores que melhor se adaptaram ao novo contexto econômico foram 

aqueles que se destacaram na sociedade e na economia imperial – precisamente aqueles que 

adotaram as técnicas de controle da escravaria e do trabalho produtivo mais eficientes. 

Segundo a tese de Marquese, podemos pensar que se tratava de uma forma de expressão do 

poder que reafirmava a dominação pessoal dos senhores e extraía o máximo do trabalho escravo por 

meio de uma rígida disciplina dos corpos, e pela docilidade das mentes por meio do paternalismo, 

da conversão religiosa, e de benesses oferecidas pelo senhor (indo de mantimentos e roças à própria 

alforria). Uma combinação entre disciplina e paternalismo que permitiu ao Império brasileiro 

alcançar o monopólio virtual da oferta mundial de café no século XIX, sob o preço da consolidação 

de uma sociedade altamente hierarquizada e de uma exploração brutal dos trabalhadores 

escravizados. 

 

B) Os Espaços Urbanos e as Casas De Câmara e Cadeia: o Caso de Vassouras 

A formação dos espaços urbanos no Vale do Paraíba decorreria tanto de processos 

econômicos (produção e circulação de mercadorias), como de processos políticos – de consolidação 

de núcleos eleitorais e de instituições administrativas e representativas. Nesse quadro, o espaço 

urbano detinha amplo papel na produção, manutenção e expansão da riqueza e do poder dos 

senhores da região. Ao mesmo tempo, oferecia novas possibilidades econômicas e sociais a homens 



 

livres, libertos e escravos. Nesses novos ambientes, eram fomentadas novas formas de sociabilidade 

e novas relações políticas e sociais, que marcaram a sociedade imperial brasileira.A Corte no Rio de 

Janeiro era a matriz cultural de todo o território nacional, de onde emanavam as ideias e princípios 

do projeto monárquico do Estado e da sociedade brasileira. Novos padrões de comportamento eram 

fomentados, a partir de matrizes culturais das nações civilizadas do noroeste europeu, e 

ressignificados na sociedade imperial. As práticas sociais e culturas da Corte foram 

progressivamente adotadas pelos senhores do Vale, que se vinculavam aos símbolos e instituições 

de poder e status do Império.   

Todavia, embora na Corte tenham surgido projetos como a CCC-RJ, e o policiamento fosse 

ostensivo – ante o elevado número de escravos de ganho e libertos nos espaços urbanos, as práticas 

punitivas e de controle nos espaços urbanos do Vale e de outras regiões interioranas não seguiram 

esse novo modelo institucional e arquitetônico de prisão. Embora transformadas, foram mantidas as 

Casas de Câmara e Cadeia como paradigma principal do edifício prisional. As Casas de Câmara e 

Cadeia eram no período colonial a sede da administração e da justiça na esfera local. E tendo em 

vista a descentralização do poder, detinham relativa autonomia, ao menos até o surto minerador e as 

reformas pombalinas, que levaram a uma maior interferência da metrópole nas diretrizes locais. A 

condição de vila ou cidade demandava a construção de uma igreja, de um pelourinho, e de um 

edifício destinado às funções de câmara (composta pelos ‘homens bons’ da localidade – 

proprietários de terras) e de prisão. Em alguns casos eram utilizados dois edifícios diferentes, um 

para cada função. Mas esse não era o padrão esperado de uma vila ou cidade de importância 

considerável, na qual a existência de uma Casa de Câmara e Cadeia era um elemento simbólico de 

poder e distinção.25 Com a independência e a formação do Estado Imperial, os municípios 

mantiveram apenas parcialmente sua autonomia, perdendo poder ante os órgãos provinciais (após as 

reformas da década de 1830). 

O programa arquitetônico das Casas de Câmara e Cadeia tinha por objetivo satisfazer 

necessidades de serviços administrativos e judiciários, penitenciários e religiosos. Os edifícios 

eram, em geral, compostos por dois pavimentos distintos. O pavimento superior era dividido em 

duas partes, uma destinada às atividades camarárias e outra para os serviços da judicatura. Já o 

pavimento térreo era destinado à cadeia. A segregação espacial desse pavimento obedecia apenas a 

critérios como sexo, raça e categoria social. Nesse sentido, não havia qualquer medida para segregar 

                                                             
25 BARRETO, Paulo Thedin. Casas de Câmara e Cadeia. In: Arquitetura Oficial I. Textos escolhidos da Revista do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. São Paulo: FAU/USP, 1980, p. 110. 



 

individualmente o preso.26A localização do edifício era quase sempre na lateral do quadrilátero 

central da praça da Igreja Matriz. Tratava-se de um símbolo do poder e da riqueza da cidade e da 

região. Diversos ritos e festas públicas tinham início à frente desses edifícios, e com o avanço das 

tecnologias de iluminação, essas passavam a ser iluminadas à noite em períodos festivos. Como se 

observa, tratava-se de um monumento dotado de amplo caráter simbólico, com uma alusão tanto ao 

poder real como à autoridade municipal.  

Após a independência, as Câmaras não eram mais apenas instituições administrativas da 

localidade de um Reino difuso cuja metrópole jazia distante, mas eram braços do Estado que se 

construía, adquirindo amplas funções. Embora perdessem parte de sua autonomia, detinham um 

poder de negociação e de articulação com as instituições provinciais e centrais do Império. Assim, 

embora mantidas as Casas de Câmara e Cadeia, não se tratava da mesma instituição do período 

colonial, e tampouco o edifício reproduzia apenas as antigas funções. Ao mesmo tempo, uma 

constituição fora outorgada pelo imperador e um código de processo penal fora promulgado, 

organizando um novo sistema jurídico e administrativo, regulando tanto a esfera administrativa do 

Império como o sistema penal e prisional, segundo diretrizes do pensamento liberal da época. As 

Casas de Câmara e Cadeia adquiriam progressivamente o papel de monumento simbólico do Estado 

e da autonomia municipal, ao mesmo tempo em que abrigava as práticas administrativas e 

prisionais do novo Estado na esfera local. 

A Casa de Câmara e Cadeia de Vassouras, uma das principais regiões cafeeiras do Vale, 

teve seu projeto idealizado e sua construção iniciada em 1849, ainda que a conclusão da obra 

somente tenha se dado em 1872.27 Em 1840, o então presidente da Província do Rio de Janeiro, 

Paulino de Souza solicitava que Vassouras fosse a próxima cidade a ter financiada a construção de 

uma cadeia. Dois anos antes, Paulino de Souza visitara Vassouras dias antes da revolta dos escravos 

da Fazenda Maravilha, do capitão-mor Manuel Francisco Xavier (trata-se da fuga liderada Manoel 

Congo, que trataremos mais adiante), e verificara por si próprio a insegurança da casa alugada para 

a guarda dos presos.28 Embora José Antônio Soares de Souza afirme que a construção contou com 

verba provincial29, outros estudos alegam o financiamento por parte dos senhores de Vassouras. As 

quatro colunas monolíticas frontais do edifício aludiriam aos quatro principais financiadores da 

                                                             
26 BARRETO, P T. Casas de Câmara e Cadeia. In: Arquitetura Oficial I. Textos escolhidos da Revista do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. São Paulo: FAU/USP, 1980, pp. 147-150. 
27 BARRETO, P. T. “Casas de Câmara e Cadeia”. In: Arquitetura Oficial I. Textos escolhidos da Revista do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. São Paulo: FAU/USP, 1980. 
28 SOUSA, José Antônio Soares de. “Vassouras e suas Residências Urbanas”, In: Revista do IHGB nº 290, jan-
mar.,1971, pp. 48-49 
29 SOUSA, José Antônio Soares de. “Vassouras e suas Residências Urbanas”, In: Revista do IHGB nº 290, jan-
mar.,1971, pp. 49-51. 



 

obra: O Barão de Vassouras, o Barão de Ribeirão, o Barão de Massambará e o Dr. Manuel Simões 

de Sousa Pinto. De toda forma, é interessante perceber as tênues fronteiras entre o financiamento 

público e privado das instituições. Cabe lembrar, ainda, que os cargos administrativos e judiciários 

eram preenchidos por membros das grandes famílias locais, eis que sua proeminência social e 

econômica os condicionava a pleitear cargos nas eleições, e a lograr o bacharelado que lhes 

permitiam o acesso aos cargos jurídicos. 

A composição arquitetônica da Casa de Câmara e Cadeia obedecia aos critérios ideais dos 

edifícios dessas instituições. A existência de dois pavimentos permitia que o mesmo conjunto 

abrigasse as atividades camarárias, judiciárias e o espaço destinado aos presos. Enquanto o 

pavimento inferior destinava-se à cadeia, no superior se davam as atividades administrativas e 

judiciárias. É evidente a dimensão simbólica dessa solução arquitetônica, eis que a ordem 

institucional do Estado se reafirma em um status de superioridade (elemento espacial dotado de 

caráter simbólico qualitativo), sobrepondo-se àqueles que violam a legislação vigente. Para além de 

uma reafirmação do Estado, da ordem e da lei, há uma reprodução dos padrões de estratificação 

dessa sociedade. Em uma ordem constitucional que reafirmava categoricamente status diferenciados 

para os grupos sociais da população e defendia a ordem escravista, torna-se evidente que os dois 

pavimentos não eram destinados aos mesmos estratos sociais. Enquanto o espaço prisional era 

destinado basicamente a escravos e homens livres e pobres, o pavimento superior era acessível 

apenas aos ‘homens bons’ daquela sociedade (proprietários de terras e escravos, distintos 

socialmente por critérios legais e constitucionais). 

No que se refere ao papel prisional desse modelo arquitetônico, não nos encontramos sequer 

próximos do panóptico foucautiano. Seus espaços internos são esquadrinhados, mas a segregação 

espacial do pavimento térreo obedecia apenas a critérios como sexo, raça e categoria social. Nesse 

sentido, não havia qualquer medida para segregar individualmente o preso.30Além disso, não havia 

um isolamento espacial da cadeia e do preso. Os presos das Casas de Câmara e Cadeia eram parte 

da paisagem urbana, e interagiam diretamente com o cotidiano urbano das vilas e cidades. Esse 

padrão pode ser observado na Casa de Câmara e Cadeia de Vassouras, a partir dessa fotografia de 

sua fachada lateral: 

                                                             
30 BARRETO, P. T. “Casas de Câmara e Cadeia.” In: Arquitetura Oficial I. Textos escolhidos da Revista do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. São Paulo: FAU/USP, 1980, pp. 147-150. 



 

 

Fachada lateral da Casa de Câmara e Cadeia de Vassouras, data desconhecida31 

Nessa imagem ainda persistem as grades nas janelas do primeiro pavimento, onde eram 

abrigados os presos. Tendo em vista que se trata do núcleo urbano de Vassouras, os presos 

certamente tinham amplo contato com o cotidiano da população. Referindo-se ao padrão das 

cidades brasileiras, Barreto afirma que “os presos alimentavam-se da caridade pública ou de 

instituições pias e filantrópicas. Por vezes eram socorridos em alimento, remédio e roupa por 

beneméritas instituições que se chamam Casa de Misericórdia. Em datas festivas resolviam as 

Câmaras fornecer-lhes alimento.”32 O mesmo foi registrado por Auguste de Saint-Hilaire, segundo 

o qual os presos eram vistos “às grades solicitando a piedade dos transeuntes ou conversando com 

eles. É necessário, aliás, que os encarcerados estejam, tanto quanto possível, em contato com os 

cidadãos, pois estes últimos é que os alimentam com suas esmolas.”33 

Assim, não observamos qualquer medida no sentido de segregar espacialmente as cadeias 

nas regiões do Vale do Paraíba, assim como os próprios presos. Tampouco havia qualquer iniciativa 

no sentido de serem construídos nesses espaços edifícios prisionais segundo o modelo panóptico. 

Ao que tudo indica, a iniciativa relativamente frustrada da Casa de Correção da Corte não parece ter 

                                                             
31 Fotografia de autoria e data desconhecidas, coletada pelo fotógrafo local Othon 
32 BARRETO, Paulo Thedin. Casas de Câmara e Cadeia. In: Arquitetura Oficial I. Textos escolhidos da Revista do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. São Paulo: FAU/USP, 1980, p. 215. 
33 SAINT-HILAIRE, Auguste de. Apud BARRETO, Paulo Thedin. Casas de Câmara e Cadeia. In: Arquitetura Oficial I. 
Textos escolhidos da Revista do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. São Paulo: FAU/USP, 1980, p. 
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tido qualquer medida correspondente no coração da cafeicultura e da escravidão oitocentista. Outras 

práticas punitivas, de controle social e outros modelos arquitetônicos foram adotados nesses 

espaços, tendo sido capazes de preservar a ordem escravista e hierárquica desses núcleos sociais por 

décadas.  

Nessas sociedades, nem todos os crimes eram punidos com prisão, havendo outras penas 

para crimes brandos, e penas mais severas para insubordinações de escravos. A pena de prisão não 

se destinava a todos os estratos sociais da mesma forma, sendo geralmente destinadas a escravos e 

homens livres e pobres. Em geral essa pena remetia a crimes pecuniários e alguns envolvendo 

violência física. Todavia, a condição de escravo e o tipo de crime cometido poderiam levar a penas 

bem mais severas. Analisemos três casos de penas para escravos na década de 1830 na região. 

“Na manhã do dia 16 de junho de 1836, Vassouras assistiu a um espetáculo 

macabro, a execução na forca de dois escravos africanos: João Preto de Nação 

Congo, que com uma faca matara sua mulher, Rosa, (...) e Matheus Rebolo, que 

atentara, sem sucesso, contra a vida de seu senhor, Joaquim de Bastos Valbão, 

(...). João Congo teria assassinado a esposa, acometido de ‘ciúme cego’ (...). 

 (...)Crimes passionais, sobretudo quando cometidos pelos maridos, não eram 

novidade na sociedade do Oitocentos e, quando punidos, não eram com pena 

capital. (...) As ‘circunstâncias agravantíssimas’ que me mereciam a 

exemplaridade da justiça eram outras. Deviam-se às origens de João Congo e ao 

perigo representado pelo que seu acusador considerava ser a sua cultura de 

origem nos quadros da sociedade escravista. (...) A condenação de Matheus 

Rebolo por seu crime era mais rotineira na sociedade escravista imperial. 

Assassinatos ou tentativas de assassinato por parte de escravos contra seus 

senhores, e, às vezes, contra seus feitores, quase sempre, eram punidos com a 

morte.(...) dois crimes cometidos em circunstâncias e datas diferentes, por 

escravos que não tinham relação entre si, eram punidos com o espetáculo de uma 

dupla execução pública, na mesma hora, no mesmo dia, no largo da Forca. Havia 

uma clara mensagem nesse espetáculo sinistro. Mensagem aos escravos: a lei dos 

senhores punia com rigor atos de rebeldia (...). Implicitamente, a mensagem 

deixava entrever o quanto os senhores se sentiam ameaçados pela presença 

africana.”34 

 

                                                             
34 GRINBERG, Keila; BORGES, Magno Fonseca; SALLES, Ricardo. “Rebeliões Escravas antes da extinção do 
Tráfico”. In:  Keila  Grinberg  &  Ricardo Salles (org.),  O Brasil Imperial. Volume II – 1831-1870.  Rio de Janeiro: 
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Por sua vez, Manoel Congo seria executado por um crime ainda mais grave. Em 1838 esse 

escravo liderou uma fuga em massa de uma plantation em Vassouras, libertando escravos das 

fazendas pelas quais passavam, somando cerca de 300 pessoas e rumando para as matas da região. 

Uma vez reprimidos, a maior parte dos escravos sofreu penas de açoite a alguns a galés. Todavia, 

no dia 06 de setembro de 1839, Manoel Congo, acusado e condenado pelos crimes de homicídio e 

insurreição, foi enforcado. Não bastasse, fora condenado à pena de morte ‘para sempre’, o que 

significava que seu cadáver ficaria à exposição até sua decomposição, sem receber sepultura 

religiosa. Embora não haja documentos que provem se tal tratamento foi dado a seu corpo, é certo 

que não recebeu os sacramentos fúnebres.35 

Como se observa, no coração da escravidão oitocentista brasileira, mesmo nos espaços 

urbanos, havia práticas de suplício. Mas sua aplicação era basicamente restrita a escravos e a crimes 

nos quais haveria alguma forma de contestação ou ameaça ao poder soberano dos senhores. Nesse 

sentido, trata-se de uma lógica bastante próxima da tecnologia do suplício descrita por Foucault, 

pautada pelo caráter ostentatório do poder soberano, com a diferença que aqui se trata de uma 

soberania compartilhada entre o monarca e os senhores locais. Essas punições não tinham qualquer 

intuito de tornar os corpos de tais escravos mais úteis, mas destruí-los como uma forma de 

expressar o poder soberano dos senhores sobre os escravos, deixando uma mensagem clara para o 

contingente de escravos da região. 

Ao analisarmos as práticas punitivas nos espaços urbanos e a arquitetura prisional das Casas 

de Câmara e Cadeia, a quais conclusões chegamos? Tratar-se-ia de uma forma de expressão híbrida 

de poder, nos termos de Koerner? Seria uma tecnologia de poder mais ou menos próxima o poder 

disciplinar? Ou do poder soberano? A partir do quadro analisado, podemos falar na coexistência de 

formas de tecnologias como o suplício e outras formas de punição e de expressão do poder. Nos 

espaços urbanos, especificamente, as formas de punição eram basicamente a prisão na Casa de 

Câmara e Cadeia, os açoitamentos no pelourinho e as execuções públicas na forca. Se essas últimas 

consistem em práticas punitivas bastante próximas do suplício analisado por Foucault, a prisão na 

Casa de Câmara e Cadeia não se mostra uma forma de exercício do poder disciplinar. Sua 

manutenção na paisagem pública, a possibilidade de contato visual – pelas grades – com o restante 

da população, e a inexistência de uma rotina rígida pré-fixada, não permitem que nos refiramos a 

essa forma punitiva como uma tecnologia de poder assemelhada ao panóptico. 
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Sendo assim, cabe-nos interpretar o papel social cumprido pela arquitetura da Casa de 

Câmara e Cadeia na paisagem e no espaço urbano de Vassouras. Ao refletir sobre a arquitetura 

moderna da vigilância em Vigiar e Punir, Foucault a define como orientada para o controle de seus 

espaços interiores.  Por sua vez, a arquitetura das Casas de Câmara e Cadeia, em especial a de 

Vassouras, não segue tal padrão, mas parece feita simplesmente para ser vista. 36 Todavia, o regime 

visual contido nessa arquitetura possui muitas dimensões. Todo um campo semântico de discursos 

de poder é acionado a partir da inscrição da Casa de Câmara e Cadeia na paisagem. A localização 

das Casas de Câmara e Cadeia na lateral do quadrilátero central da praça da Igreja Matriz fazia dela 

um símbolo do poder e da riqueza da cidade e da região. As Casas de Câmara e Cadeia eram ao 

mesmo tempo signos de vínculo com Estado imperial em construção e da autonomia municipal. E o 

edifício de Vassouras era motivo de orgulho para os habitantes da região, em especial os senhores 

locais. Sua presença na paisagem representava a inserção plena de Vassouras no quadro 

administrativo do Império, e consolidava o sucesso do projeto dos senhores locais em articularem 

de seus interesses com o plano político imperial. As palmeiras imperiais diante da face voltada à 

praça da Matriz são um elemento simbólico de alusão direta a essa relação entre poder local e a 

Corte.37 Seu caráter monumental e seu modelo arquitetônico (neoclássico) repetiam os padrões 

oriundos da Corte, remetendo a ideias de civilização e modernidade, ao mesmo tempo em que eram 

apropriados e reproduzidos os signos do poder imperial. Os senhores de Vassouras inscreviam na 

paisagem não apenas seu refinamento cultural e a pujança da cafeicultura da região, como seu poder 

político na ordem imperial. 

No tocante a seu papel como instituição prática e simbólica da ordem social, rata-se de uma 

outra forma de expressão do poder, que tampouco se limita àquele observado nas plantations. Aqui 

o preso se mantém próximo à sociedade, mas segregado por grades. Ademais, o edifício em que se 

encontra contém toda uma disposição espacial que o coloca abaixo (pavimento inferior) – e 

subordinado – aos espaços destinados à administração e à justiça da sociedade imperial (pavimento 

superior). Há uma forma de controle e de expressão do poder que remete a uma dominação 

impessoal, como se a soberania em questão fosse institucional – das instâncias administrativas e 

jurídicas do Império. Todavia, essa impessoalidade sempre foi relativa na sociedade escravista 

brasileira, uma vez que os cargos administrativos e jurídicos eram sempre compostos pelos grandes 

senhores da região. A subordinação nunca se restringia ao caráter institucional de um cargo, 

                                                             
36 FOUCAULT, Michel. Vigiar E Punir: O Nascimento Da Prisão. Petrópolis: Ed. Vozes, 2004; Do mesmo autor ver 
Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979, p. 166. 
37 D’ELBOUX, Roseli Maria Martins. “Uma promenade nos trópicos: os barões do café sob as palmeiras- imperiais, 
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remetendo à condição senhorial daquele que o ocupava. Nesse sentido, a pena de prisão nas Casas 

de Câmaras e Cadeia reproduzia uma forma de controle social e de expressão do poder que 

associava instituições do Estado Imperial ao poder pessoal dos senhores, exercendo sobre os presos 

uma forma de expressão do poder supostamente impessoal, mas que reafirmava a ordem social 

hierárquica, o papel subordinado do preso e a posição dominante dos senhores. Conjugavam-se 

nessa paisagem a legitimidade jurídico-formal e as formas de dominação pessoal da sociedade 

escravista.  

 

IV) Conclusão 

Enquanto Koerner estuda a Casa de Correção da Corte, Marquese estuda a arquitetura das 

grandes plantations escravistas do Vale do Paraíba, ambos espaços do Império brasileiro. Ambas as 

formas de organização espacial reproduzem certas características: vigilância pessoal, espaços de 

invisibilidade, ostentação de instrumentos de violência. Diferentemente do panóptico, essas formas 

arquitetônicas reproduzem uma expressão pessoal de poder. Apesar de tais aproximações entre as 

teses de ambos, algumas diferenças devem ser pontuadas. A Casa de Correção da Corte de Koerner 

é uma instituição estatal voltada à manutenção da ordem urbana. Por sua vez, as grandes plantations 

escravistas do Vale do Paraíba são geridas por senhores e tem por objetivo o máximo de 

produtividade na cafeicultura.  

Ao compararmos as práticas de controle e de punição nesses diferentes espaços, 

apresentamos uma primeira hipótese: ao que tudo indica, as plantations detinham uma forma de 

disciplina mais rigorosa e que visava ao constante aumento da produtividade dos trabalhadores. 

Precisamente por se tratar de uma unidade produtiva, e ser gerida por interesses econômicos dos 

senhores, nesses espaços foram gestadas formas cada vez mais elaboradas de gestão do trabalho dos 

escravos, com vista à docilidade de suas mentes e à máxima produtividade de seus corpos. Isso não 

significa que não houvesse práticas disciplinares visando à produtividade dos corpos na Casa de 

Correção da Corte. Mas aparentemente tais práticas não se deram com a mesma intensidade, e 

tampouco foram gestadas tantas teorias sobre a gestão dos presos. De fato, concordamos com 

Koerner quando afirma que as formas de imposição de disciplina por meio da vigilância nunca se 

tornam impessoais como no panóptico. No entanto, mesmo se tratando de uma forma de vigilância 

pessoal, as grandes plantations escravistas apresentaram novos saberes e novas práticas de controle 

e punição mais próximas daquilo que Foucault definiu como poder disciplinar. É interessante 

observar que foi nos espaços mais profundamente ligados à nova ordem econômica mundial que se 

desenvolveram mais firmemente as teorias e práticas disciplinares - e isso aproxima a realidade das 



 

indústrias europeias com a das plantations brasileiras. Nesse sentido, as plantations escravistas do 

Vale do Paraíba reproduziriam teorias e práticas disciplinares mais intensas que aquelas observadas 

na Casa de Correção da Corte, essencialmente por sua função econômica imediata, com vista à 

produtividade máxima da cafeicultura, e à competição do produto no mercado mundial.  

A essa hipótese acrescentamos uma segunda, que procura compreender as especificidades 

das instituições prisionais dos espaços urbanos do Vale do Paraíba, comparando-as tanto à Casa de 

Correção da Corte, como às plantations. Nas cidades e vilas do Vale não foram iadotados projetos 

de instituições como a Casa de Correção da Corte, tampouco quaisquer outros programas 

arquitetônicos inspirados no panóptico de Bentham. Na maior parte do território brasileiro 

prevaleceu o modelo da Casa de Câmara e Cadeia, instituição que remonta ao período colonial. 

Ainda que tenha adquirido novas funções (administrativas e judiciárias) e uma nova importância na 

construção do Estado imperial, não houve profundas alterações em sua estrutura arquitetônica. As 

transformações se detiveram mais sobre o estilo das fachadas do que sobre o programa interno. 

Como explicar essas diferenças?  

A Casa de Correção da Corte se encontrava no maior núcleo urbano do império, o Rio de 

Janeiro, onde uma grande população de escravos, libertos, homens livres e pobres circulavam 

diariamente. Esse quadro urbano demandava novas formas de controle social um novo sistema 

punitivo. Por sua vez, as transformações da arquitetura das grandes plantations escravistas do Vale 

obedeciam a imperativos do mercado mundial do século XIX. As alterações arquitetônicas 

adotaram medidas voltadas à disciplina e à produtividade dos corpos dos escravos visavam 

interesses econômicos dos cafeicultores. Diferentemente desses dos espaços da sociedade imperial, 

os núcleos urbanos interioranos do Vale do Paraíba não vivenciavam as mesmas realidades e não 

eram pautados pelos mesmos interesses. Embora houvesse uma população de escravos, libertos, e 

homens livres e pobres presente nesses espaços, não se tratava de uma realidade tensa como aquela 

observada na Corte. Desse modo as autoridades públicas de cidades como Vassouras não 

precisavam recorrer a tecnologias tão elaboradas e complexas como o panóptico. E tampouco as 

práticas de controle e punição nos espaços urbanos tinham por fim último a produtividade dos 

corpos, eis que era nas grandes plantations que esses imperativos se impunham. Nos espaços 

urbanos do Vale não eram dominantes os imperativos de mercado, e tampouco fazia-se necessária 

uma gestão meticulosa e disciplinar da população. Ali se encontravam mercadores, tropeiros, 

pequenos comerciantes, religiosos, e grandes senhores. A ordem publica era mantida com relativo 

rigor, em especial com relação a escravos. Todavia, não se fazia necessária a gestação de novas 

tecnologias punitivas e teorias de gestão do controle social. A arquitetura das Casas de Câmara e 



 

Cadeia se enquadravam no padrão que Foucault denominou como ‘para ser vista’, e eram signos de 

vínculo com Estado imperial em construção e da autonomia municipal. Seu papel como instituição 

prisional não levava em conta os critérios do panóptico, uma vez que permanecia localizada no 

centro da vida social, e os presos faziam parte da paisagem urbana e da população das cidades. Por 

sua vez, os crimes considerados de maior potencial ofensivo eram aqueles perpetrados por escravos 

e que afrontavam a manutenção da ordem escravista e da hierarquia social.  E esses casos eram 

punidos com grande rigor, fosse por meio de açoitamentos no pelourinho, fosse por meio do 

enforcamento público. 

Ou seja, nos espaços urbanos do Vale vigia uma economia política das práticas de controle e 

punição pautadas pela visibilidade e publicidade. Toda forma de punição tendia a ocorrer ante os 

olhos da população, fosse no pelourinho, na forca, ou no pavimento térreo das Casas de Câmara e 

Cadeia. Nos espaços urbanos eram reproduzidas práticas punitivas mais próximas das formas de 

expressão poder soberano, primando pela ostentação e pela proximidade entre criminoso e 

sociedade. E embora aqui nos refiramos a práticas punitivas estatais, e não privadas, não se trata de 

uma forma plenamente impessoal. Ainda que formalmente seja uma expressão do poder por meio 

de instituições e da lei, os cargos administrativos e jurídicos eram sempre compostos pelos grandes 

senhores da região. E a própria pena de prisão nas Casas de Câmaras e Cadeia reproduzia uma 

forma de controle social em que se confundiam instituições do Estado Imperial ao poder pessoal 

dos senhores. Basta lembrar a disposição arquitetônica do edifício, cujos pavimentos reproduziam 

uma gramática espacial e social rígida. Reproduzia-se no espaço e na paisagem a hierarquia social, 

naturalizada no cotidiano e legitimada constitucionalmente.  

Eis, portanto, a segunda hipótese a que nos referimos. Para além de relações entre senhores e 

escravos, nos espaços urbanos estavam em cena as relações de subordinação e deferência entre 

homens livres. A construção do Império Constitucional Brasileiro alterou as regras do jogo pelo 

poder nessa sociedade. Não bastava a propriedade de terras e escravos para a imposição de sua 

vontade e de seus interesses. Os senhores tinham de sujeitar-se ao sistema eleitoral e à estrutura 

administrativa do Estado. Nesse sentido, eram necessárias articulações políticas, assim como um 

constante investimento em formas de clientelismo e paternalismo: com o fim de angariar um 

eleitorado constante. A partir dessa constatação, adotamos a hipótese de que os espaços urbanos 

eram destinados a práticas sociais que fomentavam a reafirmação e legitimação do poder dos 

senhores nessa sociedade, tanto em relação aos escravos como em relação aos homens livres. A 

sociedade imperial que se formava levou à construção de um sistema político pautado por eleições e 

instituições representativas, mas cuja composição serviu à manutenção de uma ordem social 



 

hierárquica. Os cargos eletivos foram apropriados por senhores locais e utilizados como 

instrumentos de manutenção e aumento de seu prestígio, poder e fortuna. A manutenção dessa 

ordem social demandava a veiculação de um discurso de deferência social ante tais senhores. Por 

essa razão, as práticas punitivas aproximavam-se das formas de expressão do poder soberano, 

pautadas pela ostentação do poder das instituições e dos senhores que as compunham. Assim, os 

espaços urbanos seriam um dos palcos privilegiados das disputas e articulações políticas dos 

senhores, onde se davam as eleições, e se encontravam as instituições administrativas e judiciárias 

da municipalidade. Era a manutenção da hierarquia social e a disputa pela deferência de toda a 

sociedade que pautavam as práticas sociais nesses espaços urbanos38. 

Dessa forma, a Casa de Câmara e Cadeia detinha objetivos que superavam as demandas por 

controle social e punição de criminosos. A disciplina e produtividade dos seus corpos não eram as 

diretrizes que orientavam o modelo arquitetônico vigente. A Câmara e a Cadeia eram duas formas 

complementares da expressão do poder nessa sociedade, e a disposição espacial de ambas 

reafirmava a hierarquia e a ordem. 

Contudo, uma terceira hipótese pode ser levantada. Se por um lado a comparação entre as 

práticas punitivas nas plantations e nos espaços urbanos nos permite observar diferenças e 

particularidades, não podemos poder de vista que são espaços articulados e complementares de uma 

mesma sociedade e um mesmo cotidiano. E as punições de escravos nas vilas e cidades se davam 

em geral quando da ocorrência de crimes e sublevações que contestassem a ordem escravista. Ou 

seja, a punição de um escravo deixava de ser feita por seu senhor e de obedecer ao binômio 

disciplina-paternalismo quando a violação cometida ameaçasse a própria ordem social. E nesse 

caso, todo o aparado de Estado, representado essencialmente pela coletividade de senhores da 

região, era acionado para reafirmar a ordem senhorial-escravista. Portanto, as práticas punitivas 

estatais dos espaços urbanos e aquelas das plantations eram diversas, mas complementares. A 

sublevação liderada por Manoel Congo foi punida de forma exemplar pela destruição de seu corpo e 

pelos castigos de alguns de seus companheiros apenas na medida em que o mero castigo padrão das 

fazendas não era suficiente para responder à proporção da violação. E servia de exemplo para o 

restante dos escravos que cogitassem ações que rompessem com a lógica das plantations de 
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paternalismo e disciplina. A ordem pública nas vilas e cidades e a disciplina do trabalho nas 

fazendas eram lados de uma mesma moeda que sustentou a sociedade senhorial-escravista do café 

até o fim do século XIX. 

Portanto, a comparação entre as disposições arquitetônicas da Casa de Correção da Corte, as 

Casa de Câmara e Cadeia dos espaços urbanos e das grandes plantations cafeeiras do Vale do 

Paraíba do Vale, nos permite extrair conclusões acerca das diversas realidades sociais encontradas 

na sociedade imperial, assim com as formas de expressão de poder nela presentes. 

Na Corte prevaleceram as tentativas de controle da massa populacional, com adoção de 

tecnologias disciplinares como o panóptico. No entanto, a realização apenas parcial dessa estratégia 

denota a dificuldade de se instituir uma ordem impessoal da lei, sendo mantida a dominação 

pessoal. Por sua vez, as grandes plantations constituíram-se como espaços disciplinares rigorosos, 

nos quais foram produzidas as principais teorias de gestão do trabalho, sempre com vista à máxima 

produtividade. Por fim, as Casas de Câmara e Cadeia se inseriam em contextos sociais nos quais a 

imposição da ordem hierárquica e do poder dos senhores se sobrepunha às medidas de controle da 

população escrava e livre. Por meio da articulação política entre si, e com os demais grupos 

políticos e instituições do império, os senhores do Vale implementavam um projeto de manutenção 

de seu poder e de seu status privilegiado na ordem vigente, sendo os espaços urbanos o lócus 

privilegiado de sua atuação. E entre as fazendas pautadas por disciplina e paternalismo e os espaços 

urbanos com seus aparatos repressivos e judiciais havia uma relação complementar, de forma que a 

defesa da ordem pública se aliava aos interesses em torno da produtividade dos corpos escravos no 

trabalho na cafeicultura. A construção do Estado brasileiro se escorou na economia cafeeira, e nossa 

modernidade se forjou no suor e no sangue dos escravizados que ousaram não atender aos anseios 

da nação senhorial. 
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Os domínios da terra e a sociabilidade: O caso da Fazenda São João de Queimados 

 
Rubens da Mota Machado 

 

Resumo:  
Neste artigo acompanharemos a trajetória do arrendatário e comerciante Joaquim Camarinha, 
observando as suas disputas pelo domínio das terras da Fazenda São João de Queimados contra os 
diferentes senhores e possuidores na segunda metade do Oitocentos na freguesia de Marapicú. As 
histórias protagonizadas por Camarinha e demais arrendatários da Fazenda São João de Queimados 
permite compreendermos as angústias e os desafios vivenciados pelos lavradores arrendatários na 
freguesia de Marapicú. A luta pela manutenção e controle da posse da terra, via arrendamento ou 
vínculos de sociabilidade locais, fez parte da realidade cotidiana dos lavradores de Iguaçu inseridos 
em um contexto de valorização monetária das terras. Se por um lado, os proprietários legais das 
terras buscavam empregar suas propriedades em negociações mais rentáveis, como melhores 
arrendamentos ou loteamento, por outro lado, os atuais arrendatários articulavam suas redes sociais 
para conseguir permanecer com acesso a terra. Neste contexto, que conhecemos a trajetória de 
Joaquim Camarinha, arrendatário e negociante na localidade de Queimados, personagem em muitos 
processos judiciais que construiu uma trajetória social ascende em um ambiente de crise agrícola.   
Palavras-chaves: Domínios; arrendamento; História Agrária; Fazenda São João de Queimados; 
Escravidão na Baixada Fluminense. 

 
Abstract:  
In this article we will follow the trajectory of the lessee and marketer Joaquim Camarinha, noting 
their struggles domain lands São João de Queimados farm against different masters and possessors 
in the second half of the nineteenth century in the freguesia of Marapicú. The stories starring 
Camarinha and other tenants of São João de Queimados farm allows us to understand the anxieties 
and challenges experienced by farmers in the freguesia of Marapicú. The struggle to maintain 
control and ownership of land through renting or local bonds of sociability, was part of the 
everyday reality of farmers Iguaçu inserted in a context of monetary valuation of the land. On one 
hand, the legal owners of the land sought to employ their most profitable properties in negotiations 
as the best lease or allotment, on the other hand, current tenants articulated their social networks to 
get to stay with access to land . In this context, we know the trajectory of Joaquim Camarinha, 
lessee and dealer in the Queimados character in many lawsuits that built a social path ascends in an 
environment of agricultural crisis 
Keywords: Domains; land lease; Agrarian History; São João de Queimados farm; Slavery in 
Baixada Fluminense. 
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Nosso protagonista será Joaquim Antônio da Silva Camarinha, um homem de muitos 

empreendimentos comerciais e também envolvido em muitos conflitos. Seguiremos a trajetória de 

Camarinha através de suas disputas com os muitos senhores e possuidores das terras da Fazenda 

São João de Queimados no transcorrer da segunda metade do século XIX. O acompanhamento das 

histórias de Joaquim Camarinha ajudará no aprofundamento do debate em torno da questão do 

domínio efetivo da terra, e ainda, nas discussões sobre os limites de uso e direitos colocados aos 

arrendatários em Iguaçu na segunda metade do Oitocentos. 

As terras da Fazenda São João de Queimados estavam sob o domínio do casal João Pereira 

Ramos e Rosa Joaquina do Amor Divino desde o início do século XIX. Sabemos que as terras da 

Fazenda situavam-se na freguesia de Marapicú, e tinham como senhor e possuidor o Capitão João 

Pereira Ramos. Nosso enredo se inicia, quando por volta de 1815, Rosa Joaquina falece, deixando o 

marido e uma filha, Demethildes Ignácia de Andrade, registrada como filha natural. Os processos 

jurídicos salvaguardados no Arquivo Nacional1 narram às histórias de disputas em torno da herança 

da Fazenda São João de Queimados, que envolveram os herdeiros diretos de Rosa Joaquina, bem 

como outros personagens da comunidade de agricultores de Iguaçu. 

Logo após a morte de Rosa Joaquina, João Pereira Ramos e sua filha iniciaram uma longa 

disputa em torno da herança materna representada pela Fazenda São João de Queimados, suas 

lavouras, benfeitorias e escravos. Consultando os acervos do Arquivo Nacional e do Museu da 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, não conseguimos localizar o processo de inventário de Rosa 

Joaquina de Amor Divino. Todavia, as informações que possuímos sobre as disputas judiciais 

empreendidas pelos arrendatários da Fazenda São João de Queimados auxiliam no entendimento da 

situação vivenciada pelos herdeiros da fazenda ao momento de falecimento de Rosa Joaquina.  

Sabemos que, após a morte da esposa, João Pereira Ramos esteve à frente da administração 

dos bens da Fazenda e também do processo de inventário. Entretanto, o Capitão Ramos parece não 

ter desempenhado bem a função de inventariante, pois sua filha Demethlides Ignácia de Andrade, 

auxiliada por seu segundo esposo, Luís Morim, acusou o pai de propositalmente impedir a 

conclusão do inventário de sua falecida mãe, com o objetivo de desfrutar sozinho do domínio e dos 

rendimentos dos bens da família. 

                                                             
1 Processo de embargo cível. (Arquivo Nacional). Fundo: Supremo Tribunal de Justiça Flores. Nome das partes: 
Antônio Joaquim Pereira; Camarinha, Antônio Joaquim; Camarinha, Deolinda Carlota.  Ano: 1857/60.. N°: 43. Caixa: 
03. Maço: 0. Processo de embargo cível. (Arquivo Nacional). Fundo: Supremo Tribunal de Justiça Flores. Nome das 
partes: Antônio Joaquim Pereira; Camarinha, Antônio Joaquim; Camarinha, Deolinda Carlota.  Ano: 1857/60.. N°: 43. 
Caixa: 03. Maço: 0. 
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   O 

sistema de transmissão de bens no Brasil Imperial foi herdado das Ordenações Filipinas2. Os 

mecanismos de distribuição da herança estavam relacionados à modalidade de casamento adotado 

pelos cônjuges, se por carta de ametade (cônjuges meeiros) ou no direito comum (por dote ou 

arras). Segundo Joseph Almeida3, o casamento por carta de ametade foi o mais utilizado no Brasil 

durante os séculos XVIII e XIX. Por tal sistema, os bens do falecido(a) eram divididos em três 

partes iguais: A primeira terça era destinada ao cônjuge, enquanto a segunda terça era repartida 

entre os filhos do casal. A terceira terça parte iria para o legatário, caso o falecido(a) tivesse 

manifestado o desejo legar parte de seus bens. 

Com base nessa explicação, Demethlides de Andrade via o seu direito de herdeira sendo 

violado pela intransigência paterna. Por isso, na tentativa de amenizar o prejuízo pelo não 

recebimento da meação materna, Demethildes optou por vender os seus direitos na herança da 

Fazenda São João de Queimados, exatamente aquilo que deveria receber pela meação materna, ao 

Capitão Augusto Júlio Pegado,, no ano de 1850. Sabemos que Rosa Joaquina havia falecido por 

volta de 1815, e até o ano de 1850, sua filha Demethildes não teria recebido a sua parcela na 

herança dos bens da Fazenda São João de Queimados. A insatisfação de Demethildes não estava 

limitava somente aos longos 35 anos do processo de inventário conduzido pelo inventariante seu 

pai, mas também porque neste período de 35 anos, João Pereira Ramos foi acusado de ter dissipado 

os bens da Fazenda.  

Seguindo os relatos de testemunhas, o inventariante e administrador dos bens da Fazenda, 

João Pereira Ramos, teria desfrutado sozinho dos rendimentos das lavouras daquelas terras. 

Somando-se a isso, o Capitão Ramos teria alforriado dezessete escravos, todos pardos, distribuído 

outros cativos em forma de presente e, por fim, vendido cinco escravos a Antônio José Martins 

Ribeiro. Não sabemos os motivos que levaram o Capitão João Pereira Ramos a empreender estes 

atos. Seria um gesto de vingança contra algumas atitudes de sua filha Demethildes? O segundo 

casamento, talvez? Ou o referido Capitão teria dúvidas quanto à paternidade de Demethildes, e por 

isso, optou por dissipar a herança antes do seu falecimento? Não podemos responder a tais 

perguntas. Somente a localização futura dos inventários da família Pereira Ramos, seja o de Rosa 

Joaquina do Amor Divino, ou do Capitão João Pereira Ramos, poderá auxiliar na busca por resposta 

a estas perguntas. 

Entretanto, sabemos que Demethildes Ignácia de Andrade se sentia prejudicada pelas 

atitudes de seu pai na administração dos bens da Fazenda e na condução do processo de inventário  

                                                             
2 STANCZYK FILHO (2003); ALMEIDA (2002). ARAÚJO (2005).  
3 ALMEIDA (2002). 
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de sua mãe. Por estes motivos, Demethildes teria entrado com um processo judicial para a retirada 

do seu pai da função de inventariante, e ainda com um mandato de sequestro dos bens da Fazenda 

São João de Queimados. No final do ano de 1848, a justiça havia julgado os dois processos e dado 

ganho de causa para Demethildes. Mesmo ganhando a causas judicialmente, a efetivação do 

sequestro dos bens da Fazenda São João de Queimados somente se deu no começo do ano de 1851. 

Sabe-se ainda que, alguns meses antes, mesmo sem ter o domínio efetivo das terras da 

Fazenda, Demethildes e seu segundo marido, Luís Morim, venderam o seu direito de herança ao 

Capitão Augusto Júlio Pegado. Foi a partir desta mudança no domínio das terras de São João de 

Queimados que se iniciaram os conflitos envolvendo o arrendatário Joaquim Antônio da Silva 

Camarinha.  

 

O Capitão Augusto Júlio Pegado e o arrendatário Camarinha 

 

O Capitão Augusto Júlio Pegado comprou os direitos da herança à Demethildes Ignácia de 

Andrade e Luís Morim, seu marido, no começo do ano de 1851. Sabemos que o Capitão Pegado 

pagou a quantia de seis contos de réis por esses direitos, sendo dois contos à vista, e a mesma 

quantia em 12 meses e depois em 24 meses. O referido capitão era morador da freguesia de Piraí. O 

primeiro conflito entre Augusto Pegado e Joaquim Camarinha girou em torno da obra de construção 

de uma casa, na qual o último vinha executando no interior do seu arrendamento. Porém, antes de 

aprofundarmos nas disputas de domínio entre Pegado e Camarinha, temos que conhecer melhor 

quem era Joaquim Antônio da Silva Camarinha. 

Consultando os registros do Almanak Laemmert, sabemos que Joaquim Camarinha teve o 

seu nome lançado na categoria Lavradores de café entre os anos de 1867 e 1871. Ao passo que no 

período de 1875 a 1880, Joaquim Camarinha apareceu em duas categorias diferentes, Fazendeiros e 

Fazendas de Açúcar. Nesta última categoria, Joaquim Camarinha foi indicado como responsável 

pela Fazenda São Joaquim na freguesia de Marapicú. As informações do Almanak indicam que a 

fazenda São Joaquim tinha como sua principal lavoura a cana-de-açúcar, e possuía ainda um 

engenho de açúcar movido a vapor no período de 1876 e 1880. Desta forma, as informações do 

Almanak mostram uma clara ascensão social da figura de Camarinha no período de 1867 a 1880,, 

saindo da categoria Lavrador de café para a categoria de Fazendas de Açúcar.  

Todavia, a produção de açúcar não era, seguramente, a única ocupação de Joaquim 

Camarinha. O processo de embargo movido por Augusto Júlio Pegado contra o arrendatário 
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Camarinha revela que o último possuía uma casa de Secos & Molhados no interior das terras 

arrendadas. A consulta à obra de Ruy Afrânio Peixoto4 revelou mais informações sobre o nosso 

personagem. Segundo Afrânio Peixoto, o arrendatário Joaquim Camarinha possuiria, no momento 

da chegada da estrada de ferro em Queimados,, no ano de 1858, uma casa de Secos & Molhados, 

alguns açougues, uma padaria, um hotel e animais que faziam o transporte de passageiros em 

diligências até a localidade de Belém – atual Japeri5. Acreditamos que nem todos os 

estabelecimentos listados estavam nas terras arrendadas da Fazenda São João de Queimados. Os 

processos cíveis contra Camarinha citam a casa de Secos & Molhados, um armazém de café, uma 

senzala, algumas lavouras e pastos para animais. Sabemos que Camarinha era um homem de muitos 

empreendimentos comerciais e, por isso, possivelmente detentor de algum prestígio local. 

Voltando ao caso do embargo entre Camarinha e Pegado, busquemos entender melhor quais eram 

as estratégias de Joaquim Camarinha no arrendamento das terras da Fazenda São João de 

Queimados. Por meio do processo judicial, sabemos que o arredamento foi firmado pelo Capitão 

João Pereira Ramos e o próprio Camarinha no ano de 1850. O capitão João Pereira Ramos arrendou 

parte das terras da Fazenda à Joaquim Camarinha pelo prazo de nove anos. Lembramos ao leitor 

que, por esta época, o sequestro dos bens da Fazenda já havia sido decretado pela Justiça a favor de 

Demethildes e Luís Morim, mas que a execução efetiva do sequestro somente se deu em Março de 

1851. Portanto, na época do arrendamento, a posse efetiva do conjunto de bens da Fazenda de 

Queimados ainda estava sobre o domínio de João Pereira Ramos. 

Sabemos ainda que o pagamento do arrendamento foi realizado através de um crédito 

passado por Camarinha ao senhorio, João Pereira Ramos, no valor de 114 mil réis. O crédito 

passado ao senhorio João Pereira Ramos tinha como cláusula a quitação total do valor do 

arrendamento até Dezembro de 1850. O processo informa que João Pereira Ramos não saldou a 

dívida e, por isso, o arrendamento de Camarinha ficou quitado até aquele período. O contrato de 

arrendamento envolvendo Camarinha e o capitão João Ramos ajuda a reforçar a tese formulada por 

Manoela Pedroza6 da ampliação dos arrendamentos na província do Rio de Janeiro da segunda 

metade do século XIX. Joaquim Camarinha possuía o perfil de um indivíduo em franca ascensão 

econômica, acumulando negócios em diferentes setores na localidade de Queimados, ao passo que o 

Capitão João Ramos se caracterizava como o extremo oposto: um grande proprietário de terras que 

                                                             
4 PEIXOTO (1968).  
5 PEIXOTO (1968). 
6 PEDROZA (2011). 
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utiliza os arrendamentos dos seus domínios como mecanismo de obtenção de renda. As terras da 

Fazenda São João de Queimados envolviam indivíduos em trajetórias sociais opostas. 

Todavia, o conflito entre Joaquim Camarinha e o novo senhor de parte das terras da Fazenda 

São João de Queimados, Augusto Júlio Pegado, não girava em torno do questionamento ao 

pagamento do arrendamento. A historiadora Manoela Pedroza7 argumenta que muitas vezes o não 

pagamento das dívidas de arrendamento por parte do arrendatário era uma estratégia política na luta 

pelo controle da terra, pois o não pagamento do arrendamento funcionava como a contestação do 

domínio daquele senhorio sobre as terras em questão. Portanto, a atitude de Camarinha de não 

pagamento do arrendamento à Augusto Júlio Pegado poderia representar o não reconhecimento do 

seu domínio sobre as terras da Fazenda São João de Queimados.  

Devemos destacar que a origem do processo judicial entre as partes se deu pela execução 

por Camarinha da construção de uma obra anexa a sua casa de Secos & Molhados. Na 

argumentação do novo senhorio das terras, a nova obra aumentaria o valor do conjunto de prédios 

do arrendamento de Camarinha. A historiadora Manoela Pedroza8 argumenta que no Brasil da 

segunda metade do século XIX, os arrendamentos eram abundantes e baratos. O baixo valor da 

renda era exatamente o argumento principal utilizado por Pegado para mover a ação de embargo 

das benfeitorias promovidas pelo arrendatário Camarinha.  

No processo judicial, as testemunhas indicadas pelo advogado de Camarinha revelaram seu 

círculo social. Duas testemunhas eram negociantes na Vila de Iguaçu. O primeiro negociante a 

testemunhar foi Antônio Guedes Chaves, casado, de idade de 52 anos, natural de Portugal e 

morador na localidade denominada Cava. O segundo comerciante foi José Lourenço Pereira, 

casado, idade de 46 anos, natural de Portugal e morador da Vila de Iguaçu. Ambos confirmaram 

que, na data em que Camarinha firmou o contrato de arrendamento com João Pereira Ramos, o 

comerciante já estava situado naquela localidade com a sua casa de Secos & Molhados. Ao que 

parece o arrendamento das terras ao antigo senhor, João Pereira Ramos, somente deu características 

mais formais à ocupação daquele terreno por Camarinha e o reconhecimento do domínio do capitão 

sobre aquelas terras. 

Já a terceira testemunha, o fazendeiro e cônego José Antônio da Costa Vellinçes, também natural de 

Portugal, de idade de 67 anos e morador de Marapicú, confirmou o relato das duas primeiras 

testemunhas, e ainda acrescentou que naquele terreno havia duas casas construídas por Agostinho 

Antônio da Silva, primeiro genro do Capitão Ramos. A primeira casa, construção, onde em 1850, 

                                                             
7 PEDROZA (2011). 
8 PEDROZA (2011). 
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estava estabelecido o negócio de Secos & Molhados, havia sido vendida ao irmão do Cônego José 

Vellinçes, e depois a Serafim dos Anjos. Este por sua vez, vendeu a José Lourenço Pereira, que 

mais tarde negociou a mesma construção com Joaquim Camarinha. Sabe-se que o Cônego José 

Vellinçes apareceu nos registro do Almanak Laememrt, entre os anos de 1848 a 1860, sempre ligado 

ao universo de fazendeiros da freguesia de Marapicú, como Fazendeiro, Fazendeiros e lavradores, 

Fazendeiros proprietários de café e Fazendeiros de café.  

Através do enredo descrito pelo Cônego José Vellinçes, podemos levantar algumas questões. 

A primeira diz respeito ao relacionamento de João Pereira Ramos e seu primeiro genro, Agostinho 

Antônio da Silva. Fica evidente que o relacionamento de João Pereira Ramos com seu primeiro 

genro era sensivelmente melhor do que com o segundo esposo de sua filha, Luís Morim. O genro 

Agostinho Antônio deveria morar no interior das terras da Fazenda São João de Queimados ou, pelo 

menos, teria edificado as duas casas descritas para utilizá-las como meios de aferir rendimentos. 

Enquanto, o relacionamento de João Ramos com o segundo genro, Luís Morim, foi retratado de 

maneira muito mais tensa. Afinal, foi no transcorrer do casamento de Demethildes com Luís Morim 

que houve a contestação da administração dos bens da Fazenda São João de Queimados por João 

Pereira Ramos, seguido do sequestro dos mesmos bens.  

Acho que vc Tb poderia abordar duas outras coisas: o fato de haver uma “comunidade” de 

imigrantes portugueses ligados à atividades urbanas comerciais neste local. Essa foi uma das 

características do processo de urbanização. Já mostra também que havia interesse de antigos 

senhores em ganhar dinheiro com atividades comerciais, não rurais. Veja o trabalho de Rachel ou 

outros sobre urbanização da Baixada. 

Ainda através do depoimento do mesmo Cônego José Vellinçes, podemos suspeitar que a 

construção na qual estava estabelecida a casa de Secos & Molhados de Camarinha era um excelente 

empreendimento comercial, pois, segundo o relato, o edifício havia passado pela mãos de cinco 

diferentes administradores até chegar ao negociante Camarinha.  

Se, por um lado, o comerciante Joaquim Camarinha havia buscado o respaldo no testemunho 

de dois comerciantes e um destacado fazendeiro local, por sua vez, o novo senhor de parte das 

terras da Fazenda São João de Queimados empenhou-se em conseguir o testemunho de duas 

importantes figuras locais. Para Augusto Pegado, a importância de conseguir boas testemunhas para 

consolidação de sua versão sobre o caso do embargo da obra nas terras do arredamento de 

Camarinha não representava somente a possibilidade de vencer a causa judicial, e posteriormente, 

demolir a construção. Os elementos em disputa entre Camarinha e Pegado parecem ser mais 

profundos do que o embargo de uma simples obra. Acreditamos que ambos estão disputando 
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judicialmente a legitimidade do domínio de Augusto Pegado sobre as terras da Fazenda São João de 

Queimados. A historiadora Márcia Motta9 estudou um conflito semelhante para a região de Maricá 

na segunda metade do século XIX. No caso estudado por Motta, a senhora e possuidora da Fazenda 

da Posse em Maricá, Maria Feliciana Custódia de Castro, abriu um processo contra José Rodrigues 

de Azeredo Soares pela construção de uma botica, sem autorização, em terras arrendadas. Ao 

aprofundar a investigação sobre o processo gerado a partir da construção da botica, Motta descobriu 

que a causa geradora do conflito entre Maria Feliciana e José Rodrigues não fora a construção da 

botica, e sim a disputa, muito mais complexa, sobre os domínios das terras da Fazenda da Posse em 

Maricá. A história estudada por Márcia Motta possui o mesmo enredo de disputa judicial pelo 

domínio da terra do caso envolvendo Joaquim Camarinha e o Capitão Júlio Pegado. 

Retornando ao processo entre Camarinha e Pegado, o primeiro testemunho à favor de 

Augusto Pegado foi dado por Antônio Avelino Damasceno. Sabemos por meio dos registros do 

Almanak Laemmert que Antônio Avelino Damasceno foi lançado entre os anos de 1859 e 1871 na 

categoria Fazendeiros de cana na freguesia Piedade de Iguaçu. Já a segunda testemunha foi o 

agricultor Antônio Joaquim Pereira Flores. Sobre ele não achamos qualquer informação no 

Almanak. Todavia, nas próximas páginas veremos que a figura de Antônio Joaquim Flores estará 

diretamente ligada às disputas sobre o domínio das terras da Fazenda São João de Queimados.  

Ao confrontar os depoimentos das testemunhas de ambos os lados, o Juiz Municipal de 

Iguaçu, Joaquim Augusto de Hollanda Costa Freire, decidiu pela retirada do embargo judicial sobre 

as obras executadas por Joaquim Antônio da Silva Camarinha nas terras arrendadas. Na 

interpretação do magistrado local, o contrato de arrendamento passado por João Pereira Ramos era 

válido, por ter sido firmado antes da data do sequestro efetivo dos bens da Fazenda. O ganho 

judicial da causa pelo arrendatário Camarinha afirmou o seu poder de contestação sobre o domínio 

de Augusto Júlio Pegado sobre aquelas terras da Fazenda São João de Queimados. Neste mesmo 

sentido, o ganho judicial de Camarinha parece ter desanimado o atual de senhor e possuidor das 

terras da Fazenda na sua luta pela afirmação do seu domínio. Pois, algum tempo depois, o mesmo 

Augusto Júlio Pegado se envolveu numa nova negociação de venda dos direitos de herança dos 

bens da Fazenda São João de Queimados. Estas serão as histórias das próximas páginas. 

 

O arrendatário Camarinha e outras disputas do domínio das terras da Fazenda São João de 

Queimados 

                                                             
 
9  MOTTA (2006).  
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Alguns anos mais tarde, um novo caso envolveu Joaquim Camarinha e outras disputas pelo 

domínio das terras da Fazenda São João de Queimados. No ano de 1857, o casal Luís Morim e 

Demethildes Ignácia de Andrade negociaram a outra parte da herança dos bens da Fazenda, a 

meação paterna (por ocasião do falecimento de João Pereira Ramos) com Antônio Joaquim Pereira 

Flores. O comprador não ignorava a questão judicial que envolvia o domínio das terras da Fazenda 

São João de Queimados e seus arrendatários, pois ele era morador da freguesia de Marapicú e, 

ainda, havia sido testemunha a favor de Augusto Júlio Pegado no caso do embargo da obra de 

Camarinha em 1850. Mesmo sendo grande o imbróglio judicial envolvendo as terras da referida 

fazenda, a expectativa do recebimento de metade dos bens do casal Pereira Ramos deveria atrair 

muitos candidatos a comprador da meação paterna.  

Dizemos isto, pois a finalização do longo processo de inventário do casal Pereira Ramos, em 

Dezembro de 1857, ajuda a entender o grande interesse na negociação das meações pertencentes 

originalmente a Demethildes e Luís Morim. Na partilha dos bens estavam incluídos valores 

monetários referentes às terras, às benfeitorias e às lavouras da Fazenda São João de Queimados, 

pagamentos em forma de compensação pelas alforrias dos dezessete escravos pardos realizadas por 

João Pereira Ramos, pagamentos referentes à venda de cinco escravos a Antônio José Martins 

Ribeiro - também realizado por João Pereira Ramos - além ainda de utensílios e objetos de uso 

diário na fazenda. O arrolamento de uma infinidade de bens é algo comum a qualquer inventário do 

século XIX, porém o que saltou aos olhos no inventário do casal Pereira Ramos foi o alto valor 

monetário dividido entre os dois compradores das meações: Antônio Flores e Augusto Pegado 

receberam cada um, em dezembro de 1857, a quantia de 35:701$331 réis.  

O interesse econômico de Augusto Júlio Pegado aparenta estar direcionado somente à 

partilha dos bens da herança do casal Pereira Ramos. Pois, no começo do mesmo mês de dezembro 

de 1857, o capitão Pegado já havia vendido, através de uma escritura, a sua parcela nas terras da 

Fazenda São João de Queimados ao comprador da outra parte da meação dos bens, Antônio 

Joaquim Pereira Flores. A historiadora Manoela Pedroza10 ao estudar a freguesia de Campo Grande 

apontou que a negociação de direitos de herança, geralmente de bens em situação pro indiviso, era 

uma prática comum no mercado de terras do século XIX. Segundo Pedroza, a cessão de direitos de 

herança representava para os herdeiros o acesso rápido e seguro a liquidez, ao passo que para o 

                                                             
10 PEDROZA (2011).  
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comprador tal prática se assemelhava a “um cheque em branco, já que a quantia paga à vista pelo 

cessionário poderia ser multiplicada pelo valor real dos bens, depois de avaliados.”11 inserir em nota  

A aposta financeira de Júlio Pegado ao longo prazo alcançou sucesso. Em 1851, ele havia 

comprado a meação materna das terras da Fazenda São João de Queimados pelo valor 6:000$000 

réis. Seis anos mais tarde, em 1857, o mesmo recebeu 35:701$331 réis com sua parcela no valor 

correspondente a venda dos bens do inventário da dita Fazenda. No mesmo ano de 1857, o capitão 

Pegado vendeu a sua parcela de domínio das terras à Antônio Flores. Certamente, Pegado deveria 

estar bastante satisfeito com o desenrolar dos seus investimentos financeiros nas terras da Fazenda 

São João de Queimados. E soma-se o fato de Júlio Pegado residir em uma freguesia distante de 

Marapicú. O capitão Pegado morava, com sua esposa, na freguesia de Santa Cruz de Mendes, na 

Vila de Piraí. A própria escritura de venda da parcela das terras da fazenda foi assinada em uma 

visita que Antônio Flores realizou a Augusto Pegado em Santa Cruz de Mendes. Então, a partir de 

dezembro de 1857, Antônio Flores era senhor e possuidor da totalidade das terras da Fazenda São 

João de Queimados que, à época, tinha dimensão de 550 braças de testada e 1000 braças de 

fundos12.  

Voltando ao nosso arrendatário Joaquim Camarinha, sabemos que os conflitos entre ele e 

Antônio Flores se iniciaram ainda no mês de dezembro de 1857. O novo senhor e possuidor das 

terras da fazenda São João de Queimados solicitou ao Juiz Municipal de Iguaçu o embargo de uma 

nova obra que Camarinha estava construindo no interior das terras de seu arrendamento. Agora, a 

construção embargada não era a continuação da casa de Secos & Molhados (como foi no ano de 

1850 com Augusto Pegado), e sim, uma edificação totalmente nova, possivelmente um novo 

empreendimento comercial de Camarinha. A obra foi descrita por dois avaliadores no processo 

judicial da seguinte forma:  

 

Uma sobrado novo edificado sobre esteios e paredes de pedra até o vão térreo e dali para 
cima com paredes de tijolos com 85 palmos de frente e que 45 palmos de fundos, tendo 8 
janelas de frente e outras tantas nos fundos e 5 janelas pelos lados. Nela havendo toda a 
cobertura de telha e os operários trabalhando na semalha da frente.13 

 

                                                             
11 PEDROZA (2011). p. 233. 
12 Cada braça corresponde a 2,2 metros, enquanto cada hectare corresponde a 10.000 m². Logo, a Fazenda São João de 
Queimados possuía aproximadamente 266 hectares.  
13 Processo de embargo cível. (Arquivo Nacional). Fundo: Supremo Tribunal de Justiça. Nome das partes: Flores, 
Antônio Joaquim Pereira; Camarinha, Antônio Joaquim; Camarinha, Deolinda Carlota.  Ano: 1857/60.. N°: 43. Caixa: 
03. Maço: 0. Processo de embargo cível. (Arquivo Nacional). Fundo: Supremo Tribunal de Justiça. Nomes das partes: 
Flores, Antônio Joaquim Pereira; Camarinha, Antônio Joaquim. Ano: 1858/62. Caixa:2612. Maço:1613. Maço:0 
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A obra descrita acima foi paralisada através do embargo judicial promovido por Antônio 

Flores, ao tempo da paralisação trabalhavam na construção quatro operários, um deles era escravo 

de Joaquim Camarinha. A argumentação de Antônio Flores para a solicitação do embargo da obra 

seguiu a mesma orientação do antigo processo de Pegado. Antônio Flores sustentou a tese de que a 

nova obra poderia ocasionar prejuízo econômico ao senhorio num possível despejo futuro.  

Todavia, se argumentação foi a mesma, o momento vivido no ano de 1857 na localidade de 

Queimados era bem diferente do ano de 1850.  

A estrada de Ferro Dom Pedro II, que ligaria a Corte à localidade de Queimados, já estava 

praticamente finalizada naquele final de 1857. A inauguração da ferrovia se daria em Março de 

1858. Foi na expectativa da inauguração de uma estação ferroviária que o senhorio das terras da 

Fazenda São João de Queimados solicitou o embargo da nova obra de Camarinha. Antônio Flores 

argumentava que as terras do arrendamento se valorizariam com a chegada da ferrovia, e a 

edificação daquele novo sobrado causaria dificuldades ao processo de despejo em que planejava 

submeter Camarinha. Por sua vez, o astuto negociante Camarinha iniciou o processo de construção 

do novo sobrado exatamente para impedir o iminente despejo, pois já calculava os ganhos 

econômicos que aquela região teria com a chegada da estação de trem. Manoela Pedroza14 destacou 

que na segunda metade do século XIX, nas áreas próximas as ferrovias, as pressões sobre os 

segmentos de arrendatários aumentaram em decorrência da valorização econômica das terras. 

A historiadora Rachel Lima identificou a chegada das linhas férreas como o principal 

elemento transformador da estrutura socioeconômica das freguesias próximas a Corte carioca15. Ao 

estudar a freguesia de São Tiago de Inhaúma, Lima identificou que a inserção da malha ferroviária 

agiu como o principal elemento transformador da realidade agrária da freguesia de Inhaúma para 

uma área de concentração de população com atividades ligadas ao setor secundário e cargos 

públicos. Apoiada na historiografia sobre a ocupação urbana da periferia do Rio de Janeiro16, Lima 

destacou que o modelo transformação da freguesia de Inhaúma em uma área urbana, impulsionada 

pela proximidade com linha férrea, pode ser ampliado para outras regiões do subúrbio carioca.  

O caso da Fazenda São João de Queimados aponta para as características do modelo de 

transformação das freguesias rurais da província do Rio de Janeiro presentes no estudo de Lima. O 

processo de embargo17 movido contra Joaquim Camarinha indicou que as terras da Fazenda de 

                                                             
14 PEDROZA (2011). 
15  LIMA (2012). 
16 ABREU (1997). SANTOS (2011). MIYASAKA (2008).  MATTOSO (2009). 
17 de embargo cível. (Arquivo Nacional). Fundo: Supremo Tribunal de Justiça. Nome das partes: Flores, Antônio 
Joaquim Pereira; Camarinha, Antônio Joaquim; Camarinha, Deolinda Carlota.  Ano: 1857/60.. N°: 43. Caixa: 03. Maço: 
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Queimados, próximas a recém- inaugurada estação ferroviária de Queimados, sofreram um 

processo de valorização econômicas pela sua proximidade com fluxo de pessoas advindas com os 

trens. Certamente, Camarinha sabia que a chegada da ferrovia daria nova vida aos seus 

empreendimentos e, talvez, por isso tenha começado a obra de construção do novo sobrado.  

use também a dissertação de Rachel sobre esse assunto. vou te passEntretanto, as disputas 

entre Camarinha e Flores não estavam limitadas somente ao aumento do valor econômico das terras 

arrendadas. O cerne da questão judicial entre ambos estava localizado na luta pelo domínio efetivo 

das terras da Fazenda São João de Queimados. Como já informado, sabemos que Antônio Flores 

havia adquirido o controle das terras da fazenda através de compras realizadas junto a Demethildes 

Andrade e a Augusto Pegado. Contudo, o domínio efetivo das terras da fazenda Queimados não 

estava tão evidente para o Joaquim Camarinha. Em sua defesa contra o ato de embargo, Joaquim 

Camarinha sustentou a tese de ser ele o real possuidor do domínio das terras da fazenda Queimados. 

Para isso, o comerciante apresentou uma escritura de cessão e venda de direitos e ação assinada por 

Demethildes de Andrade e Luís Morim. No interior do documento, o referido casal apresenta-se 

arrependido das negociações com Antônio Flores pelo “engano, dolo e lesão” causados pela falta 

dos pagamentos. E, por isso, iniciaram um processo de anulação da escritura de venda das terras da 

Fazenda São João de Queimados. Foi este direito de contestação que o casal de herdeiros vendeu a 

Joaquim Camarinha em Março de 1857.  

Por meio desse documento, Camarinha passou a questionar na justiça o domínio de Antônio 

Flores sobre as terras da Fazenda São João de Queimados. Neste sentido, o negociante Joaquim 

Camarinha não se sentia apenas como arrendatário das terras da Fazenda São João de Queimados, e 

sim, um dos possuidores do domínio efetivo das terras da fazenda. Além da edificação da obra do 

sobrado, causadora do embargo judicial, outras ações de Camarinha descritas pelas testemunhas no 

processo judicial ajudam a interpretar sua expectativa de domínio sobre aquelas terras.  

Algumas testemunhas no processo de embargo fizeram referência a três episódios que 

ajudam a entender as pretensões ao domínio das terras da fazenda de Queimados por parte de 

Joaquim Camarinha.  

O testemunho de Luís José Vargas Dantas, idade de 27 anos, solteiro, natural de Marapicú, e 

escrivão do Juiz Paz da mesma freguesia, relata o episódio em que Camarinha colocou “quarenta e 

tanto animais em uma queimada nas terras da fazenda”. Ao saber do ocorrido, Antônio Flores se 

                                                                                                                                                                                                          
0. Processo de embargo cível. (Arquivo Nacional). Fundo: Supremo Tribunal de Justiça. Nomes das partes: Flores, 
Antônio Joaquim Pereira; Camarinha, Antônio Joaquim. Ano: 1858/62. Caixa:2612. Maço:1613. Maço:0 
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dirigiu até o local, apreendeu e fez conduzir os animais até o depósito da Câmara Municipal. A 

testemunha Luís Dantas era o responsável pelo depósito municipal, e acrescentou que Joaquim 

Camarinha, ao retirar os animais sob o pagamento de multa, declarou que “as terras da queimada 

em questão estavam no círculo de arrendamento de Senhorinha Pereira, e que obtivera permissão 

dela para ali soltar seu gado”. Este episódio evidencia as pretensões de domínio de Caminha, bem 

como sua estreita relação com os outros arrendatários da Fazenda São João de Queimados.  

Agora, iremos conhecer quais eram os outros ocupantes das terras da fazenda São João de 

Queimados em 1857. A tabela abaixo mostra o nome e as declarações sobre a situação da terra 

fornecidas pelos ocupantes das terras da fazenda em Dezembro de 1857. 

Tabela: Ocupantes das terras da Fazenda São João de Queimados em Dezembro de 1857.  

Ocupantes Declaração de pagamento 

Clementino José Grandão Paga 50$000 réis por ano 

Antônio Ferreira de Souza Paga 50$000 réis por ano 

Senhorinha Pereira Não tem arrendamento e não deve nada 

Ana Luiza de Oliveira Paga 12$000 por ano; Mostrou recibo até o dia 16/11/1857. 

Justino José Pereira Paga 50$000 réis por ano 

Manoel Francisco da Motta Paga 40$000 por ano 

Joaquim José Pereira Diz não ter arrendamento 

João Agostinho de Souza Melo Diz não ter arrendamento 

Cipriano Joaquim Timoteo de Santana Diz não ter arrendamento 

Fonte: Processo de embargo cível. (Arquivo Nacional). Fundo: Supremo Tribunal de Justiça Flores. Nome das partes: 

Antônio Joaquim Pereira; Camarinha, Antônio Joaquim; Camarinha, Deolinda Carlota.  Ano: 1857/60. N°: 43. Caixa: 

03. Maço: 0. 

 

A tabela indica que havia dois tipos de moradores nas terras da Fazenda Queimados, no final 

do ano de 1857. A primeira categoria era dos arrendatários, com seus valores declarados. A segunda 

categoria era formada pelos ocupantes que não possuíam arrendamentos, como no caso de 

Senhorinha Pereira, e declarava não dever nada ao senhorio das terras. Manoela Pedroza18, em seu 

trabalho sobre a ocupação agrária da freguesia de Campo Grande, também encontrou dois tipos de 

grupos de ocupantes de terras no transcorrer do século XIX. O primeiro grupo era composto por 

pessoas que acessavam as terras via arrendamentos. Enquanto, o segundo grupo tinha como forma 

acesso a terra as complexas redes patri-matrimoniais locais, podendo ser herdeiros excluídos, 

compadres ou aparentados senhoriais, chamados de sitiantes.  
                                                             

18 PEDROZA (2011). 
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A presença de ocupantes como Senhorinha Pereira e Joaquim José Pereira (ambos com o 

sobrenome Pereira) pode sugerir algum grau de parentesco, mesmo que ritual, ao antigo senhor 

daquelas terras, o capitão João Pereira Ramos. Os nomes dos outros dois ocupantes, João Agostinho 

de Souza Melo e Cipriano Joaquim Timoteo de Santana, não sugerem nenhum tipo de vinculação 

com os diferentes senhores da Fazenda São João de Queimados. Todavia, sabemos que Joaquim 

Camarinha possuía negócios com Bernardino José de Souza e Melo, um dos sócios da empresa 

comercial Soares & Melo. É possível que João Agostinho fosse aparentado de Bernardino José e, 

desta forma, tivesse conseguido acolhida nos pretendidos domínios de Joaquim Camarinha. 

Temos ainda outros dois episódios relatados pelas testemunhas que destacam a aproximação 

de Camarinha com o grupo de arrendatários e sitiantes da fazenda. A testemunha Antônio Dias 

Teixeira, branco, casado, natural do Rio de Janeiro, de 36 anos, morador de Marapicú e profissão de 

lavrador, declarou que Camarinha havia encomendado madeiras e os esteios para a execução da 

obra do sobrado a Manoel Francisco da Motta e Justino José Pereira. Sabemos que Antônio Dias 

Teixeira era um agricultor com grande destaque local em Marapicú, seu nome foi lançado trinta e 

uma vezes em categorias ligadas ao grupo de Fazendeiros19 do Almanak Laemmert, no período 

entre 1848 e 1880. A tabela mostra que os nomes citados no depoimento de Antônio Dias Teixeira 

eram todos de ocupantes das terras da fazenda de Queimados, demonstrando forte aproximação 

entre Camarinha e os demais ocupantes da Fazenda de Queimados. 

Um dos arrendatários nas terras da fazenda, Manoel Francisco da Motta, foi testemunha no 

caso envolvendo Camarinha e Flores. Manoel Motta confirmou o relato da primeira testemunha, e 

acrescentou que seu escravo Joaquim Crioulo “esteve falquejando madeira para a obra do 

sobrado, e que estas madeiras foram retiradas das terras da própria fazenda”. A única exceção 

teria sido “os dois esteios de 36 palmos mais ou menos que foram retirados de seu 

arrendamento”20. O relato da testemunha Manoel da Motta esclarece que ele,, enquanto 

arrendatário das terras da fazenda São João de Queimados,, não reconhecia os limites do seu 

próprio arrendamento, pois ordenava que seus escravos fossem retirar madeira fora dos seus limites.  

Ainda outro ocupante das terras da fazenda Queimados depôs no processo. Antônio Ferreira 

de Souza, casado, idade de 42 anos, natural do Rio de Janeiro, morador de Marapicú e profissão de 

                                                             
19 As categorias anotadas foram Fazendeiro, Fazendeiros e Lavradores, Fazendeiros proprietários de café, Fazendeiros 
de café e Fazendas de açúcar. 
20 Processo de embargo cível. (Arquivo Nacional). Fundo: Supremo Tribunal de Justiça. Nomes das partes: Flores, 
Antônio Joaquim Pereira; Camarinha, Antônio Joaquim. Ano: 1858/62. Caixa:2612. Maço:1613. Maço:0 
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lavrador, declarou que ao início da edificação do sobrado no mês de Novembro de 1857, emprestou 

três escravos para ajudar na obra de seu vizinho Joaquim Camarinha. 

Os três episódios (o caso do gado nas terras de Senhorinha Pereira, o pedido da retirada de 

madeira à Manuel Motta e Justino José Pereira, e a ajuda ao emprestar três escravos feita por 

Antônio Ferreira de Souza) mostram a figura de Joaquim Camarinha em relação direta com outros 

ocupantes das terras da Fazenda São João de Queimados. Os episódios mostram as redes de 

sociabilidade tecidas por Camarinha junto aos demais ocupantes da fazenda. Em nenhum dos 

depoimentos a figura de Antônio Flores foi citada, portanto, ele não parece possuir o mesmo tipo de 

aproximação com os ocupantes da terra da fazenda de Queimados. Nos depoimentos, Antônio 

Flores sempre foi indicado como o novo comprador das terras da fazenda de São João de 

Queimados, ao passo que Camarinha aparece como o vizinho de longa data, a quem se pode 

permitir a entrada do gado, a retirada de madeira de construção e ainda o empréstimo de escravos. 

 Entretanto, a decisão do Juiz Municipal ocorreu à revelia da preferência dos arrendatários e 

sitiantes da Fazenda São João de Queimados. No mês de março de 1859, o Juiz Municipal 

Francisco José de Souza Gomes julgou válido o embargo da obra de construção do sobrado nas 

terras do antigo arrendamento de Joaquim Camarinha. Porém, ressaltou que o processo de anulação 

de partilha, aquele no qual Camarinha havia comprado os direitos e ações de Demethildes e Luís 

Morim, ainda não tinha sido julgado no Tribunal da Relação da Corte. Nesta pesquisa não 

conseguimos localizar mais processos que ajudassem a continuar a investigação do complicado jogo 

de domínio das terras da fazenda São João de Queimados. Todavia, o Almanak Laemmert indicou 

Joaquim Camarinha atuando como Lavrador de café entre os anos de 1867 a 1871, enquanto no 

período 1876 a 1880, Camarinha apareceu no comando da Fazenda São Joaquim, equipada com um 

engenho de movido a vapor. As informações do Almanak apontam uma trajetória de ascensão 

agrícola para Camarinha. Infelizmente, não tivemos mais informações sobre Joaquim Camarinha 

nas terras da Fazenda Queimados. Entretanto, no futuro, novas investigações podem acrescentar 

mais histórias sobre Joaquim Camarinha e a sua luta pelo domínio das terras de Queimados.    
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A Evolução da Distribuição de Renda no Estado de São Paulo, 1968-1972 
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Resumo:  
O presente artigo trata do período conhecido como o Milagre Econômico Brasileiro de 1967/1973 e 
apresenta como principal objetivo expor de modo teórico o debate sobre a distribuição da renda 
nesse período e avaliar empiricamente como se deu a sua distribuição no estado de São Paulo, entre 
os anos de 1968 a 1972. Para tanto adotamos como fonte de dados a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD’s), onde trabalhamos com as fontes originais primárias dos dados relativos à 
renda. Os resultados indicam convergência com grande parte da literatura de que no período de 
1968 a 1973 aumentou a concentração da renda no estado de São Paulo, mas com pequenos 
aumentos nominais para os estratos mais baixos que indicam uma política de controle social. No 
mais, houve um aumento da concentração de renda de gênero (a favor dos homens) e de instrução (a 
favor dos mais escolarizados).  
Palavras-chave: Ditadura Militar; Milagre Econômico; Distribuição de renda; PNAD’s; São Paulo. 
 
Abstract: 
This paper deals the period known as the Brazilian Economic Miracle of 1967/1973 and its aim to 
expose the debate on the distribution of income in this period and evaluate empirically how was 
their distribution in the state of São Paulo, between the years 1968 to 1972. We adopt as a data 
source to National Survey by Household Sample (PNAD), where we work with the original primary 
data on the income sources. The results indicate convergence with much of that literature in the 
period 1968-1973 increased the concentration of income in the state of São Paulo, but with small 
nominal increases for the lower strata that indicate a policy of social control. At the most, there was 
an increase in income concentration gender (for men) and education (in favor of more educated). 
Keywords: Military Dictatorship; Brazilian Economic Miracle; Distribution of income; National 
Survey by Household Sample; São Paulo.  
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1. Introdução 

O período conhecido como o Milagre Econômico compreende os anos de 1967 a 1973. Esse 

termo deriva da combinação de altas taxas de crescimento econômico, com o Produto Interno Bruto 

(PIB) atingindo médias anuais de 11%, acompanhado de reduções crescentes na taxa de inflação. 

No entanto, quando avaliamos as consequências sociais nos deparamos com um “falso milagre”.  

As consequências marcantes do período do Milagre Econômico refletem de modo direto 

sobre os trabalhadores de base, representados em sua grande maioria por migrantes rurais e negros. 

Para esse grande contingente da população os efeitos são transmitidos via distribuição da renda, 

pois é no período que se aumenta de modo considerável a concentração da renda nas mãos de uma 

pequena minoria privilegiada da população. É a partir de então que surge na historiografia um 

caloroso debate acerca de quais seriam os determinantes das consequências sociais do Milagre 

Econômico. Verificamos o surgimento da necessidade de respostas à contradição existente entre 

aumento do crescimento econômico versus aumento na concentração da renda.  

Na literatura que discute o tema, encontramos duas correntes principais que buscam explicar 

o episódio, sendo: (1) representada por Langoni (1972), que considerava a elevação da desigualdade 

como sendo consequência natural do rápido crescimento acelerado, combinado com desequilíbrios 

transitórios no mercado de trabalho; (2) outra corrente é representada por aqueles que enfatizam a 

relação direta existente entre concentração de renda e política econômica adotada pelo governo.   

Existe um consenso, por parte dos pesquisadores que estudam o período, sobre o aumento 

no grau da concentração da renda, capturado principalmente pelo índice de Gini e por meio da 

distribuição salarial da renda. Em sua grande maioria, as conclusões são obtidas por meio da análise 

dos censos demográficos dos anos de 1960 e 1970, publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). O diferencial dessa pesquisa está na adoção da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD’s), também realizada pelo mesmo instituto, onde analisamos a distribuição 

salarial da renda para o estado de São Paulo para os anos de 1968 a 1972. 

Deste modo, o presente trabalho apresenta como objetivos: (1) expor de modo teórico o 

debate existente na literatura sobre o período do Milagre Econômico, compreendido entre os anos 

de 1967 a 1973; (2) analisar empiricamente os dados das PNAD’s para o estado de São Paulo, 

referentes à distribuição da renda para período de 1968 a 1972.  

Além desta introdução, cinco seções fazem a composição deste trabalho. A seção dois 

discute os aspectos gerais do Milagre Econômico Brasileiro. A terceira seção expõe o debate 

existente na literatura sobre as consequências sociais do Milagre Econômico. Na seção quatro é 
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apresentada a metodologia adotada na pesquisa. Na seção cinco são apresentados os resultados da 

pesquisa e, por fim, a sexta e última seção, compreende as considerações finais.   

  

2. O Milagre Econômico Brasileiro, 1967-1973: aspectos gerais 

O período entre os anos de 1967 a 1973 consagra novo marco para a economia brasileira, 

sendo conhecido como o “Milagre Econômico Brasileiro”. Denominou-se assim tratá-lo em vista do 

grande crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e das variáveis que o compõem, com suas taxas 

atingindo patamares de 11,1% a.a., acompanhado de declínio na taxa de inflação e superávits no 

balanço de pagamentos brasileiro3. O setor industrial e o agrícola foram os mais beneficiados com o 

advento do milagre econômico4. 

Há uma vasta discussão a respeito de quais seriam, de fato, o(s) determinante(s) do 

“milagre”. As principais teses afirmam que o milagre econômico só foi possível em virtude da 

situação externa favorável; do desempenho de variáveis de política econômica no período de 1968-

1973; e das reformas institucionais do PAEG. Contudo, apesar dos “anos gloriosos” se desdobrarem 

durante toda a época, cabe destacar que o período foi governado por dois presidentes cujas 

aspirações não convergiam totalmente, sendo eles: Artur da Costa e Silva, com o Plano Estratégico 

de Desenvolvimento (PED), governando entre os anos de 1967 a 1969 e Emílio Garrastazu Médici, 

com o projeto Brasil Grande Potência, presidindo entre os anos de 1970 a 1973. 

Macarini (2005) afirma que tornou recorrente o modo como a literatura tradicional alude a 

todo o período de 1967 a 1973, com forte tendência a tratá-lo em bloco, possuindo características 

essencialmente lineares, tendo iniciado em 1967 no governo Costa e Silva e envolvendo todo o 

governo Médici. Presume-se que alguns fatores levaram a adoção de tal posição, dentre eles: (1) a 

condução da política econômica nos dois períodos sob o comando de Delfim Netto; (2) a inflexão 

ocorrida em 1967-1968; (3) o caráter expansionista da política econômica na maior parte do tempo; 

(4) a conjuntura de crescimento acelerado. Entretanto, sem dúvida, encontramos elementos de 

continuidade no período, com o tratamento prestado aos salários representando o principal deles.    

 Embora a condução da política econômica tenha assumido o caráter heterodoxo durante os 

primeiros anos do governo Costa e Silva, torna-se equivocado projetar esse ideário por todo o 

período do “Milagre Econômico Brasileiro”. Procedendo desse modo perdem-se movimentos 

                                                             
3 VELOSO, F., VILELA, A., GIAMBIAGI, F. Determinantes do “Milagre” Econômico Brasileiro (1968-1973): 
Uma Análise Empírica. Revista Brasileira de Economia, v.62 n.2, abril/junho de 2008.  
4 TAFFAREL, C. Milagre Econômico Brasileiro (1968-1973). 2010. 48f. Trabalho de Conclusão de curso (Bacharel 
em Ciências Econômicas) – Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), Chapecó, 2010. 
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importantes da política econômica, tendo esta assinalada importante inflexão depois de instaurado o 

Ato Institucional nº 5 (AI-5), retornando a ortodoxia em 1969, o último ano do governo, com vistas 

ao combate da inflação. Novamente, em fins de 1969, já no governo do presidente Médici, a política 

econômica sobrevém por outra orientação5.  

Segundo Macarini (2006), o governo do presidente Costa e Silva é marcado pelo início da 

retomada do crescimento econômico e pela inflexão na condução da política econômica, existindo, 

pois, duas fases distintas durante os anos de comando do presidente. A primeira, definida entre os 

anos de 1967 a 1968, assume características heterodoxas, afastando, pois, da linha de atuação 

praticada no governo do presidente Castello Branco, expressada pelo PAEG (Plano de Ação 

Econômica do Governo). A segunda emerge em 1969, após a instauração do Ato Institucional nº 5 

(AI-5), com a ortodoxia novamente em ação, objetivando em primeira instância o combate direto da 

inflação.  

Se a política econômica nos anos de 1967-1968 apresentava como plano de fundo a 

heterodoxia, com políticas monetária e fiscal expansionistas, onde se buscava estabilizar e acelerar 

o ritmo do crescimento econômico, em 1969, a política assume traços restritivos, condicionando o 

crescimento da economia ao êxito no combate à inflação6, tornando visível a inflexão conferida na 

condução desta política. Em 1969, as autoridades monetárias concentraram-se na redução do déficit 

orçamentário, no fortalecimento da empresa privada nacional e no tabelamento da taxa de juros. 

Nos discursos oficiais do governo, afirmavam que o bom êxito no combate da inflação somente 

seria possível por intermédio dessas medidas7. 

O general Emílio Garrastazu Médici ao assumir a presidência no ano de 1970 conduz a 

economia por meio de novas aspirações políticas e ideológicas. Em comum ao governo anterior, 

Delfim Netto se mantém como ministro. As aspirações políticas do grupo em ascensão eram 

ambiciosas e apresentavam como meta de política econômica o crescimento acelerado, ficando a 

preocupação com o controle da inflação não mais visto como condição prévia para se alcançar o 

desenvolvimento8.  

 A recuperação econômica do país se iniciou em 1967, no entanto para as autoridades 

econômicas não existia plena consciência do feito. Essa tomada de consciência só acontece no 

                                                             
5 MACARINI, J. A política econômica do governo Costa e Silva, 1967-1969. Revista de Economia Contemporânea, 
v.10 n.3, set/dez. de 2006. 
6 MACARINI, J. A política econômica do governo Costa e Silva, 1967-1969. Revista de Economia Contemporânea, 
v.10 n.3, set/dez. de 2006. 
7 MACARINI, J. A política econômica do governo Costa e Silva, 1967-1969. Revista de Economia Contemporânea, 
v.10 n.3, set/dez. de 2006. 
8 MACARINI, J. A política econômica do governo Médici, 1970-1973. Nova Economia, v.15 n.3, p.53-92, setembro 
de 2005. 
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início de 1970, o que pode explicar e possibilitar a nova inflexão que aconteceria na condução da 

política econômica. É somente com esse conhecimento que se tornam coerentes os novos rumos 

conferidos na condução do país. Nesse contexto é desenhado o projeto Brasil Grande Potência, 

apresentando como meta definida a inserção do Brasil entre os países desenvolvidos até os anos 

20009.   

 De acordo com Leão (2009, p. 37), o chamado Milagre Econômico Brasileiro pode assim ser 

definido: “um intenso crescimento da acumulação capitalista beneficiado por altíssimas taxas de 

lucros resultantes da compressão dos salários dos trabalhadores, de maneira tão exagerada, que 

chegou a ameaçar a continuidade do processo de crescimento”. 

 

3. As consequências sócias do “milagre”: uma revisão da bibliografia 

A partir de 1964, dada a implantação da ditadura militar, notadamente temos um governo 

capaz de garantir e estimular o rápido crescimento econômico ao conceder para alguns inúmeros 

incentivos, ao expandir o crédito, ao investir na infra-estrutura dos setores chave da economia. De 

outro modo, para outros reservou a expulsão do campo, a compressão salarial, calou os sindicatos, 

facilitou as dispensas no emprego10. Estamos, portanto, diante de uma contradição própria do 

capitalismo: se por um lado, cresceu de modo acentuado, por outro combinou grande concentração 

de renda e riqueza.  

Na literatura encontramos as mais diversas abordagens que corroboram com o argumento de 

que no período entre 1960 e 1970, de fato, houve aumento no grau de concentração da distribuição 

da renda no Brasil. O episódio despertou especial interesse de estudo para uma gama de autores, 

justamente pela combinação de elevadas taxas de crescimento econômico com elevados índices de 

desigualdade distributiva.   

 De modo geral, são duas as principais correntes que buscam explicar o episódio. A primeira 

delas tem como precursor Langoni (1972), que considerava a elevação da desigualdade como 

consequência natural do rápido crescimento acelerado, combinado com desiquilíbrios transitórios 

no mercado de trabalho. O autor considerava o fator educação o mais importante para explicar o 

processo da desigualdade. A outra corrente considerava a existência da relação direta com as 

                                                             
9 MACARINI, J. A política econômica do governo Médici, 1970-1973. Nova Economia, v.15 n.3, p.53-92, setembro 
de 2005. 
10 MELLO, J & NOVAIS, F. Capitalismo Tardio e Sociabilidade Moderna. História da Vida Privada no Brasil, 1998. 
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políticas econômicas adotadas à época como sendo o principal determinante do aumento do grau de 

concentração da renda no período11.  

 Como característica do processo de crescimento econômico encontramos a elevação de 

modo persistente da renda per capita da sociedade como um todo. Ao ritmo do crescimento devem 

acompanhar as transformações estruturais quantitativas e qualitativas, apresentando como principal 

beneficiária a população dessa sociedade. Os benefícios devem acontecer no padrão de vida 

material, nas condições de saúde, no aumento da expectativa de vida, nas melhorias e ampliações da 

cidadania e nas oportunidades reais de aperfeiçoamento pessoal12. 

 Segundo Ramos & Mendonça (2005), historicamente o país tenta se valer do crescimento 

econômico para diminuir a incidência da pobreza. No entanto, tal mecanismo não tem sido eficaz e 

ainda no período do milagre econômico ocorreria o agravamento da desigualdade distributiva para 

toda a sociedade. Os autores apresentam como alternativa para diminuir a incidência de pobreza, a 

adoção de práticas que minimizem a iniquidade distributiva. Ainda ressaltam que, na prática, pouco 

ou nada se tem feito a respeito.  

 Se o crescimento econômico é considerado motor para a diminuição da incidência da 

pobreza, Furtado (1960) apud Hoffmann (2001), afirma que a elevada concentração de renda 

condiciona um perfil de demanda global capaz de inibir justamente o crescimento econômico do 

país. Afirma que a alta concentração de renda provoca grande diferenciação no consumo dos grupos 

privilegiados. O principal obstáculo para o desenvolvimento do país se encontra na elevada 

concentração de renda existente.  

 De acordo com Cacciamali (2002), o país mantém esse elevado índice no grau de 

desigualdade na distribuição da renda em virtude de dois motivos: (1) pelos determinantes 

estruturais que nos remete ao passado colonial e escravocrata, representando o ponto de partida da 

concentrada distribuição de riqueza e da renda no país; (2) pela inexistência de políticas 

distributivas contínuas promovidas pelo Estado.  

Langoni (1972) analisa a relação existente entre a composição educacional, a idade, o sexo, 

o processo de alocação setorial e regional da força de trabalho no impacto do processo de 

distribuição da renda. Para ele, há predominantemente o efeito de dois mecanismos que conseguem 

explicar o aumento no grau de desigualdade observado no período. O primeiro mecanismo se refere  

 

                                                             
11 RAMOS, L & MENDONÇA, R. Pobreza e Desigualdade de Renda no Brasil. In: GIAMBIAGI, F et al. Economia 
Brasileira Contemporânea. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 
12 CACCIAMALI, M. “Distribuição de renda no Brasil: Persistência do elevado grau de desigualdade”. In: PINHO D. 
& VASCONCELLOS, M. Manual de Economia. São Paulo: Ed. Saraiva, 2002.  



7 
 

 

às variáveis supracitadas e o segundo se relaciona com o crescimento da demanda por mão-de-obra 

mais qualificada ao longo do processo de crescimento econômico.  

Segundo o autor, economias que passam por um rápido processo de crescimento econômico, 

necessariamente, acarretam em aumentos na desigualdade via mercado de trabalho que exigem uma 

demanda por mão-de-obra cada vez mais qualificada. O caso brasileiro com oferta de mão-de-obra 

inelástica agravou o processo de concentração da renda. Com a aceleração do crescimento 

econômico ocorreriam aumentos transitórios no grau de concentração da renda, onde a componente 

educação é o mais importante para explicar, simultaneamente, as diferenças individuais de renda em 

1960 e 1970 e o aumento no grau de concentração observado no período.  

Hoffmann (1973) defende que o processo de concentração agravou quando avaliamos as 

diversas práticas adotadas pela política do governo. Três fatores devem ser levados em 

consideração, sendo: (1) a drástica desvalorização do salário mínimo, que passou de um índice de 

100 no triênio de 1959-1961 para 76 no biênio de 1971-1972; (2) a perda de poder de barganha por 

parte dos sindicatos de trabalhadores; (3) a instauração em 1967 do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), facilitando ao empresariado a rotação dos empregados, em especial, dos não 

qualificados. Portanto, para Hoffmann, a política salarial se torna a variável explicativa no processo 

de concentração de renda, onde o arrocho salarial enfrentado pelos trabalhadores com menos 

qualificação, aliado ao crescimento relativamente intenso das remunerações nos estratos salariais 

elevados, implicou, obviamente, no aumento do grau de concentração da distribuição da renda 

recebida como salário. 

Hoffmann & Duarte (1972) em sua análise, encontraram quatro grupos distintos no que se 

refere à distribuição da renda. O primeiro grupo, representado por 50% da população remunerada, 

apresenta uma renda de 75 cruzeiros, encontrando à margem dos mercados consumidores 

organizados. Esse grupo é composto por parte da população rural não proprietária, uma grande 

parcela de trabalhadores nordestinos, trabalhadores independentes do setor terciário e por 

trabalhadores da indústria.  O segundo grupo correspondendo a 30% da população, recebendo uma 

renda de 210 cruzeiros, compreende grande parte dos assalariados em tempo integral da indústria e 

dos serviços e uma minoria de assalariados ligados à propriedade moderna. Constituem os 

consumidores dos produtos de primeira necessidade. O terceiro grupo representado por 15% da 

população remunerada, apresenta renda média de 491 cruzeiros, composto de operários 

especializados, quadros médios da burocracia, pequenos comerciantes e parte do pessoal 

administrativo dos setores secundário e terciário. Por último, a cúpula da distribuição da renda, 
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constituído de 5% da população empregada, detém 36% da renda total e uma renda média de 1982 

cruzeiros. Esse grupo representa a base estável do mercado de bens de consumo duráveis, com suas 

necessidades moldando muitas das características do processo de industrialização do Brasil.  

Hoffmann & Duarte (1972) concluíram que metade da população não foi beneficiada pelo 

crescimento econômico e os outros 30% obtiveram acesso apenas marginal, encontrando explicação 

na compressão salarial. A explicação para a compressão salarial decorre: (1) da característica do 

processo de industrialização do Brasil que adota técnicas de capital-intensivas em setores dinâmicos 

da indústria; (2) da desorganização do mercado de trabalho através dos excedentes estruturais de 

mão-de-obra e, (3) da fragilidade das organizações sindicais. Assim, o salário médio de grande 

parcela dos trabalhadores permanece desvinculado dos ganhos de produtividade do setor e amarrado 

ao mínimo estabelecido institucionalmente13.  

Barros, Henriques e Mendonça (2000) concluem em seus estudos que o Brasil não pode ser 

considerado um país pobre, e sim, um país com grande contingente de pobres. Afirmam que o país 

apresenta recursos suficientes para eliminar com a pobreza existente e, desse modo, os elevados 

índices de desigualdade observados, encontram seu determinante na estrutura da própria realidade 

brasileira que apresenta uma perversa distinção na distribuição da renda e possui precárias 

oportunidades de inclusão econômica e social para os brasileiros.  

Com a mesma linha de defesa, Ramos e Mendonça (2005) afirmam que o Brasil não pode 

ser considerado um país pobre, porque ao se comparar a sua renda per capita, mais de 80% dos 

países apresentam renda inferior à sua. Para os autores o que explica o grande número de pobres 

existente no país não encontra respaldo na escassez agregada de recursos e sim na má distribuição 

desses recursos. Como solução adequada para minimizar a pobreza, os autores apresentam o 

combate da iniquidade distributiva, que, no entanto, pouco alterou nos últimos tempos.  

A renda média juntamente com o grau de desigualdade da distribuição afeta diretamente a 

proporção do número de pobres. Os condutores da política econômica possuem o dilema entre a 

adoção de políticas indutoras de crescimento versus a priorização de políticas redistributivas14. 

Entretanto, para o caso brasileiro e, em especial, no período do Milagre Econômico, expusemos 

anteriormente o debate e mostraremos a evolução da distribuição de renda no estado de São Paulo.  

 

4. Metodologia 

                                                             
13 HOFFMANN, R & DUARTE, J. “A distribuição de renda no Brasil”. Revista de Administração de Empresas, 
v.12, n.2. Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1972. 
14 RAMOS, L & MENDONÇA, R. Pobreza e Desigualdade de Renda no Brasil. In: GIAMBIAGI, F et al. Economia 
Brasileira Contemporânea. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 



9 
 

 A metodologia do presente trabalho pode ser resumida como segue:  

(1) os dados das PNAD’s, que inicialmente foram publicados em 1967, compreendem uma 

amostra para um conjunto de 1000 (mil) pessoas para o estado de São Paulo, distribuídas 

trimestralmente, ano a ano. A escolha dessa região decorre ao fato de São Paulo representar 

um grande polo comercial e urbano, sendo a região que fortemente se desenvolveu e atraiu 

grande contingente de migrantes no período. Outro fato deriva por se tratar da única região 

que dispõe dos dados separadamente, não computados juntamente com outros estados ou 

regiões; 

 

(2) para os anos de 1968 a 1970 as classes de rendas publicadas nas PNAD’s são apresentadas 

em valores nominais, estando apresentadas em termos reais apenas para os anos de 1971 e 

1972, quando as rendas são tratadas em termos de salários mínimos; 

 

(3) trabalhamos com os dados da PNAD somente para o período de 1968 a 1972, ficando fora 

do nosso escopo os dados referentes a 1967 e ao ano de 1973. Para o ano de 1967 não há 

nenhum dado relativo à renda para o período, já para o ano de 1973, não há dado relativo à 

renda que sirva de comparativo com relação aos dados obtidos para os anos anteriores;  

 

(4) os dados das PNAD’s são apresentados trimestralmente, contudo, apenas para o ano de 1969 

obtivemos as informações completas referentes aos quatro trimestres do ano. Sendo assim, 

para o ano de 1968 há informações do 2º ao 4º trimestre, sendo que para 1970 apenas para o 

1º trimestre e para os anos de 1971 e 1972, ambos para o 4º trimestre. Os dados trimestrais 

em falta, não estão disponíveis para consulta na biblioteca do IBGE e, apesar dessa 

limitação em nossa base de dados, foi possível traçarmos o perfil distributivo do período; 

 

(5) há também um problema metodológico com relação à classificação dos dados, de modo que, 

até o ano de 1970 pudemos agrupa-los em três classes de rendas, sendo estas semanais. Já 

para o ano de 1971 e 1972, não foi possível agrupá-los, por estarem reunidos em classes de 

renda na forma de salários mínimos mensais; 

 

(6) os dados serão apresentados em duas categorias: com a primeira referente ao processo de 

distribuição da renda de acordo com o sexo para o período de 1968 a 1970 e, por último, 

estão agrupados pelo grau de instrução para os anos de 1968 a 1972.  
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5. A evolução da distribuição de renda no estado de São Paulo, 1968-1972 

 Nessa seção serão apresentados os resultados da análise da distribuição da renda no Brasil 

para o período de 1960/1970, adotando como fonte de dados os censos demográficos e, para a 

análise da renda dos anos de 1968/1972 para o estado de São Paulo, adotamos os dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD’s).    

 Na Tabela 1, foi usada uma adaptação do trabalho de Leão (2009), onde é apresentada a 

taxa de variação anual do PIB e da inflação para o período de 1964 a 1974. Para o ano de 1965, 

ainda sob a égide do PAEG, o PIB apresentava taxa de 2,7% e inflação na casa dos 34,5%, que 

embora ainda em alta, havia decrescido consideravelmente em relação ao ano anterior que atingiu a 

marca dos 91,9%. Esse decréscimo se justifica pela política de redução da inflação implantada pelo 

PAEG, de modo que, ainda que não tenha alcançado de maneira concisa os objetivos propostos para 

a redução da inflação, o programa de estabilização do governo entregou já no primeiro ano do 

Governo de Costa e Silva, uma inflação na casa dos 28,3%, ou seja, no período de 1964/1967 há 

uma redução de 63,6% da taxa da inflação contra o aumento de 1,9% no crescimento do PIB.  

 Já no governo de Costa e Silva, para os dois primeiros anos (1967/1968) o PIB teve um 

aumento considerável, saltando da casa dos 4,8% para 11,2%, respectivamente. Já a inflação decaiu 

de 28,3% para 24,2%, uma redução de 4,1% contra um aumento do PIB da ordem de 6,4%. Essa 

relação pode ser justificada pela postura adotada nos primeiros anos do governo dada a utilização de 

políticas heterodoxas almejando o rápido crescimento econômico, onde a preocupação com o 

combate da inflação era relegada ao segundo plano. Em 1969, a política econômica sofre inflexão e 

o combate à inflação passa a ser perseguido como prioridade definida. No entanto, embora a taxa de 

variação do PIB tenha sofrido redução quando comparado ao ano anterior, o mesmo ainda se 

manteve em patamares elevados para os padrões até então observados no Brasil. 

 

TABELA 1 – TAXAS ANUAIS DE CRESCIMENTO DO PIB E INFLAÇÃO, 1964/1974 

Anos PIB Inflação 

1964 

1965 

1967 

1968 

1969 

1971 

1972 

1973 

1974 

2,9 

2,7 

4,8 

11,2 

10,0 

12,0 

11,1 

13,6 

9,7 

91,9 

34,5 

28,3 

24,2 

20,8 

19,5 

15,7 

15,5 

34,5 

                       Fonte: Adaptado de LEÃO (2009) 
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 Já entre os anos de 1971 e 1973, no governo do presidente Médici, o crescimento do PIB se 

manteve em uma média de 12,2%, com a inflação encerrando em 15,5% em 1973. No entanto, a 

ênfase conferida ao crescimento com altas taxas só foi possível devido a percepção da equipe do 

governo sobre a recuperação econômica pela qual passou a economia brasileira em relação ao 

período anterior. Portanto, estendendo a análise para o período como um todo (1967/1973), notamos 

que o chamado Milagre Econômico Brasileiro é assim denominado pelas crescentes taxas 

apresentadas em relação ao PIB e, de outro modo, pela redução gradual da taxa de inflação, com o 

PIB apresentado média de 11% e a inflação reduzida em 12,8%.    

 Contudo, apesar do rápido crescimento, da prosperidade em termos de produção e emprego 

e do combate à inflação pelo qual a economia passou durante a época, podemos verificar que a 

outra face não é tão apresentável quanto esta. De modo que, a tabela 2 apresenta as consequências 

desse “milagre”, traduzidas por meio da distribuição da renda para o período de 1960/1970.  

 Na Tabela 2, a distribuição da renda é feita com base nos censos demográficos de 

1960/1970 para o Brasil, onde traçamos o perfil distributivo e delineamos algumas considerações 

acerca das consequências do período.   

 

TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DE RENDA, 1960/1970 

 % DA RENDA RENDA MÉDIA (em Cr$/por 

mês/70) 

Percentil15 1960 1970 1960/1970 1960 1970 1960/1970 

10- 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10+ 

5+ 

1+ 

40- 

20 

40+ 

1,17 

2,32 

3,42 

4,65 

6,15 

7,66 

9,41 

10,85 

14,69 

39,66 

27,69 

12,11 

11,57 

13,81 

74,62 

1,11 

2,05 

2,97 

3,88 

4,90 

5,91 

7,37 

9,57 

14,45 

47,79 

34,86 

14,57 

10,00 

10,81 

79,19 

- 5,13% 

- 11,64% 

- 13,16% 

- 16, 55% 

- 20,32% 

- 22,75% 

- 21,68% 

- 11,80% 

- 1,64% 

+ 20,50% 

+ 25,90% 

+ 20,32% 

- 13,57% 

- 21, 73% 

+ 6,13% 

25 

48 

71 

96 

127 

158 

195 

225 

305 

815 

1131 

2389 

60 

142 

385 

32 

58 

84 

110 

139 

168 

210 

272 

411 

1360 

1984 

4147 

71 

153 

563 

+ 28,00% 

+ 20,83% 

+ 18,31% 

+ 14,58% 

+ 9,45% 

+ 6,33% 

+ 7,69% 

+ 20,89% 

+ 34,75% 

+ 66,87% 

+ 75.42% 

+ 73,59% 

+ 18,33% 

+ 7,74% 

+ 46,23% 

TOTAL 100,00 100,00 - 206 282 + 36,89% 

                                                             
15 Os percentis estão agrupados em ordem decrescente, de acordo com os respectivos estratos sociais. Começam pelos 
10% mais pobres da distribuição e assim sucessivamente, até chegar aos 90% mais pobres da distribuição.   
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Fonte: Adaptado de LANGONI (1972, p.14) 

  

 Em uma primeira análise para todo o período (1960/1970), percebemos que somente os 

decis superiores ganharam participação no total da renda, o que confirma o aumento no grau de 

concentração da mesma em favor das classes superiores. Ao compararmos os 10% superiores e 

inferiores, percebemos que os 10% mais pobres perderam participação de - 5,13% em detrimento de 

um aumento de + 20,50% na participação dos 10% mais ricos. Para o ano de 1970 verificamos a 

assustadora participação do 1% mais rico que passa a deter 14,57% do total da renda enquanto aos 

40% mais pobres, detém apenas 10% de participação. Por fim, observamos que quase 80% do total 

da renda se concentram nas mãos dos 40% mais ricos da distribuição. Portanto, partindo dessa 

relação de causa e efeito, verificamos que os efeitos sobre a percentagem da população detentora 

dos insignificantes 20% restante da participação do bolo, foram, sem dúvida, muito ruins. No 

entanto, um fato deve ser pontuado: apesar de todos os percentis sofrerem algum aumento quando 

levamos em consideração a renda média, com o mais significativo sendo o dos 1% e 5% mais ricos, 

que foram da ordem de  + 73, 59% e + 75,42%, respectivamente. Notamos que esse aumento na 

renda relativa não contribuiu para atenuar a desigualdade na distribuição da mesma, pois foram as 

classes mais beneficiadas com o aumento da renda.  

 Até o presente momento, quando são adotados os censos demográficos de 1960/1970, estes 

confirmam que, de fato, no período há um acentuado crescimento do aumento na concentração da 

renda no Brasil, capturado pela percentagem da apropriação da renda pelos percentis da população. 

No entanto, em seguida, apresentamos a análise para a distribuição da renda adotando como fonte 

de dados a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD’s), realizada anualmente pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a partir de 1967. 

 Na Tabela 3, expomos como ocorreu a relação da distribuição da renda entre homens e 

mulheres no período. O papel da mulher (principalmente as de classe de renda mais baixa) como 

meio de complementar a renda familiar se intensificou dado principalmente à necessidade de ajuda 

financeira ao companheiro para o sustento do lar. Nesse sentido, nossa análise enseja capturar como 

aconteceu a relação salarial nos anos de 1968/1970 para ambos os sexos. 

 Em uma primeira análise geral, verificamos que, ainda que ambos os sexos apresentem um 

ganho na distribuição da renda, assinalamos a clara existência da desigualdade salarial existente 

entre os dois sexos, com o período registrando o aumento da concentração em favor dos homens. Se 

para o 2º trimestre de 1968 aos homens cabiam cerca de 71,50% do total da renda, contra 28,50% 

para as mulheres, no 1º trimestre de 1970 detinham uma participação de 77,67% contra 22,33% das 
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mulheres, assinalando uma perda de aproximadamente 6% na participação da renda das mulheres 

em detrimento dos homens.  

 Como assinalado, no período há um ganho de renda para ambos os sexos, ainda que se 

tenha verificado o crescimento na concentração da mesma a favor dos homens. Para ambos, a 

melhora significativa ocorre na classe dos que recebem entre NCR$ 60,00 a 149,00, contudo, para 

os homens observamos uma elevação na participação de aproximadamente 12% quando 

comparamos o 2º trimestre de 1968 com o 1º trimestre de 1970, em detrimento de um ganho de 

aproximadamente 2% para as mulheres, para o mesmo período. Notamos que o ganho auferido 

pelas classes que recebem em até NCR$ 59,00 foi proporcional para ambos, sendo da ordem de 

aproximadamente 10%. Já para o estrato superior da renda, é observado um aumento na 

participação dos homens de cerca de 6% contra aproximadamente 1% para as mulheres. 

 Portanto, nota-se que o agravamento da desigualdade em relação à porcentagem da renda 

recebida tanto por homens quanto por mulheres aconteceu via estrato superior da renda. Esse 

argumento pode ser sustentado quando observamos a relação de igual proporção no aumento na 

participação da renda para ambos os grupos no primeiro estrato, em detrimento da proporção de 

aumento observado nos demais estratos, onde a mulher, em ambos, obteve um ganho na 

participação da renda inferior ao observado para os homens, quando a relação é pautada nos estratos 

superiores da renda. 

   

TABELA 3 – DISTRIBUIÇÃO DA RENDA SEGUNDO SEXO, SÃO PAULO, 1968/1970 

Grupos de 

salários 

semanais 

(NCR$) 

% Renda, de acordo com o ano e o trimestre 

1968/2º 

trim. 

1968/3º 

trim. 

1968/4º 

trim. 

1969/1º 

trim. 

1969/2º 

trim. 

1969/3º 

trim. 

1969/4º 

trim. 

1970/1º 

trim. 
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HOMEM 

 

Até 59,99 

 

De 60,00 a 

149,99 

 

De 150,00 e 

mais 

 

Não 

declarado 

 

MULHER 

 

Até 59,99 

 

De 60,00 a 

149,99 

 

De 150,00 e 

mais 

 

Não 

declarado 

71,50 

 

49,86 

 

14,01 

 

 

4,38 

 

 

3,24 

 

 

28,50 

 

23,69 

 

3,73 

 

 

0,54 

 

 

0,54 

73,32 

 

49,65 

 

15,68 

 

 

4,67 

 

 

3,32 

 

 

26,68 

 

21,04 

 

3,84 

 

 

0,61 

 

 

1,19 

73,36 

 

46,86 

 

18,12 

 

 

5,44 

 

 

2,94 

 

 

26,64 

 

20,52 

 

4,33 

 

 

0,68 

 

 

1,12 

75,87 

 

46,06 

 

20,82 

 

 

5,49 

 

 

3,50 

 

 

24,13 

 

17,61 

 

4,63 

 

 

0,68 

 

 

1,21 

75,94 

 

43,68 

 

22,56 

 

 

6,51 

 

 

3,18 

 

 

24,06 

 

17,73 

 

4,89 

 

 

0,87 

 

 

0,58 

76,66 

 

42,35 

 

25,39 

 

 

7,06 

 

 

1,86 

 

 

23,34 

 

15,69 

 

5,91 

 

 

1,28 

 

 

0,45 

78,12 

 

41,71 

 

26,11 

 

 

8,14 

 

 

2,16 

 

 

21,88 

 

13,87 

 

6,28 

 

 

1,25 

 

 

0,48 

77,67 

 

39,40 

 

25,93 

 

 

10,07 

 

 

2,27 

 

 

22,33 

 

14,22 

 

5,79 

 

 

1,62 

 

 

0,70 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: elaboração própria com base nos dados das PNAD’s 

   

 As Tabelas de 4 a 9 tratam da distribuição da renda segundo o grau de instrução, para o 

período de 1968 a 1972. Na Tabela 4 foi feita a análise para o 2º e 3º trimestre, com a do 4º 

trimestre apresentada na Tabela 5, ambos para o ano de 1968. Durante os trimestres do ano observa-

se que há um aumento contínuo na participação da renda para todos os níveis de instrução, exceto 

apenas para o 3º trimestre quando comparado ao 2º trimestre, para o nível superior e os não 

alfabetizados, com uma diminuição na distribuição para esse trimestre que, no entanto, volta a 

aumentar no 4º trimestre, para ambos os níveis. 

  Nota-se ainda, que o grupo de pessoas com instrução adquirida para o 2º ciclo do ensino 

médio e para o nível superior, representando as classes com maior grau de instrução, detinham no 2º 

trimestre de 1968 cerca de 72,8% do total da renda e, já no 4º trimestre do mesmo ano, passam a 

reter 75,54%, um aumento de aproximadamente 2,5% no ano, indicando uma concentração de renda 

em favor desse grupo. Assim, como em Langoni (1972), assinalamos que, de fato, o grupo que 

apresenta maior grau de instrução encontra-se inserido nas faixas salariais mais altas da 

distribuição. Nesse sentido, possuímos maior clareza da desigualdade existente entre os grupos 
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quando comparamos os dois extremos da distribuição. Observamos para o fim do último trimestre 

do ano que aproximadamente 92% dos não alfabetizados recebiam até NCR 59,99, de outro modo, 

cerca de 56% do pessoal de nível superior ganhavam entre NCR 150,00 e mais.  

 

TABELA 4 – DISTRIBUIÇÃO DA RENDA SEGUNDO GRAU DE INSTRUÇÃO, SÃO 

PAULO, 1968 – 2º. E 3º. TRIMESTRES  

Grupos de 

salários 

semanais 

(NCR$) 

% Pessoas (1000) para 1968 – 2º e 3º Trimestres 

Grau de instrução 

 

Elementar 
Médio 

Superior Não alfabetizadas 
1º Ciclo 2º Ciclo 

 

 

2º Tri 

 

3º Tri 2º Tri 3º Tri 2º Tri 3º Tri 2º Tri 3º Tri 2º Tri 3º Tri 

Até 59,99 

 

De 60,00 a 

149,99 

 

De 150,00 e 

mais 

 

Não 

declarado 

81,19 

 

14,03 

 

 

1,36 

 

 

 

3,42 

78,24 

 

16,53 

 

 

1,40 

 

 

 

3,82 

60,87 

 

27,61 

 

 

7,39 

 

 

 

4,13 

57,38 

 

28,69 

 

 

7,28 

 

 

 

6,65 

24,39 

 

51,57 

 

 

18,82 

 

 

 

5,23 

23,81 

 

47,62 

 

 

20,41 

 

 

 

8,16 

8,85 

 

29,20 

 

 

53,98 

 

 

 

7,96 

10,92 

 

26,05 

 

 

52,94 

 

 

 

10,08 

94,69 

 

1,93 

 

 

0,00 

 

 

 

3,38 

96,49 

 

2,16 

 

 

0,00 

 

 

 

1,35 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: elaboração própria com base nos dados das PNAD’s 

 

  Assinalamos ainda que, essa esmagadora massa de trabalhadores inseridos nesse estrato da 

distribuição, ocupavam os postos de trabalho precários. 

 

TABELA 5 – DISTRIBUIÇÃO DA RENDA SEGUNDO GRAU DE INSTRUÇÃO, SÃO 

PAULO, 1968 – 4º. TRIMESTRE 

Grupos 

de 

salários 

semanais 

(NCR$) 

% Pessoas (1000) para 1968 – 4º Trimestre 

Grau de instrução 

 

Elementar 
Médio 

Superior Não alfabetizadas 
1º Ciclo 2º Ciclo 
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4º Tri 4º Tri 4º Tri 4º Tri 4º Tri 

Até 59,99 

 

De 60,00 

a 149,99 

 

De 150,00 

e mais 

 

Não 

declarado 

75,67 

 

18,81 

 

 

2,02 

 

 

3,49 

52,72 

 

32,88 

 

 

9,34 

 

 

5,06 

21,12 

 

52,15 

 

 

19,80 

 

 

6,93 

9,84 

 

22,13 

 

 

55,74 

 

 

12,30 

91,94 

 

6,67 

 

 

0,28 

 

 

1,11 

Total 100 100 100 100 100 

Fonte: elaboração própria com base nos dados das PNAD’s 

 

 Nas Tabelas 6 e 7 é apresentada a mesma distribuição, referente aos quatro trimestres do 

ano de 1969.  Assim como no ano anterior (1968), é observado o mesmo movimento de ganho na 

distribuição para todos os grupos inseridos no primeiro estrato da renda, exceto para os de nível 

superior. Um fato interessante é que somente esse grupo apresentou uma diminuição no processo de 

distribuição para o último trimestre do ano. Para os não alfabetizados o ganho foi mais significativo, 

aproximando-se dos 10 pontos percentuais, se comparado o 1º trimestre com o 4º trimestre do ano. 

O grupo que possui a maior faixa salarial continua representado pelos de nível superior, concebendo 

cerca de 69% do total para o último trimestre de 1969, de outro modo, no outro extremo, 

representado pelos não alfabetizados, é composto por aproximadamente 82% do total das pessoas 

que recebem a menor faixa salarial, para o mesmo período de análise.   

 

TABELA 6 – DISTRIBUIÇÃO DA RENDA SEGUNDO GRAU DE INSTRUÇÃO, SÃO 

PAULO, 1969 – 1º. E 2º. TRIMESTRE 

Grupos de 

salários 

semanais 

(NCR$) 

% Pessoas (1000) para 1969 – 1º e 2º Trimestre 

Grau de instrução 

 

Elementar 
Médio 

Superior Não alfabetizadas 
1º Ciclo 2º Ciclo 

 

 

1º Trim 2º 

Trim 

1º Trim 2º Trim 1º Trim 2º 

Trim 

1º Trim 2º Trim 1º 

Trim 

2º Trim 
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Até 59,99 

 

De 60,00 a 

149,99 

 

De 150,00 e 

mais 

 

Não 

declarado 

70,80 

 

23,19 

 

 

1,82 

 

 

 

4,19 

68,00 

 

26,41 

 

 

2,42 

 

 

 

3,17 

48,21 

 

35,32 

 

 

11,31 

 

 

 

5,16 

48,45 

 

35,82 

 

 

12,01 

 

 

 

3,73 

19,61 

 

52,29 

 

 

20,26 

 

 

 

7,52 

17,21 

 

50,74 

 

 

25,22 

 

 

 

6,82 

6,90 

 

21,55 

 

 

59,48 

 

 

 

12,07 

2,73 

 

17,27 

 

 

69,09 

 

 

 

10,91 

91,45 

 

5,41 

 

 

0,28 

 

 

 

2,85 

92,39 

 

4,51 

 

 

0,28 

 

 

 

2,82 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: elaboração própria com base nos dados das PNAD’s 

 

 Outra questão é que aparentemente há uma diminuição na participação dos grupos que 

recebem entre NCR$ 60,00 a 149,99, estando representados pelos grupos do segundo ciclo do 

ensino médio e pelos de nível superior. No entanto, provavelmente esses dois grupos ganham 

posição na distribuição e estão realocados no estrato superior da distribuição. O aumento 

significativo em termos de ganho de renda para o segundo estrato da distribuição encontra-se com 

os não alfabetizados, que melhoraram em aproximadamente 10% sua participação. Todos os grupos 

obtiveram aumento no último estrato da renda, exceto os de nível superior, que colheram uma 

pequena perda de participação para o último trimestre do ano.  

  

TABELA 7 – DISTRIBUIÇÃO DA RENDA SEGUNDO GRAU DE INSTRUÇÃO, SÃO 

PAULO, 1969 – 3º. E 4º. TRIMESTRE 

Grupos de 

salários 

semanais 

(NCR$) 

% Pessoas (1000) para 1969 – 3º e 4º Trimestre 

Grau de instrução 

 

Elementar 
Médio 

Superior Não alfabetizadas 
1º Ciclo 2º Ciclo 

 

 

3º 

Trim 

4º Trim 3º 

Trim 

4º 

Trim 

3º 

Trim 

4º 

Trim 

3º 

Trim 

4º 

Trim 

3º 

Trim 

4º 

Trim 
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Até 59,99 

 

De 60,00 a 

149,99 

 

De 150,00 e 

mais 

 

Não 

declarado 

65,26 

 

30,36 

 

 

2,71 

 

 

 

1,67 

63,32 

 

31,14 

 

 

3,32 

 

 

 

2,22 

45,81 

 

37,83 

 

 

13,09 

 

 

 

3,27 

42,03 

 

40,79 

 

 

14,08 

 

 

 

3,11 

16,96 

 

50,89 

 

 

27,38 

 

 

 

4,76 

15,13 

 

49,55 

 

 

32,05 

 

 

 

3,36 

2,44 

 

18,70 

 

 

71,54 

 

 

 

7,32 

5,22 

 

17,91 

 

 

68,66 

 

 

 

8,21 

87,03 

 

11,26 

 

 

0,34 

 

 

 

1,37 

82,25 

 

15,22 

 

 

0,36 

 

 

 

2,17 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: elaboração própria com base nos dados das PNAD’s 

  

 Nas Tabelas 8 e 9, apresentamos a distribuição da renda para os anos de 1970 (Tabela 8) e 

1971/1972 (Tabela 9), respectivamente. Para o ano de 1970, os dados são para o primeiro trimestre 

do ano, enquanto os dados apresentados para 1971/1972 se referem ao quarto trimestre.  

 

TABELA 8 – DISTRIBUIÇÃO DA RENDA SEGUNDO GRAU DE INSTRUÇÃO, SÃO 

PAULO, 1970 – 1º. TRIMESTRE 

Grupos de 

salários 

semanais 

(NCR$) 

% Pessoas (1000) para 1970 – 1º Trimestre 

Grau de instrução 

 

Elementar 
Médio 

Superior Não alfabetizadas 
1º Ciclo 2º Ciclo 

Até 59,99 

 

De 60,00 a 

149,99 

 

De 150,00 e 

mais 

 

Não 

declarado 

60,20 

 

32,28 

 

 

5,29 

 

 

 

2,23 

46,24 

 

33,58 

 

 

16,70 

 

 

 

3,49 

16,52 

 

43,95 

 

 

33,92 

 

 

 

5,60 

7,14 

 

11,69 

 

 

72,73 

 

 

 

8,44 

77,40 

 

19,86 

 

 

0,34 

 

 

 

2,40 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: elaboração própria com base nos dados das PNAD’s 

  

 Incialmente, para o período de 1970, verificamos que para os que recebem até NCR$ 59,99 

ocorre uma perda na participação para quase todos os níveis de instrução. Essa tendência só não é 

acompanhada para o pessoal de nível elementar e os não alfabetizados. O mesmo movimento é 
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observado para a segunda faixa salarial, ou seja, os que recebem entre NCR$ 60,00 a 149,99. 

Verificamos que apenas para o último estrato da distribuição, aqueles que recebem de NCR$ 150,00 

e mais, há um ganho para todos os grupos, exceto para os não alfabetizados que apresentaram uma 

pequena queda. No entanto, notamos que o movimento de concentração da renda se encontra no 

grupo com maior grau de instrução, representado pelo grupo de nível superior, onde 

aproximadamente 73% das pessoas recebem entre NCR$ 150,00 ou mais, de outro modo, no 

extremo da distribuição, encontramos o não alfabetizados, composto por aproximadamente 77% do 

total e recebendo até NCR$ 59,99. 

 Por último, na Tabela 9 é apresentada a distribuição mensal da renda para o 4º trimestre dos 

anos de 1971/1972, respectivamente. 

TABELA 9 – DISTRIBUIÇÃO DA RENDA SEGUNDO GRAU DE INSTRUÇÃO, SÃO 

PAULO, 1971/1972 – 4º. TRIMESTRE 

Grupos de 

salários 

mínimos 

mensais 

 

 

% Pessoas (1000) para 1971/1972 – 4º Trimestre 

Grau de instrução 

 

Elementar 
Médio 

Superior Não alfabetizadas 
1º Ciclo 2º Ciclo 

1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 

Até ¼ do 

salário 

mínimo 

 

Mais de ¼ a 

½ 

 

Mais de ½ a 

1 

 

Mais de 1 a 

2 

 

Mais de 2 a 

3 

 

Mais de 3 a 

5 

 

Mais de 5 a 

7 

 

1,75 

 

 

 

6,83 

 

 

27,36 

 

 

39,01 

 

 

15,38 

 

 

7,47 

 

 

1,23 

 

 

2,87 

 

 

 

7,54 

 

 

14,13 

 

 

31,47 

 

 

15,78 

 

 

10,20 

 

 

3,41 

 

 

1,72 

 

 

 

8,18 

 

 

22,09 

 

 

29,27 

 

 

16,21 

 

 

13,49 

 

 

4,45 

 

 

2,83 

 

 

 

7,66 

 

 

20,06 

 

 

24,92 

 

 

16,11 

 

 

12,27 

 

 

6,12 

 

 

0,24 

 

 

 

2,12 

 

 

7,78 

 

 

20,99 

 

 

27,12 

 

 

21,93 

 

 

6,60 

 

 

0,56 

 

 

 

1,47 

 

 

7,57 

 

 

19,71 

 

 

21,38 

 

 

17,61 

 

 

8,84 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

1,21 

 

 

8,47 

 

 

14,92 

 

 

21,77 

 

 

12,10 

 

 

0,54 

 

 

 

0,13 

 

 

1,67 

 

 

7,62 

 

 

12,65 

 

 

13,62 

 

 

10,98 

 

 

2,82 

 

 

 

9,48 

 

 

44,96 

 

 

34,07 

 

 

7,06 

 

 

1,41 

 

 

0,20 

 

 

6,76 

 

 

 

11,46 
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Mais de 7 a 

10 

 

Mais de 10 

0,78 

 

 

0,19 

2,26 

 

 

2,12 

2,44 

 

 

2,15 

4,62 

 

 

5,19 

8,02 

 

 

5,19 

9,48 

 

 

13,16 

18,15 

 

 

23,39 

15,52 

 

 

34,83 

0,00 

 

 

0,00 

0,95 

 

 

0,48 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: elaboração própria com base nos dados das PNAD’s 

  

 Constatamos que, para os que recebem até ¼ do salário mínimo, há uma tendência de 

diminuição na participação para todos os grupos, com os mais prejudicados representados pelos não 

alfabetizados, com uma perda de cerca de 4%. Um fato importante é que o pessoal de nível superior 

também passa a compor esse grupo da distribuição em 1972, quando em 1971 não possuíam 

representação. Para a segunda classe de renda, ou seja, os que recebem entre ¼ e ½ salário mínimo 

mensal, também há a mesma convergência, exceto para o grupo composto pelo primeiro e segundo 

ciclo do ensino médio. Para as três últimas faixas salariais da distribuição, há uma tendência de 

aumento na participação para todos os graus de instrução, exceto para os de nível superior, que não 

acompanha o mesmo movimento, no que se refere às faixas salariais dos que recebem entre 5 e 7 

salários e, entre 7 e 10, respectivamente. O aumento mais representativo é o do pessoal do segundo 

ciclo do ensino médio e do nível superior, que recebem mais de 10 salários mínimos mensais, onde 

é observado um acréscimo da magnitude de 8% e 11%, respectivamente.   

 

6. Conclusão 

 Ao recortarmos o período compreendido entre os anos de 1967 a 1973, constatamos que a 

origem do termo milagre econômico se justifica. A denominação se explica, pois no período em 

questão, o Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu a taxas médias anuais de 11%, acompanhada 

da redução das taxas de inflação. Esse tipo de cenário próspero, até então, não possuía registro para 

a economia brasileira.   

 De outro modo, não podemos deixar de considerar as consequências sociais desse 

“milagre”. Com base em nossa hipótese de pesquisa que assinala para o aumento na concentração 

da renda no período para o Brasil e para o estado de São Paulo, acreditamos que a principal e talvez 

mais marcante das consequências se refira à questão salarial e distributiva da renda, que termina por 

também determinar os impactos em relação às questões qualitativas para a sociedade como um 

todo. Para tanto, adotamos duas bases de dados para formular nossas considerações, sendo a 

primeira a dos censos demográficos de 1960 e 1970 e a segunda dos dados das PNAD’s para os 

anos de 1968 a 1972, que trata especificamente do estado de São Paulo. 
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 Com base nos censos demográficos, quando comparamos os 10% superiores e inferiores da 

distribuição, percebemos que os 10% mais pobres perderam participação de - 5,13% em detrimento 

de um aumento de + 20,50% na parcela dos 10% mais ricos. No ano de 1970 o grupo representado 

pelo 1% mais rico detém aproximadamente 15% do total da renda, enquanto os 40% mais pobres, 

detinham apenas 10%. Como característica geral, somente os estratos superiores da distribuição 

aumentaram sua parcela de participação no total da renda. A percentagem que competia a essa 

minoria já era grande e estes contemplam o aumento na participação ainda maior, reduzindo em 

contrapartida a participação das classes inferiores. Esses fatos confirmam o aumento da 

concentração da renda no período do Milagre Econômico Brasileiro.   

Por meio da análise da nossa outra base de dados, os das PNAD’s, para os anos de 1968 a 

1972 constatamos alguns resultados importantes. Primeiramente, ao contrário do caso do Brasil 

como um todo, que observamos nos censos demográficos que como tendência apresentaram a piora 

na distribuição da renda para as classes inferiores da distribuição, não encontramos esse movimento 

com os dados das PNAD’s para o estado de São Paulo, que apresentaram pequenos ganhos de renda 

para os estratos inferiores da distribuição. Entretanto, para além desse movimento, os dados das 

PNAD’s também confirmam o processo de concentração da renda nas mãos de uma minoria 

privilegiada, representada pelos estratos superiores da distribuição.  

Outra questão interessante é que por meio dos dados das PNAD’s conseguimos avaliar duas 

categorias acerca da distribuição da renda. Analisamos a distribuição a distribuição de acordo com o 

sexo e a distribuição segundo o grau de instrução. 

Em ambas as categorias são verificadas o aumento na participação da renda para os estratos 

inferiores, no entanto, a distribuição da renda ainda se mantém concentrada nas mãos de uma 

minoria. Um fato interessante é a relação da distribuição da renda entre homens e mulheres. Ainda 

que para ambos haja uma melhora na participação, assinalamos a clara existência da desigualdade 

salarial existente entre os dois sexos, com o aumento da concentração em favor dos homens. Já para 

a distribuição segundo o grau de instrução, assim como em Langoni (1972), assinalamos que, de 

fato, o grupo que apresenta maior grau de instrução encontra-se inserido nas faixas salariais mais 

altas da distribuição e apresenta a renda mais concentrada. 

Portanto, concluímos que no período conhecido como Milagre Econômico Brasileiro, 

acontece o movimento de concentração da renda nas mãos de uma minoria privilegiada, o que vai 

de encontro com o debate teórico sobre o período e nossa hipótese de pesquisa. Notamos que para o 

estado de São Paulo, os grupos situados nos estratos inferiores da distribuição ganharam pequenos 

aumentos de renda, no entanto, a mesma ainda permanece concentrada nas mãos de uma minoria. 
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Nesse sentido, abre-se um leque de questões a serem respondidas. Questões como, por exemplo: de 

que modo esses pequenos ganhos nominais de renda serviu para acalmar os ânimos dos que se 

encontram à margem da distribuição, seja ele representado pelo nosso grande contingente com 

baixo grau de instrução ou pelas próprias mulheres (que também obtiveram aumento de renda, mas 

não tinham consciência do aumento na concentração em favor dos homens)? E ainda sobre os dados 

das PNAD’s, pontuamos que se trata de dados coletados em fontes primárias que podem oferecer 

grandes contribuições em futuros trabalhos de pesquisa.   
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Estrutura das Receitas Fiscais da União na Crise dos Anos 1960 (1960-1968) 

Andre Luiz Passos Santos 

 
RESUMO 
Este artigo analisa a composição e as variações das receitas da União no período da crise dos anos 
1960 (1960-1968), utilizando como fonte primária os Balanços Gerais da União, publicados pelo 
Ministério da Fazenda. O objetivo principal é compreender a transformação ocorrida nas contas 
fiscais do país a partir do golpe civil-militar de 1964. Os governos Jânio Quadros e João Goulart 
tentaram aumentar a arrecadação de tributos, a fim de satisfazer as necessidades de caixa do Estado 
e prover os investimentos necessários para a industrialização, mas esbarraram no intenso conflito 
distributivo que marcou a época e não conseguiram aprovar no Congresso Nacional a reforma 
tributária que pretendiam. O regime militar, sufocadas as resistências dos trabalhadores, teve 
liberdade para implementar uma ampla reforma fiscal, dotando o Estado de recursos para ampliar a 
intervenção estatal no domínio econômico e reduzir os crônicos déficits públicos, que ajudaram a 
provocar a alta de preços nos anos anteriores. A análise dos dados dos Balanços Gerais da União 
mostra que a reforma tributária concentrou a arrecadação fiscal nas mãos do governo federal, em 
detrimento de estados e municípios, e aumentou a regressividade da carga de impostos 
Palavras-chave: Política fiscal, Jânio Quadros, João Goulart, Castello Branco, reforma tributária.  

 

ABSTRACT 

This paper analyses the composition and changes in revenues of Brazil’s federal government during 
the crisis of the 1960’s (1960-1968), using as a primary source the Balanços Gerais da União, 
published by the Ministry of Finance. The main objective of the thesis is to understand the 
transformation that occurred in the fiscal accounts after the civil-military coup of 1964. Jânio 
Quadros and João Goulart administrations attempted to increase the collection of taxes in order to 
keep the high economic and industrial growth rates, but faced intense distributive conflict and 
disputes. The military regime destroyed the militant trade unions, managed to make a wide tax 
reform, providing the state funds to expand its intervention in the economy and reduce the public 
deficit that helped to fuel high inflation at the time. From a detailed analysis of the federal accounts, 
we conclude that tax reform implemented in 1964-1966 concentrated the revenues in the federal 
government at the expense of states and municipalities, and increased the social unfairness of the 
tax burden.  
Keywords: Fiscal Policy, Jânio Quadros, João Goulart, Castello Branco, Tax Reform.  
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INTRODUÇÃO 

 A política fiscal sempre foi objeto de intensos debates, na academia ou fora dela, devido à 

sua capacidade de redistribuir a renda entre camadas da população, setores da economia ou regiões 

do país. A tributação e a forma como o Estado utiliza seus recursos desempenham papel decisivo 

sobre a estrutura econômica e a sociedade. Em torno deste tema, um intenso jogo de pressões se 

estabelece. Todos os dias, nas salas de aula, na imprensa, nas conversas privadas, nas reuniões de 

negócios ou nos salões do governo, o assunto se apresenta sob diversas formas, mais ou menos 

explícitas. 

 No Brasil, o modelo de industrialização induzida pelo Estado – que depois se convencionou 

chamar de “desenvolvimentismo” – que ganhou relevância a partir da ascensão de Getúlio Vargas, 

pôs no centro do debate a atuação do Estado na promoção do desenvolvimento nacional. Não 

repetiremos aqui o equívoco ainda comum de afirmar que o governo Vargas industrializou o país, 

negando os veementes indícios de uma industrialização em curso no país desde a segunda metade 

do século XIX.1 Mas sua chegada ao poder, embora não contrariando frontalmente os interesses 

agrários até então predominantes no governo central, deslocou as classes agrárias do núcleo do 

poder, abrindo ainda mais espaço a uma burguesia industrial que já vinha se tornando mais e mais 

influente.2  

 O governo Vargas logrou soluções de compromisso que não abandonaram os interesses da 

terra – sobretudo do café –, atenderam demandas dos trabalhadores urbanos, abrigaram uma ampla 

classe média nos escaninhos do Estado e cederam passagem ao impulso modernizador dos 

industriais.3 Grupos de trabalho para a indústria, estabelecidos no segundo período Vargas, 

desdobraram-se até mais tarde, no governo Juscelino Kubitschek. Indústrias de base, de bens 

intermediários e outras de grande poder de “encadeamentos para trás” estabeleceram-se no país.4 

No período Kubitschek, o grande arsenal de projetos e diagnósticos legados pelas estruturas 

montadas por Vargas desaguou na formulação do Plano de Metas, que se tornou o mais amplo e 

coerente conjunto de políticas e investimentos até aquela época planejados na economia brasileira.5 

O plano, que envolvia investimentos privados e públicos, foi bem-sucedido, conduzindo a economia 

                                                
1 Para entender melhor a questão, ver Baer, A Industrialização e o Desenvolvimento Econômico do Brasil, capítulo 2; 
Suzigan, Indústria Brasileira. Origens e Desenvolvimento, p. 77-91; Dean, A Industrialização de São Paulo, capítulo 1; 
Topik, A Presença do Estado na Economia Política do Brasil, capítulo 5. 
2 Luz, A Luta pela Industrialização do Brasil, p. 162-3; Love, A Locomotiva: São Paulo na Federação Brasileira, p. 
258-60. 
3 Fausto, A Revolução de 1930, p. 102-3. 
4 Lessa, Quinze Anos de Política Econômica, p. 28-34; Shapiro, State Intervention and Industrialization, p. 110-2.  
5 Orenstein e Sochaczewski, “Democracia com Desenvolvimento”, p. 171; Shapiro, State Intervention and 
Industrialization, p. 115-9.  
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brasileira a um ciclo de crescimento acelerado, em um ambiente de liberdades democráticas. 

Contudo, a política fiscal não se modernizou, ampliando as possibilidades de arrecadação e 

endividamento públicos, como seria necessário para acomodar o crescimento das despesas 

governamentais. Restava ao governo emitir moeda para cobrir suas necessidades de caixa (ou seja, 

utilizar-se de financiamento inflacionário) e manejar o câmbio para instrumentalizar a política de 

industrialização substitutiva de importações.6 

 O governo Kubitschek, aproveitando-se de um momento de expansão global das empresas 

multinacionais da Europa e Estados Unidos, logrou atrair capital externo para a indústria brasileira 

– sobretudo a indústria automobilística – e obteve impressionantes resultados na expansão da malha 

rodoviária do país, da produção de energia elétrica, aço, cimento, entre outros. Entretanto, o próprio 

processo de industrialização acelerada implicou um expressivo aumento das importações de 

petróleo e bens de capital, enquanto o grande volume de investimentos estrangeiros realizados nos 

anos anteriores começava a elevar as remessas de lucros para o exterior.7 A situação externa 

começou a deteriorar-se mais acentuadamente nos anos finais do governo Kubitschek, devido a 

restrições à capacidade de importar. O modelo de atração de capital externo esgotara-se.8 Ao 

mesmo tempo a inflação acelerava, dificultando a utilização do mecanismo inflacionário de 

financiamento dos investimentos públicos. Uma ampla reforma fiscal e do mercado de crédito era já 

uma necessidade iminente.  

 Porém, a urgência de aumentar a receita tributária esbarrava na obstinada resistência do 

empresariado, das camadas médias e dos trabalhadores de aceitar o ônus de ampliar a base fiscal do 

governo. Ao mesmo tempo, o sucesso do Plano de Metas criava obstáculos à análise técnica das 

dificuldades e inconsistências macroeconômicas.9 A tentativa durante o governo Kubitschek de 

captar empréstimos externos carecia de aval do Fundo Monetário Internacional (FMI), que exigia 

como contrapartida a adoção de políticas restritivas. Entretanto, o governo não estava disposto a 

abrir mão da popularidade alcançada pelas políticas expansionistas até então adotadas. Os 

problemas permaneceram sem tratamento adequado e foram protelados, deixando-se sua solução ao 

governo seguinte. 

 O breve governo Jânio Quadros iniciou uma reforma cambial, por meio da Instrução nº 204 

da Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), tentando eliminar os gargalos provocados 

                                                
6 Lessa, Quinze Anos de Política Econômica, p. 55-7. 
7 Leff, Política Econômica e Desenvolvimento, p. 56-7. 
8 Ibidem, p. 147-8. 
9 Orenstein e Sochaczewski, “Democracia com Desenvolvimento”, p. 191-3. 
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pelas múltiplas taxas de câmbio até então utilizadas.10 Ao mesmo tempo, devido à sua plataforma 

política e econômica conservadora, gozava da simpatia dos credores externos e do governo dos 

Estados Unidos, o que lhe rendeu uma exitosa renegociação de débitos no exterior.11 Suas ações não 

despertavam no empresariado as reações de desconfiança e resistência que caracterizaram as 

relações daquele grupo com o governo, como aconteceu ocasionalmente durante a administração de 

Vargas. Contudo, a repentina renúncia de Jânio Quadros após apenas sete meses de governo 

instalou no país uma grave crise institucional. A resistência conservadora à posse do vice-presidente 

João Goulart quase lançou o país em uma guerra civil. Mais uma vez, a esperada reforma fiscal teria 

que esperar ocasião mais propícia. 

 A crise aguda que se seguiu à renúncia de Jânio Quadros terminou sendo pragmaticamente 

contornada pela adoção do regime parlamentarista. Mas o equilíbrio delicado entre os sucessivos 

gabinetes e Goulart, as ambiguidades do modelo adotado de sistema parlamentar e a luta do 

presidente e de seus aliados pelo restabelecimento de suas prerrogativas constitucionais 

continuaram impossibilitando as necessárias reformas. A vitória do presidente Goulart no plebiscito 

de 1963 – onde o presidencialismo foi reinstalado por ampla margem de votos – não acalmou as 

resistências, pelo contrário. A rejeição das classes dominantes, apoiadas pelas camadas médias e 

pela alta hierarquia militar, aprofundou a deterioração do ambiente político. O conflito distributivo, 

já presente desde Vargas, só fez se agravar. No período presidencialista de Goulart sua agudização 

já apresentava sinais de ruptura evidentes. O conflito foi solucionado – ou suprimido – pelo 

estabelecimento da ditadura militar do período 1964-1985, quando a balança pendeu decisivamente 

para um dos lados pela coerção organizada pelo Estado. A política fiscal foi parte relevante desta 

transformação, pois nela se expressavam os diferentes interesses dos grupos sociais em conflito 

quanto à incidência dos tributos e à distribuição da receita fiscal entre os diversos setores da 

sociedade e da economia. 

 O período 1960-1968 foi escolhido pela importância das transformações na estrutura da 

esfera fiscal de um Estado sob intensa pressão de diferentes grupos sociais e mudanças 

institucionais e políticas. Tomou-se o ano de 1960 como ponto de partida por anteceder ao crítico 

período Jânio Quadros-João Goulart, possuindo ainda a virtude de não distorcer em excesso os 

valores por ter apresentado inflação relativamente moderada para a época. O estudo vai até o ano de 

1968, que inaugurou um período de crescimento econômico acelerado, o chamado “milagre 

econômico”. Nesse período histórico, é possível comparar as mudanças na estrutura de receitas 

                                                
10 Mesquita, A Política Econômica sob Quadros e Goulart, p. 75. 
11 Ibidem, p. 91. 
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federais durante o período Quadros-Goulart e contrastá-las com as alterações ocorridas no período 

Castello Branco – incluindo o ano de 1968, já na administração Costa e Silva, que reflete decisões 

tomadas ainda no ano anterior. O grande surto de crescimento durante o “milagre” é parcialmente 

explicado pela política fiscal do governo Castello Branco, dadas as reformas institucionais e a 

reorientação da atuação do Estado ocorridas na época. 

 Curiosamente, apesar de sua avaliação positiva pelas classes privilegiadas no país, de sua 

orientação para a facilitação da acumulação de capital e do ambiente de negócios,12 e de sua clara 

aprovação pelos governos dos Estados Unidos e pelos organismos multilaterais de crédito, que lhes 

facilitaram amplo acesso a recursos financeiros,13 os primeiros governos militares não perseguiram 

um modelo de Estado liberal, de baixa arrecadação fiscal e delegação de funções ao mercado, pois a 

reforma tributária que promoveram buscou fortalecer o caixa do Estado, dotando-o de recursos para 

ampliar seus meios de intervenção sobre o domínio econômico e social. Apenas a título de exemplo, 

a arrecadação total da União em 1968 foi de 11,8% do PIB, substancialmente superior à verificada 

em 1960, de 8,5% do PIB, como veremos adiante. 

 A fonte primária desta pesquisa é constituída pelos volumes dos Balanços Gerais da União 

(BGU), publicação do Ministério da Fazenda que contabiliza, de forma detalhada e desagregada, as 

receitas e despesas efetivamente realizadas pela União no ano de referência. Não se deve confundir 

essa publicação com o Orçamento da União, peça autorizativa enviada ao Congresso Nacional no 

ano anterior com uma previsão da arrecadação e dispêndios a serem realizados no ano de referência 

– embora às vezes, por conveniência, utilize-se neste trabalho o termo “orçamento” para fazer 

referência aos dados contabilizados nos BGU. No Volume I dos BGU estão contabilizadas as 

receitas da União. 

 Os dados dos BGU desagregam as receitas, apresentando-as por polo arrecadador, posto 

aduaneiro, unidades da federação e outras classificações, que não são relevantes para a finalidade deste 

trabalho. Deles foram retirados apenas os dados agregados das receitas da União. A seção 1 tratará da 

composição das receitas orçamentárias, discriminando os grupos e seus subgrupos de receitas e 

descrevendo os eventos geradores dessas receitas, bem como sua relevância frente à arrecadação total. 

A seção 2 analisará o comportamento e as variações do grupo receitas correntes, enfatizando seu 

subgrupo mais relevante: as receitas tributárias. A seção 3 tratará das receitas de capital, sublinhando 

seu subgrupo mais significativo: as operações de crédito. Por sua relevância, uma seção específica 

(seção 4) será dedicada à reforma tributária de 1964-1966. 

                                                
12 Fishlow, “Some Reflections On Post-1964”, p. 80. 
13 Ibidem, p. 83. 
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1 – Composição das receitas da União 

 As receitas da União eram compostas, conforme o volume I dos Balanços Gerais da União, por 

dois grupos: receitas correntes e receitas de capital.14 As receitas correntes, por sua vez, dividiam-se em 

arrecadação de impostos, inclusive multas e cobrança da dívida ativa; em dividendos pagos à União 

pelas empresas estatais; na arrecadação de taxas diversas e em receitas proporcionadas pelos aluguéis 

de imóveis e rendimentos financeiros. Já as receitas de capital eram constituídas por operações de 

crédito junto ao mercado financeiro; operações de alienação de bens da União e receitas diversas, como 

heranças jacentes. A Tabela 1 indica a participação de cada um dos grupos no total de receitas federais: 

 
Tabela 1 – Participação dos tipos de receita na receita total da União, Brasil, 1960-1968, em % 

Ano Receitas correntes Receitas de capital 

1960 89,3 10,7 
1961 94,4 5,6 
1962 92,8 7,2 
1963 91,9 8,1 
1964 90,1 9,9 
1965 89,9 10,1 
1966 82,8 17,2 
1967 74,4 25,6 
1968 88,1 11,9 

              Fonte: Balanços Gerais da União de 1960 a 1968. 

 

 Como se pode observar na Tabela 1, as receitas correntes constituíram, ao longo do período em 

análise, pelo menos três quartas partes das receitas orçamentárias, chegando em alguns anos a 

representar mais de nove décimos das mesmas receitas. Observa-se a partir de 1966 a tendência de 

incremento da relevância das receitas de capital, devido ao início das colocações de ORTNs no 

mercado. Em 1968, o grande crescimento da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados 

levou a um novo aumento da relevância das receitas correntes, relativamente ao total de receitas. Esses 

movimentos serão avaliados com detalhe, nas seções que tratarão das receitas correntes (seção 2) e das 

receitas de capital (seção 3). 

 Nas subseções 1.1 e 1.2 a seguir, serão discutidas as composições das receitas correntes e das 

receitas de capital. 

 

1.1 – Composição das receitas correntes 

 As receitas correntes eram compostas pelos seguintes subgrupos: receitas tributárias, receitas 

patrimoniais, receitas industriais e receitas diversas. A Tabela 2 demonstra a participação de cada um 

desses subgrupos no das receitas correntes: 

Tabela 2 – Participação dos tipos de receita nas receitas correntes da União, Brasil, 1960-1968, em % 

                                                
14 Esta nomenclatura para os grupos foi adotada em 1965. Até 1964, os Balanços Gerais da União os chamavam de 
receitas ordinárias e receitas extraordinárias, respectivamente. 
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Ano  
Receitas 

 tributárias 

 
Receitas 

 patrimoniais 

 
Receitas industriais

 
Receitas 
 diversas 

1960 94,7 1,9 1,2 2,2 

1961 94,3 1,0 1,6 3,1 

1962 93,5 2,6 1,3 2,7 

1963 96,5 1,0 0,9 1,6 

1964 94,8 2,3 0,8 2,1 

1965 93,5 1,0 1,0 4,5 

1966 95,8 0,2 0,9 3,1 

1967 91,5 0,2 1,3 7,1 

1968 95,9 0,2 0,8 3,1 

                                  Fonte: Balanços Gerais da União de 1960 a 1968. 

 

 O subgrupo receitas tributárias concentrava cerca de 95% do valor das receitas correntes no 

período estudado, dividindo-se em diferentes tipos de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Por 

sua relevância, o subgrupo receitas tributárias será analisado em subseção específica, na seção sobre as 

receitas correntes (seção 3.2), a seguir. 

 A arrecadação do subgrupo receitas patrimoniais decorreu de aluguéis, rendimentos de 

aplicações financeiras, taxas do tipo laudêmio e foro e dividendos distribuídos pelas empresas em que a 

União detinha participação no capital. Esse subgrupo representou cerca de 1,6% do total das receitas 

correntes na média anual do período 1960-1963, perdendo importância relativa no período 1964-1968, 

quando passou a representar cerca de 0,8% das mesmas receitas, na média anual. As receitas 

patrimoniais compunham-se de quatro itens de receitas: receitas de capitais, participações, receitas de 

imóveis e outras rendas. Os dois primeiros itens, onde se contabilizavam os juros decorrentes de 

empréstimos realizados pela União aos estados e municípios e os dividendos pagos ao Tesouro 

Nacional pelas empresas estatais e de economia mista constituíam entre 85% e 95% das receitas do 

subgrupo receitas patrimoniais no período 1960-1964, perdendo drasticamente sua importância relativa 

no período 1965-1968, quando chegaram a somar no máximo 30% das receitas do subgrupo. Os 

demais 70% das receitas desse subgrupo, no período 1965-1968, passaram a advir de aluguéis e taxas 

de ocupação de imóveis da União e de juros bancários sobre títulos e valores mobiliários, 

provavelmente refletindo, ao menos em parte, a correção monetária que passou a ser aplicada sobre os 

mesmos.  
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 O subgrupo receitas industriais correspondia aos rendimentos de autarquias federais, como o 

então Departamento de Correios e Telégrafos (DCT), e de portos, aeroportos, museus, bibliotecas, 

Casa da Moeda e diversas divisões ministeriais responsáveis pela fiscalização de atividades tais como 

aviação civil e obras contra as secas. No período, apenas a receita oriunda do DCT e da Casa da Moeda 

representou percentual que variou entre 96% e 99% das receitas do subgrupo. Assim como o subgrupo 

receitas patrimoniais, o subgrupo receitas industriais nunca chegou a representar, no período sob 

estudo, mais de 1% do total do grupo de receitas correntes, com a diferença de que os dois itens que o 

compõem, rendas de empresas públicas (DCT e Casa da Moeda) e rendas de serviços públicos 

(museus, bibliotecas, portos, aeroportos e serviços de fiscalização) não tiveram variações de monta.  

 O subgrupo receitas diversas formou-se com a cobrança de multas de mora sobre impostos, 

amortizações de empréstimos realizados aos estados, indenizações, cobrança da dívida ativa da União e 

outras receitas. Tal subgrupo era composto por seis itens: dívida ativa, multas, contribuições, 

indenizações, rendas eventuais e diversas rendas. Este subgrupo representou 3,3% do grupo de receitas 

correntes, na média anual do período 1960-1968, como pode ser calculado da tabela 3.2. Os itens 

multas (de fiscalização e mora sobre impostos), indenizações (decorrentes de decisões judiciais) e 

rendas eventuais (não especificadas) representaram entre 65% e 80% do total arrecadado neste 

subgrupo no período. O item dívida ativa representava 16% da receita do subgrupo, na média anual do 

período, com picos entre 1965 e 1966, quando chegou a representar cerca de um terço do total 

arrecadado no subgrupo receitas diversas, talvez refletindo uma melhoria no aparato fiscalizador do 

Ministério da Fazenda e a adoção de legislação que facilitava a arrecadação, ocorrida a partir de 1964, 

como veremos na seção 3.4. Os demais itens que compõem o subgrupo apresentaram arrecadação de 

valores irrelevantes. 

 

1.2 – Composição das receitas de capital 

 O grupo receitas de capital era constituído pelos seguintes subgrupos: operações de crédito; 

alienação de bens e outras receitas. A Tabela 3 indica a participação percentual desses subgrupos no 

grupo de receitas de capital: 

Tabela 3 – Participação dos tipos de receita nas receitas de capital, Brasil, 1960-1968, em % 
Ano Operações 

de crédito 
Alienação 

de bens 
Outras 
receitas 

1960 99,5 0,5 – 

1961 99,4 0,6 – 

1962 99,6 0,4 – 

1963 99,9 0,1 – 



 

    
   

 

9 

1964 99,9 0,1 – 

1965 99,7 0,3 0,0003 

1966 99,8 0,2 0,0003 

1967 99,9 0,1 0,0001 

1968 99,9 0,1 0,0004 

                                       Fonte: Balanços Gerais da União de 1960 a 1968. 
                                       Nota: o símbolo – indica não ter havido arrecadação no ano. 

 

 O subgrupo operações de crédito representou, em todos os anos que compõem a série 

estudada, mais de 99% das receitas de capital. O item compunha-se do adicional sobre o imposto de 

renda para o reaparelhamento econômico – criado em 1951 com a finalidade de formar o capital do 

BNDE – e do adicional do imposto de renda sobre os lucros das empresas, instituído pela Lei nº 

2.862, de 4 de setembro de 1956. A partir de 1964 – e mais intensamente a partir de 1966 – com a 

criação das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ORTNs e com a revogação da Lei da 

Usura –, a colocação desses títulos no mercado financeiro passou a constituir a maior parcela da 

arrecadação do subgrupo operações de crédito. No ano de 1966, a colocação das ORTNs no 

mercado chegou a representar mais do que o dobro do déficit verificado.15 O grupo de receitas de 

capital será discutido com mais detalhe na seção 3.3. 

 O subgrupo alienação de bens referia-se a operações de venda de bens móveis e imóveis do 

patrimônio da União. Em todo o período estudado, as operações desse subgrupo foram pouco 

relevantes – menos de 0,5% das receitas do grupo de receitas de capital, na média do período 

estudado. Já o subgrupo outras receitas era composto por heranças jacentes e outras receitas não 

classificadas. Embora tenha apresentado arrecadação a partir de 1965, os valores arrecadados foram 

irrisórios.16 

 

2 – Receitas correntes 

 Como vimos na seção anterior, o grupo receitas correntes era formado por quatro subgrupos: 

receitas tributárias, receitas patrimoniais, receitas industriais e receitas diversas. A Figura 1 

reproduz a evolução das receitas correntes, comparando-se com a arrecadação do ano-base de 1960. 

Estes dados, assim como os que serão apresentados adiante, estão em valores reais de 1960, 

                                                
15 Oliveira, A Reforma Tributária, p. 44. 
16 Os Balanços Gerais da União do período 1960-1964 não registraram qualquer arrecadação no subgrupo receitas 
diversas. 
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deflacionados pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getúlio 
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Figura 1 – Evolução das receitas correntes da União, Brasil, 1960-1968, 1960=100 
                              Fonte: Balanços Gerais da União de 1960 a 1968. 
                              Nota: valores a preços de 1960, deflacionados pelo IGP-DI, da FGV. 
 

 Como se pode observar na Figura 1, as receitas correntes apresentaram pequeno crescimento 

no biênio 1964-1965, se comparado com o período 1960-1963, quando permaneceram estáveis. 

Contudo, a partir de 1966 a arrecadação cresceu vigorosamente, com um novo salto no ano de 1968, 

momento em que as receitas correntes foram quase 120% superiores às arrecadadas em 1960. Como 

o subgrupo receitas tributárias representou cerca de 95% das receitas correntes no período como um 

todo, como vimos na Tabela 2 acima, é possível inferir que o grande impulso apresentado pelas 

receitas correntes após 1965 foi proporcionado pela arrecadação de tributos, como consequência da 

reforma tributária de 1964-1966. Na subseção a seguir, avaliaremos com detalhe a arrecadação das 

receitas tributárias. 

 

2.1 – Receitas Tributárias 

 As receitas tributárias eram formadas pelos itens: receita de impostos, taxas e contribuições 

de melhoria. A Tabela 4 mostra a participação relativa de cada um desses itens frente ao total das 

receitas tributárias: 

Tabela 4 – Participação dos impostos, taxas e contribuições nas receitas tributárias da União, Brasil, 1960-1968, em 

% 

Ano Impostos Taxas Contribuições de 
melhoria 

1960 99,0 1,0 – 

1961 99,1 0,9 – 

1962 99,3 0,7 – 
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1963 99,5 0,5 – 

1964 99,4 0,6 – 

1965 99,4 0,6 – 

1966 99,3 0,7 – 

1967 97,4 2,6 – 

1968 99,1 0,9 – 

                     Fonte: Balanços Gerais da União de 1960 a 1968. 
                     Nota: o símbolo – indica não ter havido arrecadação no ano. 

 

  As taxas arrecadadas pela União eram classificadas em dez grupos: montepio civil e militar; 

emolumentos consulares; cotas de participação e contribuições; fiscalização de exportações; 

fiscalização em geral; sanitárias; custas judiciárias; de registro; sobre minerais (não confundir com o 

imposto único sobre minerais) e taxas diversas. Somente as duas primeiras representavam entre 75% e 

95% do total da receita de taxas no período 1960-1966. Aí foram contabilizadas as contribuições 

previdenciárias do serviço público e as taxas cobradas pelos serviços de emissão de passaportes e 

vistos, bem como registros civis e notariais realizados por consulados brasileiros no exterior. A partir 

de 1967, as taxas ganharam relevância devido à sua maior flexibilidade: não estavam sujeitas ao 

princípio da anualidade.17 Como exemplo disso, adquiriram importância as taxas aduaneiras, cobradas 

sobre fatos geradores que antes estavam incluídos em impostos extintos pela reforma tributária.18 Em 

1967 as taxas aduaneiras arrecadaram um valor extraordinariamente elevado, chegando a levar a 

arrecadação de taxas a 2,6% do total de receitas tributárias, como vimos na Tabela 4. Contudo, o efeito 

pode ter sido meramente contábil, visto que provavelmente a arrecadação de impostos – dada a 

extinção de alguns deles, como veremos na seção 4 – decresceu em valor semelhante ao do 

crescimento da arrecadação de taxas. Os demais grupos de taxas apresentaram ao longo de toda a série 

valores pouco relevantes e sem variações dignas de registro.  

 As contribuições de melhoria, que reuniam tributos gerados a partir de situações que gerassem 

benefícios especiais ao contribuinte, como a valorização imobiliária decorrente de uma obra pública, 

não apresentaram, durante toda a série, qualquer arrecadação, conforme a Tabela 4. 

                                                
17 Cardoso, Os Reflexos da Reforma Tributária de 1966, p. 31. A lei estabelecia que os impostos só pudessem ser 
cobrados a partir do ano seguinte ao de sua criação. As taxas não estavam sujeitas ao mesmo princípio. 
18 A Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, que instituiu o Código Tributário Nacional, disciplinou por meio do artigo 
77 a criação de taxas. Decretos e portarias que regulamentaram a lei transformaram em taxas alguns fatos geradores, 
antes tributados pelos extintos impostos do selo e de indústria e profissões.  



 

    
   

 

12 

 A importância do subgrupo receitas tributárias residiu, como vimos na Tabela 3 acima, nos 

impostos. A seguir, avaliaremos em detalhe a composição da receita de impostos no período 1960-

1968. 

 

2.1.1 – Receita de impostos 

 A arrecadação de impostos era então composta por um grande número de tributos, a saber: 

imposto de importação; imposto sobre o consumo (extinto pelo Código Tributário Nacional – CTN, de 

1966); imposto de renda; imposto do selo (também extinto pelo CTN); imposto único sobre energia 

elétrica; impostos atribuídos à União arrecadados nos territórios federais;19 imposto único sobre 

minerais (arrecadado a partir de 1965); imposto sobre produtos industrializados (arrecadado a partir de 

1967, em substituição ao imposto sobre o consumo, extinto pelo CTN); imposto sobre transportes e 

comunicações (arrecadado apenas no ano de 1967, extinto a partir de 1968); imposto sobre o transporte 

rodoviário de passageiros (arrecadado a partir de 1968, em substituição ao imposto sobre transportes e 

comunicações); imposto único sobre combustíveis e lubrificantes líquidos e gasosos (arrecadado a 

partir de 1968); imposto sobre águas minerais industrializadas (arrecadado também a partir de 1968); e 

imposto sobre a propriedade territorial rural, que teve sua cobrança iniciada em fins de 1968. A Tabela 

5 a seguir sintetiza a composição da arrecadação de impostos ao longo dos anos estudados: 

 

 

Tabela 5 – Participação dos impostos na arrecadação total de impostos da União, Brasil, 1960-1968, em % 

 

                                                
19 Os impostos de competência estadual arrecadados nos territórios federais eram administrados pela União. 

Imposto 1960 1961       1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 

Importação 11,3 12,7 13,2 10,3 7,3 6,9 8,8 7,5 8,3 

Consumo 42,8 43,8 46,3 48,5 51,5 43,5 46,8 – – 

Renda 31,9 29,9 26,2 28,9 28,3 34,1 28,3 31,6 22,0 

Selo 13,1 12,9 13,8 10,9 11,0 11,6 11,4 – – 

 
Energia 
elétrica 

0,9 0,7 0,5 1,4 1,9 3,2 4,1 2,1 1,6 

Territórios 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,03 

Minerais  
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

0,7 0,6 0,7 0,4 
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Fonte: Balanços Gerais da União de 1960 a 1968. 
Nota: o símbolo – indica não ter havido arrecadação no ano. 

 

 A Tabela 5 revela que a arrecadação de impostos, até a edição do CTN em 1966, estava 

baseada em quatro impostos principais, que representavam a quase totalidade da arrecadação: 

imposto de importação, imposto de renda, imposto sobre o consumo e imposto do selo. A partir de 

1967, o imposto sobre produtos industrializados substituiu o imposto de consumo, ocupando 

também o lugar do extinto imposto do selo em importância.20 

 A Figura 2 retrata a evolução dos valores reais arrecadados com os impostos, comparando-se 

com a arrecadação no ano-base de 1960: 
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Figura 2 – Evolução da arrecadação de impostos da União, Brasil, 1960-1968, 1960=100 

                               Fonte: Balanços Gerais da União de 1960 a 1968. 

                               Nota: valores a preços de 1960 e deflacionados pelo IGP-DI, da FGV. 

 
 Os dados da Figura 2 demonstram que no período 1960-1962 a arrecadação de impostos 

manteve-se praticamente inalterada, a despeito dos esforços dos governos Quadros e Goulart em 

                                                
20 O imposto sobre operações financeiras – IOF, que absorveu parte das operações tributadas pelo imposto do selo até 
1966, não era contabilizado pelos BGU, pois integrava o orçamento monetário. Somente a partir de 1972 o IOF passou 
a integrar o orçamento fiscal. Na seção 4, que analisará a reforma tributária, esta mudança será apresentada com mais 
detalhe.  

 
Produtos 
industrializados 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
     – 

 
  – 

58,1 51,5 

Transportes e 
comunicações 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
     – 

 
     – 

0,003 – 

Transporte  
de passageiros 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
     – 

 
     – 

 
– 

0,01 

Lubrificantes e  
combustíveis 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
     – 

 
     – 

 
– 

 
16,2 

Águas  
Minerais 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
     – 

 
     – 

 
– 

0,002 

Territorial 
 Rural 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
     – 

 
     – 

 
– 

0,00001 



 

    
   

 

14 

aumentar a arrecadação. A arrecadação de impostos em 1963 apresentou elevação – de 7,7% – em 

relação à média do período 1960-1962, devido a um aumento (11% sobre o ano anterior) do mais 

significativo dos impostos naquele ano: o imposto sobre o consumo. Responsável por 48% da 

arrecadação de impostos em 1963, a alta do imposto sobre o consumo compensou a queda do imposto 

sobre a importação (10% do total arrecadado em impostos em 1963), com queda na arrecadação de 

18% em relação ao ano de 1962; e do imposto do selo (11% do total arrecadado em impostos em 

1963), cuja receita caiu 16% em relação a 1962. O imposto de renda, cuja arrecadação vinha 

declinando ano a ano no período 1960-1962, também voltou a subir em 1963, embora não tenha 

chegado a recuperar o nível da arrecadação de 1960. Cabe lembrar que a arrecadação de impostos se 

compunha também de impostos estaduais, atribuídos à União quando arrecadados nos territórios 

federais. Porém sua arrecadação foi muito pouco relevante – média de 0,02% do total dos impostos – 

durante todo o período estudado, e suas pequenas oscilações são explicadas mais pela emancipação de 

territórios federais (como o território federal do Acre, elevado à condição de estado em 1962) do que 

por variações na arrecadação dos impostos estaduais. 

 O ano de 1964 trouxe um novo aumento – de 5,6% – na arrecadação de impostos sobre o ano 

anterior. Embora a alta da arrecadação não tenha sido tão significativa, a receita teve uma elevação 

generalizada: todos os impostos, com exceção do imposto sobre a importação, arrecadaram mais que 

no ano de 1963. 

 Contudo, é a partir de 1965 – ainda antes da consolidação da reforma tributária – que se pode 

constatar uma considerável elevação da receita de impostos. Para isso contribuíram o início da 

cobrança do imposto único sobre minerais e, sobretudo, o aumento da arrecadação de todos os 

impostos em relação a 1964, com destaque para o imposto sobre o consumo – 43% do total de 

impostos em 1965 – que arrecadou 11% mais que no ano de 1964; e principalmente o imposto de renda 

– 34% do total de impostos em 1965 – que cresceu significativos 58% sobre o arrecadado em 1964. 

Aliás, tratando-se de imposto de renda, o ano de 1965 foi atípico. Em 1960, o imposto de renda 

representou 32% da receita de impostos. No período 1961-1964, sua participação no total de impostos 

caiu para 28,3%. Depois, no período 1966-1968, o imposto de renda voltou a representar 27,3% da 

receita de impostos. A atipicidade da arrecadação do imposto de renda no ano de 1965 deveu-se ao 

aumento de capital das empresas, decorrente da aplicação da correção monetária acumulada sobre os 

valores originais dos ativos imobilizados, em cumprimento ao disposto no artigo 3º, §2º e seguintes, da 

Lei nº 4.357, de 16 de julho de 1964. A aplicação de correção monetária sobre os valores do 

imobilizado nos balanços resultou em aportes significativos no capital social das empresas, dados os 

altos índices de inflação acumulados. A partir de então, a correção monetária passou a ser aplicada 
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anualmente. O efeito a partir de 1966 esteve longe de ter a mesma magnitude alcançada em 1965, pois 

o índice a ser aplicado sobre o capital social das empresas referia-se somente à inflação ocorrida no ano 

anterior. No volume I dos BGU de 1965 (p. 58), no item 3.10 da composição da arrecadação do 

imposto de renda (“imposto sobre o aumento de capital mediante a reavaliação do ativo imobilizado e 

incorporação de reservas tributáveis”), onde se refletiu o efeito da correção monetária sobre o 

imobilizado, verifica-se que nesse item se concentrou quase 13% da arrecadação do imposto de renda 

naquele ano. O alto índice utilizado para corrigir os balanços em 1965 não se repetiria nos anos 

seguintes. 

 Outro efeito que deve ser considerado é a adoção da correção monetária sobre os créditos 

tributários a partir de 1965. É provável que parte do aumento da receita tributária verificada a partir 

daquele ano reflita sua aplicação, pois a inflação ainda era razoavelmente elevada (57%, conforme 

variação do IGP-DI, da FGV). 

 O ano de 1966, à semelhança do ocorrido em 1965, trouxe novamente uma alta significativa da 

arrecadação de impostos. Todos os impostos cresceram em relação ao ano anterior, exceto o imposto 

de renda, pela razão acima exposta. Mas ao comparar-se a arrecadação de 1966 com a do ano de 1960, 

base de nossa série, verifica-se que o imposto sobre a importação cresceu 30%, o imposto sobre o 

consumo elevou-se 83%, o imposto de renda subiu 49% e o imposto do selo aumentou 46%. O imposto 

único sobre energia elétrica (IUEE) cresceu impressionantes 687% sobre o ano anterior.  

 O total de impostos arrecadado em 1966 foi 68% maior que o recebido em 1960. Mesmo antes 

de completarem-se as alterações introduzidas pela reforma tributária, a receita de impostos já havia 

crescido consideravelmente. Tal crescimento da arrecadação tributária provavelmente contribuiu de 

forma decisiva para a redução do persistente déficit público – que decresceu de 4,2% do PIB em 1963 

para 1,1% do PIB em 1966 – e da mesma forma para o arrefecimento da inflação.21 O necessário 

fortalecimento fiscal do Estado finalmente se concretizava. 

 O orçamento de 1967 já refletiu boa parte das novidades introduzidas pela reforma tributária de 

1964-1966.22 A arrecadação decresceu em relação ao ano anterior, em parte pela queda nas receitas do 

imposto de importação e do imposto de renda e pelo forte declínio na arrecadação do imposto único 

sobre energia elétrica, em virtude da migração de parte de sua receita para o novo imposto sobre 

produtos industrializados (IPI); mas, sobretudo pela extinção do imposto sobre o consumo, absorvido 

pelo novo IPI. O imposto do selo foi também extinto, sendo parte das operações antes taxadas por 

aquele imposto migradas para o novo imposto sobre operações financeiras, que passaria a ser 

                                                
21 Lago, “A Retomada do Crescimento”, p. 264. 
22 Devido à sua relevância, a reforma tributária será discutida em seção própria, adiante. 
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contabilizado nos Balanços Gerais da União somente a partir de 1972.23 É preciso ainda ressaltar que 

parte das operações que eram objeto do antigo imposto do selo foi transformada em taxas – que 

também por essa razão, no ano de 1967 tiveram expressiva alta em sua participação nas receitas 

correntes em relação aos anos anteriores, como vimos na Tabela 4 acima. A receita do novo IPI em 

1967 foi menor que a receita gerada em 1966 pelos impostos extintos.   

 A receita de impostos de 1967 foi 10% menor do que a média dos dois anos anteriores. Ajustes 

na regulamentação do IPI corrigiriam imperfeições, o que se refletiria em uma arrecadação 

consideravelmente maior daquele imposto em 1968 – um crescimento de 42% sobre o valor arrecadado 

em 1967. É possível ainda que a queda da receita de impostos em 1967 tenha sido a principal razão do 

salto havido na receita de operações de crédito – alta de 46% em 1967 sobre os valores apresentados 

em 1966 – a fim de recuperar, pelo menos em parte, o nível do orçamento. Parte dos impostos 

estabelecidos pela reforma só seria arrecadada em 1968, devido à restrição imposta pelo princípio legal 

da anualidade, sendo basicamente criados a partir de operações antes taxadas pelo imposto sobre o 

consumo. Essa mudança acabou constituindo-se em mais uma razão para a queda da arrecadação em 

1967. 

 O ano de 1968 refletiu a plenitude das mudanças no sistema tributário. Além do IPI revisto, o 

orçamento daquele ano contabilizou as receitas dos novos impostos, como o imposto sobre transporte 

rodoviário de passageiros (ITRP),24 imposto sobre águas minerais industrializadas (IAMI), imposto 

sobre a propriedade territorial rural (ITR) – embora a arrecadação deste imposto em 1968 tenha sido 

irrelevante – e, sobretudo, do imposto único sobre lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos 

(IUCL). Este último, ao contrário dos demais novos impostos (exceto o IPI), teve receita significativa – 

mais de 16% – em 1968, em relação ao total da arrecadação de impostos.  

 A forte alta da receita de impostos de 1968 – que foi 123% maior que a de 1960 – refletiu uma 

elevação da receita com todos os impostos em relação aos anos anteriores (exceto pela arrecadação do 

imposto de renda em 1965 – devido à correção monetária sobre os ativos das empresas – e do imposto 

único sobre energia elétrica no período 1965-1966 – por causa da migração de parte de sua receita para 

o IPI a partir de 1967 – como já mencionado). Além disso, o rearranjo tributário entre os entes 

federativos provocado pela reforma tributária federalizou a arrecadação de diversos impostos, dispondo 

que a União, em contrapartida, devia repassar parte do arrecadado para os estados e municípios, através  

 

                                                
23 Oliveira, A Reforma Tributária, p. 54; Giuberti, Instituições Orçamentárias, p. 49. 
24 Este imposto substituiu o imposto sobre transportes e comunicações, arrecadado exclusivamente em 1967, com nova 
base de cálculo e arrecadação cerca de seis vezes maior que a do imposto substituído. Contudo, sua arrecadação era 
muito pouco expressiva – 0,003% – em relação ao total de impostos. 
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dos Fundos de Participação. Na seção 4 adiante, onde será tratada a reforma tributária de 1964-1966, 

essa centralização tributária será analisada mais detidamente. 

 A Figura 3 traz a evolução da receita tributária no período estudado, expressa em termos de 

percentual do PIB nominal: 
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Figura 3 – Receita tributária da União em relação ao PIB, Brasil, 1960-1968, em % 

           Fontes: Balanços Gerais da União de 1960 a 1968; IBGE, Estatísticas Históricas do Brasil. 

  

 A Figura 3 deixa claro que a receita tributária da União, que esteve em torno dos 7% do PIB na 

média do período 1960-1963, alcançou 9% do PIB na média do período 1966-1968. Em 1968, a 

arrecadação atingiu seu ápice no período dessa pesquisa: 10% do PIB. Sem dúvida, o fortalecimento 

fiscal do Estado foi plenamente alcançado pelos dois primeiros governos militares.  

 Entretanto, o significativo declínio da arrecadação verificado em 1967, quando voltou a ser de 

7% do PIB – contra 8,9% do PIB em 1966 – sugere que tal queda da receita contribuiu decisivamente 

para o notável aumento do déficit público de 1967 – 1,7% do PIB – relativamente a 1966, quando 

havia se reduzido para 1,1% do PIB.25 A evidência é que, diferentemente do que sugere José Pedro 

Macarini, que atribui o aumento do déficit público em 1967 a manobras orçamentárias e à política 

heterodoxa de Delfim Netto, não apenas o adiamento de parte das despesas de 1966 para o primeiro 

trimestre de 1967 e a opção expansionista da política econômica do novo governo militar seriam as 

causas do crescimento do déficit publico em 1967.26 

 

2.1.2 – Impostos diretos e impostos indiretos: imposto de renda e IPI 

 A Figura 4 indica a evolução da arrecadação real de dois impostos significativos – o imposto de 

renda e o imposto sobre produtos industrializados – em relação ao ano-base de 1960. 

                                                
25 Lago, “A Retomada do Crescimento”, p. 264.  
26 Macarini, “A Política Econômica do Governo Costa e Silva”, p. 460. 
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Figura 4 – Evolução do imposto de renda e do IPI, Brasil, 1960-1968, 1960=100 

           Fonte: Balanços Gerais da União de 1960 a 1968. 
                                               Nota: valores a preços de 1960, deflacionados pelo IGP-DI, da FGV. 

 

 O imposto de renda e o IPI, somados, constituíram 75% da arrecadação de impostos na média 

do período pesquisado, sem variações dignas de nota – com exceção de 1967, onde devido à extinção 

do imposto do selo e a desajustes na regulamentação dos novos impostos – corrigidos em 1968, como 

vimos acima – o imposto de renda e o IPI chegaram a representar quase 90% da arrecadação de 

impostos. Assim, destacaremos esses dois impostos para análise devido à sua expressiva 

representatividade em relação à receita de impostos e também devido às suas naturezas diversas: 

enquanto o imposto de renda é um imposto direto, incidente sobre a renda auferida por cada 

contribuinte, o IPI é um imposto indireto, calculado sobre o preço de venda das mercadorias sobre as 

quais incide. Ou seja, todos os consumidores e produtores que utilizam essas mercadorias pagam o 

mesmo imposto sobre produtos, independentemente de seu nível de renda. 
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 Analisando-se a Figura 4, é possível perceber que o aumento da receita de impostos deu-se 

principalmente pelo aumento da arrecadação de impostos indiretos. O imposto de renda – praticamente 

o único imposto federal de natureza direta, dada a irrelevância do valor arrecadado com o imposto 

territorial rural (ínfimo 0,00001% da receita de impostos em 1968) – que em 1960 chegava a 32% da 

receita de impostos, em 1968 representou apenas 22% da mesma receita. Embora o imposto de renda 

tenha aumentado sua arrecadação em 54% em termos reais comparando-se 1968 com 1960, a 

arrecadação total de impostos cresceu bem mais: 123% no mesmo período. A arrecadação do IPI 

elevou-se em 168% – mais de três vezes acima do crescimento da arrecadação do imposto de renda – 

em 1968, em comparação com 1960. O PIB de 1968 foi 51% maior que o de 1960, índice de 

crescimento próximo ao da expansão do imposto de renda no mesmo período. Portanto, o incremento 

da receita com o imposto de renda apenas acompanhou o crescimento da economia, enquanto o 

aumento do IPI superou em muito a expansão dos bens e serviços da economia brasileira na época. 

 Embora constasse da exposição de motivos do ministro Octávio Gouvêa de Bulhões para a 

proposta de reforma tributária, a expansão do número de contribuintes do imposto de renda não foi 

alcançada. Para atingir o objetivo proposto, o limite de isenção deveria baixar, de forma a alargar a 

base de contribuintes. Mas uma alteração introduzida na legislação do imposto de renda aumentou para 

doze salários mínimos o limite de isenção para os contribuintes que possuíam uma só fonte de renda, 

fixando em dois salários mínimos o limite de isenção para aqueles que obtinham seus rendimentos de 

mais de uma fonte. Esta alteração reduziu a base de contribuintes de 528.902 em 1964 para 178.516 em 

1965. Em 1966 o limite de isenção baixou para dez salários mínimos, o que ampliou a base de 

contribuintes para 250.966. Somente em 1969 essas distorções seriam corrigidas, igualando-se em dois 

salários mínimos o limite de isenção para todos os contribuintes.27 

 O comportamento do imposto de renda, como vimos na Figura 4, mostra que sua arrecadação 

vinha declinando até 1962, quando arrecadou cerca de 83% do obtido em 1960. Em 1963 iniciou uma 

recuperação, atingindo cerca de 97% do valor arrecadado no ano base de 1960. O ano de 1964 apenas 

recuperou o nível da arrecadação de 1960 (100,1%). No período 1965-1968, a arrecadação do imposto 

de renda acomodou-se em um nível 50% maior que o do ano base de 1960. As razões desse novo e 

mais alto nível na arrecadação do imposto de renda foram, além da já citada aplicação da correção 

monetária sobre os ativos das empresas, determinada pela Lei nº 4.357, como vimos acima; a extinção 

dos privilégios de isenção que beneficiavam professores, jornalistas, escritores e juízes, mediante a 

Emenda Constitucional nº 9, de 22 de abril de 1964; a tributação da renda agrícola com base no valor 

atualizado das terras e; sobretudo, a ampliação das alíquotas e a maior incidência de retenções na 
                                                
27 Oliveira, A Reforma Tributária, p. 63-4. 
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fonte.28 Assim, a despeito do estreitamento da base absoluta de contribuintes, a arrecadação 

consolidou-se em nível mais alto.  

 Já o imposto sobre o consumo/IPI, que no período 1960-1962 não apresentou variações 

consideráveis, iniciou uma trajetória de alta a partir de 1963, que não se interrompeu até 1968, quando 

sua receita chegou a ser 168% superior ao valor arrecadado de 1960. 

A Figura 5 resume a evolução dos dois impostos, desta vez expressos em termos de participação 

relativa no PIB nominal: 
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Figura 5 – Receita do imposto de renda e do IPI em relação ao PIB, Brasil, 1960-1968, em % 

Fontes: Balanços Gerais da União de 1960 a 1968; IBGE, Estatísticas Históricas do Brasil. 

 

 Pode-se perceber que o imposto de renda apresentou leves oscilações ao longo do período, 

porém iniciou a série em 1960 com 2,3% do PIB; e encerrou-a em 1968, com 2,2% do PIB. A exceção 

foi o ano de 1965, quando o imposto de renda alcançou um pico de 2,8% do PIB, por razões 

específicas, já mencionadas (a aplicação da correção monetária sobre os ativos das empresas), que não 

se repetiram nos anos seguintes. Como vimos acima, o imposto de renda apresentou comportamento 

semelhante ao crescimento da economia. O mérito da reforma tributária de 1964-1966 foi o de evitar a 

ocorrência de uma trajetória descendente, ainda que suave, como a que o imposto de renda apresentou 

no período 1960-1962. A reforma também deu início à universalização desse imposto, quer pela 

retirada de privilégios anteriormente concedidos, quer pela busca do alargamento da base de 

contribuintes, que somente se consolidaria em 1969, como vimos acima.  

                                                
28 Ibidem, p. 64. 
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 Já o imposto sobre o consumo/IPI apresentou comportamento diverso: manteve-se estável até 

1962, iniciou uma trajetória de crescimento em 1963 – que se acentuou a partir de 1966 – e seguiu 

expandindo-se até 1968. Esse imposto, que representava 3% do PIB em 1960, atingiu 5,1% do PIB em 

1968, uma elevação de nada menos que 67% acima do crescimento da economia. 

 A tentativa de aumentar os impostos diretos, como o imposto de renda, tende a suscitar muito 

mais resistência das camadas mais abastadas da sociedade, como o empresariado e as classes médias, 

com forte poder de pressão. Já os impostos indiretos podem ser ao menos parcialmente repassados aos 

preços dos produtos, sendo transferidos para os consumidores em geral. Assim, embutidos nos preços, 

os impostos indiretos são mais dificilmente percebidos. Sua incidência ocorre de forma indiscriminada 

sobre todos os contribuintes, de forma que aqueles de menor poder aquisitivo são equiparados aos de 

maior poder aquisitivo. Em resumo, os impostos indiretos atingem igualmente aos desiguais, sendo 

socialmente injusto. E as camadas de menor renda da população – as mais oneradas por esse tipo de 

tributação – também são aquelas que dispõem de menos voz política, de menor poder de dissuasão. 

 A carga federal de impostos, como contabilizada nos Balanços Gerais da União, tornou-se mais 

regressiva – com o aprofundamento da predominância de impostos indiretos – já a partir de 1963, 

tendência que se acelerou consideravelmente a partir de 1966, com a consolidação da reforma 

tributária. A arrecadação de impostos diretos seguiu a expansão do PIB, enquanto a arrecadação de 

impostos indiretos cresceu mais que a expansão do PIB naquele período. 

 A seguir, a seção 3 analisará as receitas de capital, que ganharam relevância após 1964 com o 

fortalecimento do mercado financeiro. 

 

3 – Receitas de Capital 

 Refletindo a dificuldade dos governos Jânio Quadros e João Goulart de incrementar as 

receitas de capital, devido à Lei da Usura, como vimos no capítulo anterior, a receita de operações 

de crédito – que representava a quase totalidade das receitas de capital, conforme Tabela 3 – perdeu 

relevância em 1961, caindo para 48% do que havia representado em 1960. O empréstimo público de 

emergência definido pela Lei nº 4.069, de 11 de junho de 1962, conseguiu recuperar parte dessa 

perda, elevando o subgrupo operações de crédito em 1962 a 65% do que fora em 1960.  

 Como a receita captada por meio da Lei nº 4.069 não era suficiente para suprir as 

necessidades de caixa do governo, foi necessário em 1963 criar outro empréstimo compulsório, 

desta vez mediante a Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963. Ainda assim, a arrecadação do subgrupo 

operações de crédito alcançou em 1963 pouco menos de 77% do que havia sido em 1960. 
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 Contudo, é somente a partir de 1964, com a revogação da Lei da Usura e a criação do 

mecanismo da correção monetária, que se tornou viável a colocação de títulos públicos (as 

Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN) no mercado. Criadas pela Lei nº 4.357, de 

16 de julho de 1964, complementada pelo Decreto-Lei nº 54.252, de 3 de setembro de 1964, as 

ORTNs tiveram uma dupla importância na ocasião: introduziram o instrumento da correção 

monetária como mecanismo de preservação do poder de compra da moeda e permitiram o 

financiamento do déficit público por meio não-inflacionário.29 Assim o subgrupo Operações de 

Crédito ganhou importância no total das receitas orçamentárias a partir de 1965 – e sobretudo de 

1966 em diante – quando as ORTN alcançaram posição de relevo no mercado financeiro. 

 O ápice desse movimento de crescimento das operações de crédito foi atingido em 1967, 

quando o grupo receitas de capital – onde o subgrupo operações de crédito compunha a quase 

totalidade da arrecadação, como vimos na Tabela 3.3 – chegou a constituir pouco mais de um 

quarto das receitas orçamentárias, conforme Tabela 1. Contribuíram também para isso a edição da 

Lei nº 4.770, de 15 de setembro de 1965, que autorizou a emissão de ORTNs para financiar 

repasses aos estados e municípios, que vinham perdendo receitas com a reforma tributária então em 

andamento; e o Decreto-Lei nº 62, de 21 de novembro de 1966, que em seu artigo 2º regulamentou 

outro empréstimo público sob a forma de adicional restituível do imposto de renda para reforço do 

capital do BNDE.  

A Figura 6 sintetiza a evolução das receitas de capital, como percentual do PIB: 
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Figura 6 – Receitas de capital da União em relação ao PIB, Brasil, 1960-1968, em % 

Fontes: Balanços Gerais da União de 1960 a 1968; IBGE, Estatísticas Históricas do Brasil.  
 

                                                
29 Oliveira, A Reforma Tributária, p. 44. 
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 Na Figura 6, observa-se que as receitas de capital, que somaram 0,7% do PIB na média anual do 

período 1960-1964, passaram a representar 1,7% do PIB na média anual do período 1965-1968, um 

crescimento expressivo. O ano de 1967 foi o pico de sua importância no período estudado: as receitas 

de capital alcançaram quase 2,7% do PIB. Provavelmente, o forte declínio da receita de impostos 

naquele ano, como se pode observar na Figura 3.3, contribuiu decisivamente para a necessidade de 

aumento das receitas orçamentárias pela via da venda de ORTNs.  

 É lícito então concluir que parte das necessidades de financiamento dos gastos públicos do país 

foi eficientemente satisfeita pela via do endividamento interno a partir de 1965 – e mais intensamente a 

partir de 1966 – o que contribuiu para superar o financiamento inflacionário até então preferencialmente 

utilizado.30 A mudança na forma de financiamento dos gastos ajudou a viabilizar a queda gradual do 

déficit público a partir do golpe civil-militar de 1964, até a ocorrência de um pequeno superávit em 

1973.31  

 

 

4 – A reforma tributária de 1964-1966 

 O sistema tributário de um país compõe-se de um conjunto de impostos, taxas e contribuições 

de melhoria, permitindo amplas alternativas de manipulação para respaldar as finalidades de política 

econômica e o processo de acumulação. É possível que um sistema tributário permita prover os 

recursos de que o Estado necessita durante largo período. Contudo, devido a mudanças na estrutura 

sócio-econômica, o sistema tributário tende a se defasar, tornando-se inadequado diante de novas 

necessidades. Neste caso, começa a tornar-se um ponto de estrangulamento, impondo um rearranjo.32 A 

transformação ocorrida na economia brasileira desde os anos 1930, com o avanço da urbanização e da 

industrialização, tornou anacrônico o sistema tributário que ainda trazia resquícios do período anterior. 

 O sistema tributário que serviu à atividade predominantemente primário-exportadora, 

fortemente baseado nos tributos sobre o comércio exterior, já não se adaptava às necessidades da 

economia brasileira nos anos 1950. Com o avanço da urbanização e da industrialização, os tributos 

sobre a produção e a circulação de mercadorias e serviços tinham necessariamente que ganhar 

importância. Do mesmo modo, o crescente papel do Estado como indutor do desenvolvimento 

econômico requeria o seu fortalecimento fiscal.  

                                                
30 Loureiro, Empresários, Trabalhadores e Grupos de Interesse, p. 60-1. 
31 Lago, “A Retomada do Crescimento”, p. 264. 
32 Oliveira, A Reforma Tributária, p.18. 



 

    
   

 

24 

 O governo João Goulart tentou, por meio da apresentação ao Congresso Nacional do Plano de 

Emergência em fins de 1961, fortalecer a receita fiscal e reduzir os crônicos déficits públicos, que em 

sua avaliação provocavam a aceleração dos preços. Ao mesmo tempo, o Plano de Emergência 

procurava incentivar o reinvestimento de parte do lucro das empresas, via maior taxação da 

distribuição de lucros pelo imposto de renda. Essa tentativa de aumentar o esforço fiscal da sociedade 

encontrou dura resistência de todas as partes, sendo derrotada.33  

 Em 1964, o sistema tributário brasileiro era ainda baseado na Constituição de 1934, tendo sido 

pouco alterado pela Constituição de 1946.  Mas a partir dos anos 1950 esse sistema se revelaria 

inadequado, especialmente para prover a criação da infraestrutura associada à industrialização. A 

abertura do BNDE em 1952, capitalizado a partir da criação de um adicional restituível do imposto de 

renda, como vimos acima, significou uma tentativa de superar as restrições da infraestrutura para a 

continuidade da industrialização. Na primeira metade dos anos 1950 foi reformulado o Plano 

Rodoviário Nacional; criado o Fundo Federal de Eletrificação, com recursos do IUEE, para reforçar a 

oferta de energia no Nordeste; lançados o Banco do Nordeste Brasileiro e a Petróleo Brasileiro S/A 

(Petrobrás), e efetivada uma reforma cambial (Instrução nº 70 da SUMOC) de grande relevância para a 

industrialização. Mas além do adicional restituível do imposto de renda e do IUEE, o padrão tributário 

foi pouco alterado.34  

 A partir de meados dos anos 1950, a deterioração dos preços internacionais do café e a 

crescente demanda pela importação de bens de produção imposta pelo próprio processo de 

industrialização levaram a um esgotamento do instrumento cambial. Além disso, o recrudescimento da 

inflação, como resultado do vultoso déficit fiscal, ameaçava escapar ao controle: “[...] em 1956, 

apresentava a economia brasileira um quadro de desequilíbrios impressionante”.35 

 O Plano de Metas não tinha um plano de financiamento definido. A fim de contornar 

resistências, o governo evitou discutir a questão das fontes de financiamento, preferindo buscá-las ao 

longo da implementação do Plano.36 O expressivo crescimento do volume de investimentos – bem 

como da participação do Estado nesse investimento – conduziram a um agravamento da inflação, 

levando o governo Juscelino Kubitschek a propor um plano de estabilização em 1958. O Plano de 

Estabilização Monetária (PEM) do ministro Lucas Lopes encontrou severas resistências dos setores 

industriais (à tentativa de aumento do esforço fiscal) e dos credores internacionais, o que acabou por 

conduzir ao rompimento das negociações com o FMI. O PEM fracassou rapidamente, como já foi 

                                                
33 Loureiro, Empresários, Trabalhadores e Grupos de Interesse, p. 213-6. 
34 Oliveira, A Reforma Tributária, p. 28. 
35 Lessa, Quinze Anos de Política Econômica, p. 29. 
36 Ibidem, p. 33. 
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discutido.  O mecanismo inflacionário de financiamento, o câmbio complexo e irreal e o 

estrangulamento fiscal esgotaram a capacidade de crescimento da economia.37 

 O controle dos preços administrados e a inflação dificultavam o cálculo do retorno dos 

investimentos, inibindo-os. O investimento entrou em forte declínio nos meses seguintes.38  

 A desaceleração do crescimento econômico e a alta das taxas de inflação, mais o ambiente 

político deteriorado, levaram a economia a uma situação de colapso iminente a partir de 1962. Além do 

conflito distributivo que paralisava as tentativas de reforço fiscal do Estado, o desequilíbrio atingiu aos 

demais entes federativos, conduzindo a pressões por uma melhor distribuição de recursos fiscais a 

estados e municípios. A Emenda Constitucional nº 5, de 21 de novembro de 1961, foi a última tentativa 

de mudança fiscal, ao buscar reforçar o caixa dos municípios, antes do golpe de 1964.  No entanto, a 

Emenda só conseguiu agravar a situação fiscal da União, que descumpriu ou atrasou os repasses devido 

a severas restrições de caixa.39 

 Nesse quadro, a reforma tributária era inadiável. Mas somente diante da alteração da correlação 

de forças consolidada no golpe de 1964, sufocadas as resistências, foi possível fazê-la. O objetivo da 

reforma prevista no PAEG dos ministros Roberto Campos e Octávio Gouvêa de Bulhões era aumentar 

o esforço fiscal a fim de equilibrar o orçamento e dispor de recursos para financiar o surto de 

crescimento econômico acelerado que previa para os anos seguintes. Contudo, o PAEG não visou 

promover a justiça fiscal, tampouco a redução das distâncias sociais e regionais: “ao privilegiar o 

estímulo ao crescimento acelerado e à acumulação privada – e, portanto, aos detentores da riqueza – a 

reforma praticamente desprezou o objetivo de equidade.” 40 

 A reforma foi implantada entre 1964 e 1966, consolidando-se com a Lei nº 5.172, de 25 de 

outubro de 1966, que instituiu o Código Tributário Nacional (CTN).  A Lei nº 4.357, de 16 de julho de 

1964, que criou as ORTN e a correção monetária, foi o primeiro passo no sentido de obter recursos 

não-inflacionários. A captação de recursos por esse meio foi amplamente exitosa. A partir daí, uma 

série de leis e decretos extinguiram privilégios, criaram novos impostos e concederam incentivos 

fiscais. O esforço fiscal também obteve êxito.41 

 Uma sequela da reforma, porém, foi que o federalismo fiscal desmoronou. A União tomou a si a 

arrecadação dos principais impostos, criando o Fundo de Participação dos Estados e Municípios 

(FPEM), para repassar àqueles entes federativos quotas-parte de tributos. A autonomia fiscal das 

                                                
37 Mesquita, A Política Econômica sob Quadros e Goulart, p. 45. 
38 Wells, Growth and Fluctuations, p. 15-7. 
39 Oliveira, A Reforma Tributária, p. 38. 
40 Varsano, ”A Evolução do Sistema Tributário”, p. 9. 
41 Oliveira, A Reforma Tributária, p. 45. 
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unidades subnacionais foi reduzida, a fim de não interferir nos objetivos do governo central.42 Os 

tributos que não possuíam fato gerador claramente definido e que permeavam as competências das três 

esferas de governo, que haviam proliferado apenas para fortalecer os caixas públicos, sem preocupação 

com a racionalidade econômica e com os reflexos sobre o aparelho produtivo, foram extintos.43 O 

imposto sobre indústrias e profissões, o imposto sobre diversões públicas, o imposto do selo (cobrado 

nas três esferas de governo) e o imposto municipal de licença cessaram seu curso.  

 O imposto sobre indústrias e profissões, de competência dos municípios, havia aos poucos se 

tornado uma espécie de versão municipal do imposto sobre vendas e consignações (IVC), arrecadado 

pelos estados, gerando uma sobreposição de impostos. Para compensar os municípios pela sua 

eliminação, foi estabelecido o repasse de até 30% do imposto sobre circulação de mercadorias (ICM), 

criado para substituir o IVC estadual, arrecadado em seu território. Mais tarde, o Ato Complementar nº 

31, de 28 de dezembro de 1966, reduziu essa participação para 20%.44  

 A maior parte dos fatos geradores do imposto de licença e do imposto do selo foi transformada 

em taxas. O imposto sobre diversões públicas foi incluído no novo imposto sobre serviços de qualquer 

natureza (ISS), visto que essas atividades são consideradas serviços.45 

 O IVC, cobrado em cascata (sobre todas as etapas de comercialização do produto), incentivava 

a verticalização do processo produtivo nas empresas, obstando a especialização e influenciando 

negativamente a produtividade. O ICM foi criado com caráter não-cumulativo, passando a incidir 

apenas sobre o valor agregado em cada etapa de comercialização, convertendo-se na principal fonte de 

recursos da maioria dos estados.46 O imposto sobre o consumo foi substituído pelo imposto sobre 

produtos industrializados (IPI). 

 Foram criados ainda: 

a) Imposto sobre operações financeiras (IOF), incidindo sobre operações do mercado 

financeiro e segurador, de competência da União. Por ser utilizado também como instrumento 

de política monetária, deixou de integrar o orçamento fiscal, fazendo parte do orçamento 

monetário, a cargo do então recém-criado Banco Central do Brasil. 

b) Imposto sobre Transportes e Comunicações (ITC), desmembrado do antigo imposto 

sobre indústrias e profissões. De competência federal, captava recursos para um fundo de 

                                                
42 Varsano, “A Evolução do Sistema Tributário”, p. 10. 
43 Oliveira, A Reforma Tributária, p. 50-1. 
44 Ibidem, p. 52-3. 
45 Ibidem, p. 53. 
46 Ibidem, p. 53. 
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investimentos em transportes. Em 1968 foi reformulado, passando a chamar-se Imposto sobre o 

Transporte Rodoviário de Passageiros (ITRP). 

c) Imposto Único sobre Minerais (IUM), a partir da Lei nº 4.425, de 8 de outubro de 1964. 

Com alíquotas de 10% sobre minerais em geral e de 8% sobre o carvão, era de competência 

federal, mas distribuído desta forma: 10% para a União, 70% para os estados e Distrito Federal 

e 20% para os municípios.47 

 Somados os impostos pré-existentes, a distribuição de competências assumiu o seguinte quadro: 

União: 

a) Imposto sobre Importações (II) 

b) Imposto sobre Exportações (IE) 

c) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) 

d) Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR) 

e) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 

f) Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) 

g) Imposto sobre Transportes e Comunicações (ITC) 

h) Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes Líquidos e Gasosos (IUCL) 

i) Imposto Único sobre Energia Elétrica (IUEE) 

j) Imposto Único sobre Minerais (IUM) 

 

Estados: 

a) Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) 

b) Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM) 

 

 

Municípios: 

a) Imposto Predial e Territorial Urbana (IPTU) 

b) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 

 

As taxas e contribuições de melhoria cabiam às três esferas.48 

                                                
47 Ibidem, p. 54. 
48 Ibidem, p. 57. 
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 Vale ressaltar a durabilidade das reformas de 1964-1966: conforme mostrou Ana Carolina 

Giuberti, os principais aspectos deste sistema ainda formam a base da estrutura tributária brasileira 

atualmente.49 

 A Emenda Constitucional nº 18, de 6 de dezembro de 1965, extinguiu a competência residual, 

impedindo estados e municípios de criar ou alterar tributos sem previsão constitucional. Evitava-se 

assim a proliferação de tributos que retirava a racionalidade do sistema e criava conflitos de 

competências. Contudo, a medida retirava também da União a possibilidade de alterar o sistema 

tributário, tornando-o rígido demais. A Constituição de 1967 corrigiu essa falha, permitindo à União 

criar novos impostos sem previsão constitucional e sem a obrigatoriedade de partilha, mas confirmou a 

restrição aos estados e municípios. Esse dispositivo reafirmou o caráter centralizador da reforma.50 

O ICM, principal fonte de receita da maior parte dos estados, impôs restrições às Fazendas estaduais, 

subordinando ao Senado Federal a alçada para o estabelecimento de suas alíquotas. Essa medida 

eliminou a guerra fiscal entre os estados, mas retirou deles toda possibilidade de manipular as alíquotas 

do ICM a fim de suprir suas necessidades de caixa. Completando o quadro de redução das 

possibilidades fiscais dos estados, a competência para arrecadar o imposto sobre a exportação saiu de 

sua esfera para a esfera federal. 

 Consolidou-se assim o controle fiscal da União sobre as principais atividades econômicas e 

sobre a federação.51 O Fundo de Participação de Estados e Municípios (FPEM) foi composto a partir de 

parcelas do produto da arrecadação do imposto de renda e do IPI, para repassar às unidades 

subnacionais parte da arrecadação, a fim de suprir suas necessidades financeiras. Contudo, o controle e 

a fiscalização cabiam à União, que podia ainda manipular livremente as parcelas desses impostos que 

seriam repassadas àquele fundo. De fato, ao menor sinal de dificuldades de caixa, a União reduzia os 

percentuais repassados ao fundo, como fez em 1967, quando reduziu de 20% para 14% o repasse para 

o FPEM da arrecadação do IPI. Em 1968, a União impôs à federação um novo revés, reduzindo 

novamente o repasse da arrecadação do IPI ao FPEM, desta vez para 12%.52 

 O imposto de renda também foi bastante alterado. Além da Emenda Constitucional nº 9, de 22 

de abril de 1964, que extinguiu privilégios de isenção de que gozavam magistrados, jornalistas, autores 

e professores e aumentou a arrecadação da renda agrícola, a manipulação da faixa de isenção 

contribuiu para ampliar a base de contribuintes, em um processo que se consolidou apenas em 1969, 

como vimos antes. A primeira grande reforma do imposto de renda veio através da Lei nº 4.506, de 30  

                                                
49 Giuberti, Instituições Orçamentárias, p. 33. 
50 Oliveira, A Reforma Tributária p. 56. 
51 Cardoso, Os Reflexos da Reforma Tributária de 1966, p. 28-30. 
52 Oliveira, A Reforma Tributária, p. 105-6. 
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de novembro de 1964, que estabeleceu alíquotas de 28% sobre o lucro das pessoas jurídicas em geral, 

de 15% sobre os lucros das concessionárias de serviços públicos e de 10% sobre os lucros das 

sociedades civis. O Decreto-Lei nº 62, de 21 de novembro de 1966, aumentou essas alíquotas para 

30%, 17% e 11%, respectivamente. As alíquotas vigentes desde 1962 eram de 23%, 10% e 5% 

respectivamente, como havia sido estabelecido pela Lei nº 4.154, de 28 de novembro de 1962.  

 Além do mais, a adoção de adicionais sobre o imposto de renda – que não eram propriamente 

uma novidade, visto que o governo já se utilizava desse recurso nos anos 1950 –, como o adicional de 

10% sobre o imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas a ser revertido para o BNDE, contribuiu 

para aumentar a arrecadação. O Decreto-Lei nº 62, de 21 de novembro de 1966, revogou o dispositivo 

da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, que obrigava a transferência para o BNDE de 20% da 

arrecadação do imposto de renda até 1975. A flexibilidade conferida por esse dispositivo liberou a 

União de compromissos e contribuiu para aliviar as finanças federais.53 

 O quadro se completou com a reforma administrativa que, entre diversas outras mudanças, 

fortaleceu a fiscalização do Ministério da Fazenda sobre a arrecadação. O Departamento do Imposto de 

Renda (atual Secretaria da Receita Federal) foi criado em substituição à antiga Divisão estabelecida em 

1942, tornando-se crescentemente importante, ao ponto de ser visto como uma unidade praticamente 

autônoma, embora pertencendo ao quadro do Ministério da Fazenda. 

 A legislação também criou instrumentos para facilitar a arrecadação. Exemplo disso é a edição 

da Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, que configurou o crime de apropriação indébita para o não 

recolhimento em até 90 dias do imposto retido na fonte, sujeitando o infrator a penas de multa e 

privação da liberdade.54   

 Complementarmente, o artigo nº 167 da Constituição de 24 de janeiro de 1967, com o reforço 

do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, proibiu o empenho de despesas para as quais não 

houvesse previsão orçamentária ou créditos adicionais aprovados. Contudo, essas determinações 

seriam sistematicamente descumpridas até 1977.55 

 

 

Conclusões 

 A despeito do incremento da regressividade tributária e da concentração de renda, que trariam 

mais adiante consequências danosas para a economia brasileira, não resta qualquer dúvida de que a 

                                                
53 Ibidem, p. 65-6. 
54 Ibidem, p. 62. 
55 Giuberti, Instituições Orçamentárias, p. 50. 
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reforma tributária de 1964-1966 foi amplamente bem sucedida no sentido de equilibrar as contas da 

União, concedendo racionalidade econômica e alto grau de flexibilidade à política fiscal dos governos 

militares. A reforma contribuiu assim para a redução das pressões inflacionárias, para a facilitação da 

acumulação de capitais e para a retomada do crescimento econômico. 

 A reforma tributária respondeu com razoável flexibilidade às necessidades de recursos de que 

carecia a economia brasileira. Sua eficácia baseou-se na correção monetária das dívidas fiscais, 

alargamento da base de contribuintes do imposto de renda e sua retenção na fonte, transformação dos 

impostos indiretos em cascata para impostos sobre valor agregado, correção monetária de ativos e 

capital de giro das empresas e no aperfeiçoamento das estruturas administrativa e de cobrança 

tributária.56 Os dados analisados permitem a conclusão de que a receita fiscal da União cresceu 

consideravelmente após a reforma tributária, como se fazia necessário. Mas tornou-se ainda mais 

regressiva.  

 Dada a situação de intenso conflito distributivo e efervescência política no período João 

Goulart, é possível presumir que a saída mais fácil de incrementar a regressividade dos impostos talvez 

tenha sido o caminho mais pragmático para reforçar a dotação fiscal do Estado.  Contudo, tal caminho 

foi seguido pelos governos militares, por meio da supressão de toda a resistência dos trabalhadores e de 

outros grupos contrários ao regime. O aprofundamento da regressividade dos impostos, a partir de 

1964, não foi uma imposição das circunstâncias, mas uma opção, ainda que sob as restrições 

econômicas e políticas existentes. O incremento dos impostos sobre a renda e a propriedade atingiria 

de forma mais direta exatamente aqueles grupos sociais e políticos que resistiam a reformas e, depois, 

apoiaram o golpe civil-militar e a instauração dos governos militares. Nem mesmo governos ditatoriais, 

apoiados na força das armas, poderiam prescindir de uma base social. 

 Fabrício Oliveira sustenta que o tamanho da carga tributária de um país depende do papel 

desempenhado pelo Estado na economia. Se o Estado for liberal, orientado pela eficiência e adepto do 

laissez-faire, sua necessidade de arrecadação será menor; se for um Estado indutor do 

desenvolvimento, com ativa participação na atividade econômica, sua necessidade de arrecadação será 

maior.57 O Estado brasileiro vinha, desde a crise de 1929, ampliando sua participação na economia, o 

que colocou, em diversas ocasiões, na ordem do dia a necessidade de revisão da política fiscal. A 

reforma tributária, várias vezes ensaiada, encontrou sempre severa resistência, ora do empresariado, ora 

dos trabalhadores e, às vezes, de ambos. A contribuição que cada classe social devia dar à construção  

 

                                                
56 Cardoso, Os Reflexos da Reforma Tributária de 1966, p. 32-3. 
57 Oliveira, Autoritarismo e Crise Fiscal, p. 21. 
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do país era outra das facetas do conflito distributivo, que atingiu sua fase mais aguda no governo 

Goulart.  

 Uma vez no poder, os militares adotaram o discurso liberal, que havia orientado a oposição às 

reformas propostas durante o governo João Goulart. Suas opções foram claramente pró-empresas.58 

Contudo, as decisões de política econômica dos governos militares não seguiram a lógica do Estado 

mínimo, como sintetizado por Vito Tanzi. Tampouco seguiram a forma do Estado de Bem-Estar Social 

resumido por Lindert. Diferentemente do que sugerem aqueles teóricos do Estado, os militares e seus 

grupos civis aliados no Brasil ampliaram acentuadamente a receita fiscal, preferencialmente 

aumentando o ônus fiscal dos trabalhadores, mas não utilizaram os recursos captados junto à sociedade 

em benefício da maioria da população.59  

 Sua intenção não foi promover a justiça fiscal, pelo contrário. Foi facilitar a acumulação. Criar 

uma forte classe empresarial que fosse capaz de, ao lado do Estado e do capital externo, prover o 

adequado nível de investimentos para a promoção de um vigoroso ciclo de crescimento econômico. Os 

trabalhadores, destruída sua capacidade de resistência, não puderam obstar tal intento. 

                                                
58 Fishlow, “Some Reflections On Post-1964”, p. 80. 
59 Santos, Estrutura das Receitas e Despesas da União, p. 156-7. 
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Novo padrão agrário brasileiro, o processo de “modernização” da agricultura: planos 

governamentais, financiamento e parque industrial (1950 a 1980). 

Carina Teixeira da Costa Machado1 

 

Resumo 
No período entre 1930 e o fim da II Guerra Mundial a agricultura brasileira passou por uma 
profunda reestruturação determinada pela necessidade de substituir parte da produção cafeeira (em 
crise) por uma estrutura mais diversificada, capaz de atender os mercados externo e interno, em 
expansão. No período subsequente, o cenário agrícola internacional apresentava a chamada 
Revolução Verde, impulsionada por pesquisas no campo da genética vegetal.  Conformado tal 
contexto agrícola, o presente trabalho tem por objetivo retratar a modernização da agricultura 
brasileira no período que se estende de 1950 a 1980 sob a ótica da modernização conservadora, 
abordando o contexto político e econômico nacional, os planos de desenvolvimento do governo, as 
mudanças nas formas de financiamento agrícola, as industrias instaladas no período, bem como as 
consequências para estrutura agrária atual do país.  
Palavras chave: modernização conservadora, modernização agrícola, crédito rural, estrutura 
agrária, complexo agroindustrial. 
 

Abstract 
Between 1930 and the end of World War II brazilian agriculture has undergone a profound 
restructuring determined by the need to replace part of coffee production (in crisis) for a more 
diversified structure, able to meet the domestic and export markets, expanding. In the subsequent 
period, the international agricultural scenario presented the Green Revolution, driven by research in 
plant genetics. Conformed such agricultural context, this work aims to portray the modernization of 
Brazilian agriculture in the period extending from 1950 to 1980 from the perspective of 
conservative modernization, addressing the political and national economic context, the 
development plans of government, changes in the forms of agricultural finance, industries installed 
in the period, as well as the consequences for current agrarian structure of the country. 
Key Words: conservative modernization, agricultural modernization, rural credit, agrarian 
structure, agro-industrial complex. 
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Introdução 

  

No período entre 1930 e o fim da II Guerra Mundial a agricultura brasileira passa por uma 

profunda reestruturação determinada pela necessidade de substituir parte da produção cafeeira, 

especialmente no Centro-Sul, destinada aos mercados internacionais, então em crise, por uma 

estrutura mais diversificada onde combinavam-se soluções para exportação (algodão e açúcar) com 

cultivos para um mercado interno que se expandia.  

O cenário internacional caracterizava-se pela reorganização dos setores industriais 

destinados a produção de armamentos, que agora, passavam a direcionar seus esforços para o 

desenvolvimento de tecnologias voltadas para agricultura, visando o aumento da produção de 

alimentos em um processo chamado Revolução Verde, que teve início nos Estados Unidos a partir 

da década de 1940, com experiências no campo da genética vegetal. 

O padrão tecnológico predominante no Brasil neste período caracterizava-se pela escassa 

presença de insumos químicos e maquinários. Justamente pelo incipiente progresso das técnicas de 

cultivo, principalmente quando comparadas com as já adotadas nos países capitalistas avançados, 

que se encontravam em pleno processo de difusão de sementes de alto rendimento e do pacote de 

insumos a elas atrelado, abria-se um enorme potencial de modernização para a agricultura nacional.   

A transformação ocorrida então na agricultura brasileira a partir de 1950 viabiliza-se, em 

grande parte, através de programas governamentais que garantiam o crédito e o suporte técnico 

necessário para a utilização agrícola de novas áreas e a implantação das novas tecnologias. 

Segundo Gobbi (2004) os instrumentos que contribuíram para modificar a estrutura e o 

processo da produção agrícola foram: a consolidação do parque industrial; a instauração de um 

estilo de desenvolvimento visando a modernização conservadora, assim considerada, porque não 

alterou a estrutura fundiária do país; a ampliação do crédito rural subsidiado e de outros incentivos à 

produção agrícola; a internacionalização do pacote tecnológico da Revolução Verde; e a melhoria 

dos preços internacionais para produtos agrícolas. 

O presente trabalho tem por objetivo retratar, através de uma vasta revisão bibliográfica, a 

modernização da agricultura brasileira no período que se estende de 1950 a 1980 sob a ótica da 

modernização conservadora, abordando o contexto político e econômico nacional que levou a 

irromperem tais transformações, os planos de desenvolvimento adotados, as mudanças nas formas 

de financiamento agrícola, bem como as industrias instaladas no país que deram base para a 

modernização agrícola. 

 



 

 

 

Contexto político e econômico nacional (1950 a 1964) 

  

O processo de industrialização e urbanização do país influenciou fortemente o 

desenvolvimento de uma agricultura moderna no Brasil, principalmente a partir do segundo 

governo Vargas (1951 a 1954), caracterizado por uma forte intervenção do Estado na economia.  

Em linhas gerais o período entre a década de 1930 e a metade da década de 1960, é marcado 

pela aceleração dos processos de industrialização2 e urbanização e pela expansão do setor agrário 

via o alargamento da exploração extensiva com a utilização de técnicas primitivas.  

 Dessa forma, afirma Salim (1986, p. 300) que,  

 
 

“Mesmo que a “performance” da agricultura até a década de 50 – marcadamente 
arcaica e incipiente do ponto de vista tecnológico – tenha se constituído em um dos 
sustentáculos da rápida industrialização após os anos 30, a sua superação se 
tornava necessária como forma de melhor compatibiliza-la com a maior 
complexidade do sistema urbano-industrial em evolução. Exigia-se não apenas 
transformações na sua base técnica de operação, mas, sobretudo, maiores índices 
de produtividade, como forma de promover a sua maior inserção do processo de 
desenvolvimento”. 
 
 

 Quanto às políticas voltadas para o setor agrícola, o segundo Governo Vargas, no inicio da 

década de 1950, reformulou sua estratégia de intervenção, intensificando-a, com destaque para a 

atuação da Carteira Agrícola e Industrial do Banco do Brasil (CREAI/BB) aprovada em 1952.    

Como principais medidas adotadas pode-se citar ainda a implementação da Política de 

Garantia de Preços Mínimos (PGPM) e a criação da Comissão Nacional de Política Agrária 

(CNPA), que seria responsável pelos problemas da propriedade da terra; que, no entanto, não 

obteve aprovação dos grupos de reivindicação por reforma agrária no inicio de seus trabalhos. 

 Beskow (1999) afirma que os resultados da política de preços mínimos foram bastante 

limitados uma vez que, durante os anos 50, os preços mínimos não eram fixados com uma 

antecedência de três meses do plantio, sendo fixados abaixo do preço de mercado e somente 

anunciados após o término do período de plantio, acarretando prejuízos aos produtores. Além deste 

fator, os recursos destinados aos Empréstimos do Governo Federal (EGFs) e Aquisições do 

                                                             
2 Segundo Serra (1982) o crescimento industrial apresentou taxas de 9,7% a.a. entre 1947 e 1961 e 11% a.a. entre 1956 
e 1961. 



 

Governo Federal (AGFs) – componentes da Política de Garantia de Preços Mínimos – apresentaram 

comportamento instável de 1952 a 1963. 

 Com o suicídio de Getúlio Vargas, em agosto de 1954, assume o governo Café Filho, 

empossando Eugênio Gudin como Ministro da Fazenda. Esse período transitório entre o governo de 

Vargas e de Juscelino Kubitschek (1956 a 1961) ganha relevância a partir da edição da Instrução 

113 da Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc), em 1955, que possibilitou às empresas 

estrangeiras sediadas no Brasil a importação de máquinas e equipamentos sem cobertura cambial 

(SERRA, 1982). 

 Segundo Beskow (1999) percebe-se uma preocupação marginal do Plano de Metas, já no 

governo JK, com relação ao setor agropecuário uma vez que as metas estabelecidas para o setor não 

foram atingidas: produção de 2.540 unidades de tratores (leves e médios) entre 1960 e 1962, 

enquanto a previsão da produção era de 31 mil unidades; não atingimento das metas do programa de 

armazenamento e das metas previstas para a comercialização de carnes industrializadas. 

 No entanto, alguns dos programas do Plano de Metas tiveram impacto indireto sobre a 

produção agropecuária, principalmente sobre a expansão da fronteira agrícola, como a produção de 

caminhões e ônibus e a ampliação da malha rodoviária. 

 O autor conclui ainda que ao comparar as duas fases de desenvolvimento econômico 

apontadas, 

 
 

“verifica-se que, enquanto no primeiro período se obteve a internacionalização de 
parte do circuito de acumulação, através da criação e consolidação de um setor de 
bens de produção e de bens intermediários – basicamente formado por industrias 
estatais –, no segundo, a ênfase foi deslocada para o desenvolvimento do setor de 
bens de consumo duráveis e de bens de capital – formado tanto por empresas 
nacionais como estrangeiras. Este último processo se deu através da intensificação 
da integração interindustrial e do aprofundamento das relações econômicas do país 
com as economias centrais, destacando-se o importante papel desempenhado pela 
Instrução 113 da Sumoc na implementação dessa política” (BESKOW, 1999, p. 
62).  
 
 

No período que se estende de 1962 a 1964, no qual assume a presidência João Goulart sob 

um governo parlamentarista, é lançando um conjunto de leis que abrangiam o abastecimento e a 

produção agrícola, bem como medidas de revisão agrária.  

Quanto a agricultura e ao abastecimento foram criadas uma série de instituições de 

regulação, como a Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab), Companhia Brasileira de 

Alimentos (Cobal), Companhia Brasileira de Armazenamento (Cibrazem), o Fundo Federal 



 

Agropecuário, a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca (Sudepe) e a Superintendência da 

Política Agrária (Supra).  

Por sua vez, as medidas em relação à revisão agrária que propunham reformas sobre o 

Estatuto do Trabalhador Rural, os arrendamentos e as desapropriação rurais, e sobre a criação de 

órgão executor da reforma agrária não foram aprovados pelo Congresso Nacional (BESKOW, 

1999). 

 A partir de 1964 entram em cena na política brasileira os Planos de desenvolvimento, que 

tinham como objetivo geral, recuperar o crescimento econômico experimentado nos anos anteriores, 

em um contexto econômico de esgotamento do modelo de substituição por importações, espiral 

inflacionária e elevada dívida externa; juntamente ao desafio de superação de uma estrutura agrária 

arcaica que não acompanhava o desenvolvimento dos países capitalistas. 

 

Modernização agrícola: os Planos de Desenvolvimento (1964 a 1979) 

 

No Brasil, as mudanças no espaço rural, desencadeadas pelo processo de modernização, têm 

início na década de 1950, porém a manifestação destas de forma intensa e ampla ocorre após a 

ruptura política institucional, e sob o comando do regime autoritário militar implantado no país a 

partir do golpe de 1964. 

Para muitos autores a política agrícola instituída no Brasil a partir da década de 60, é vista 

sob a ótica da acumulação de capital uma vez que, centrada no crédito subsidiado ao setor rural, 

procurará responder aos desafios criados pela necessidade de modernização da agricultura brasileira 

sem alterar as estruturas econômicas e sociais vigentes. 

Segundo Gonçalves Neto (1997) o objetivo das políticas agrícolas colocadas em prática pelo 

governo é conceder à agricultura a acumulação requerida sem modificar o mecanismo dos preços, 

transferindo parte da mais valia em seu poder (Estado) para o setor agrário. Dessa forma, a industria 

– setor predominante – também mantém seu potencial acumulativo que é, até, ampliado, uma vez 

que o crédito subsidiado é estendido sobretudo para a compra de produtos industriais, dinamizando 

a produção de matérias primas de origem rural e o abastecimento urbano sem pressões altistas nos 

seus preços. 

Salim (1986, p. 297) conclui que,  

 
 

“(...) os mecanismos de ação da política agrícola oficial tendem, de uma maneira 
geral, a manter inalterada a estrutura concentrada da distribuição fundiária, a tornar 
cada vez mais estreitos os vínculos entre agricultura e industria, a excluir a pequena 



 

produção do desenvolvimento e, finalmente, a acelerar o processo de proletarização 
do trabalhador rural”. 
 
 

O primeiro plano de desenvolvimento editado, do ministro Celso Furtado – Plano Trienal de 

Desenvolvimento Econômico e Social – que se estende de 1963 a 1965 apresenta um aprofundado 

estudo acerca das atividades agrícolas e de abastecimento do país.  Salim (1986), afirma que a 

existência de demanda reprimida de produtos agrícolas constituía uma das principais causas da 

espiral inflacionária do início dos anos de 1960, que configurava o ponto de estrangulamento da 

economia no período. 

De posse da situação econômica e social enfrentada pelo setor agrícola os objetivos do plano 

referem-se: “à expansão da produção de alimentos, compatível com o estímulo da demanda; à 

correção de distorções e deficiências no setor de produtos de exportação; e à produção de matérias 

primas para o mercado interno” (GONÇALVES NETO, 1997, p.125).  

Para a consecução dos objetivos é indispensável a ação do governo que se utiliza de 

mecanismos governamentais de pesquisa e fomento, crédito rural (dificultado pela participação 

somente de bancos oficias, com recursos escassos e poucas agências) e da política de preços 

mínimos.  

O plano se estende ainda sobre os bens de produção para a agricultura, como os 

equipamentos agrícolas (com destaque a produção de tratores), os fertilizantes e defensivos, e 

armazéns e silos. 

No governo de Marechal Castelo Branco, após a tomada do governo pelos militares em 

1964, é formulado o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG) que se estende até 1966, que 

assim como o Plano Trienal apresentou a agricultura como um setor retardatário, reconhecendo, 

segundo Gonçalves Neto (1997) como as principais dificuldades do setor: os constantes 

rendimentos e a estagnação da produtividade; a comunicação débil no campo; a ausência de 

escolaridades das populações rurais, e a disparidade de distribuição de renda. 

Em vista de tais dificuldades, os objetivos do PAEG para o setor o setor agrícola 

englobavam: a ampliação da produção de alimentos, de matérias-primas e de produtos exportáveis; 

a diminuição das importações agrícolas; a redistribuição geográfica das populações rurais por meio 

da colonização, e o treinamento de mão de obra. Pretendeu ainda, no que se refere à política 

agrícola, estruturar e ampliar a política de preços mínimos e de crédito agrícola através da criação 

do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) em 1965; aumentar a capacidade de armazenamento; 

incentivou a mecanização, a pesquisa, a produção nacional de adubos, corretivos e sementes 

melhoradas (PIRES, 2000). 



 

É relevante destacar, como ação do governo Castelo Branco, a edição do Estatuto da Terra 

dada à identificação da disparidade de distribuição de terras como entrave ao desenvolvimento do 

setor agrícola. Apesar disso, o plano apresenta uma proposta bastante moderada de reforma agrária 

uma vez que é considerado praticamente inexistente o excedente de mão de obra, fazendo com que 

seja primordial a regulamentação das relações contratuais do campo (GONÇALVES NETO, 1997). 

 No governo Costa e Silva elaborou-se a primeira proposta de ação – As Diretrizes de 

Governo – que juntamente com o Programa Estratégico de Desenvolvimento (PED – 1968/1970) 

priorizou a resolução dos problemas do setor agrícola. Dentre nove áreas estratégicas, as duas 

primeiras se referiam a agricultura e visavam a elevação da produção e da produtividade e a ruptura 

das barreiras do abastecimento.  

 Segundo Gonçalves Neto (1997), a ação estratégica será norteada por quatro linhas 

principais: i) programas integrados de aumento da produtividade no que diz respeito a produtos 

alimentícios básicos; ii) programas de incentivos ao uso de insumos modernos e combate a doenças; 

iii) fortalecimento e especialização do crédito rural; e iv) incentivo a industrialização do meio rural. 

Com a morte do presidente Costa e Silva assume o governo em 1969, o General Médici. O 

contexto econômico vigente é o chamado “milagre brasileiro” no qual há significativo crescimento 

econômico e a baixa inflação. O Plano Metas e Bases para Ação do Governo que abrange o triênio 

1970-1973 tem como objetivos gerais o progresso social e a distribuição de renda. Para o setor 

agrícola o plano prevê a expansão das fronteiras agrícolas para o Centro Oeste, o incremento das 

exportações agropecuárias e a modernização do sistema de comercialização de produtos agrícolas. 

No ano de 1972, é então lançado o I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND), ligado ao 

“Projeto Brasil Grande Potência”, que atribuía importância estratégica ao desenvolvimento agrícola 

no país. Houve um grande enfoque regional na agricultura, culminando, entre outros, na criação do 

Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Prodoeste), cujo objetivo estava no 

desenvolvimento econômico do Centro-Oeste e na criação de uma infraestrutura que possibilitasse 

ao empresário investir na região (PIRES, 2000). 

Gonçalves Neto (1997) aponta que a política agrícola se apoia em três pontos fundamentais, 

a saber: i) sistema de incentivos fiscais e financeiros, a fim de promover o aumento da produção, do 

investimento, da comercialização e da transformação tecnológica; ii) disseminação do uso de 

insumos modernos, em especial para o Centro-Sul e para o Nordeste; e iii) e o amplo 

desenvolvimento de pesquisas agrícola, com a criação da Empresa Brasileira de Pesquisas 

Agropecuárias (EMBRAPA) em 1973. 



 

O autor destaca ainda que “este é o primeiro plano a não acusar problemas estruturais na 

agricultura, nem apontar seu caráter retardatário” além “do fato de a expressão reforma agrária 

ser abolida do texto”3 (GONÇALVES NETO, 1997, p. 132). 

Delgado (1985, p. 80) ressalta o caráter dinamizador dado ao setor agrícola até o período,   

 
 

“O processo de modernização somente encontrará dinamismo e abrangência 
significativa em meados dos anos 60, até o final dos anos 70, quando a conjugação 
de um sistema financeiro apropriado – o Sistema Nacional de Crédito Rural; a 
implantação de novos blocos de substituição de importações de meios de produção 
para agricultura, patrocinada pelo II PND, e uma certa folga cambial nas transações 
externas –  possibilita a introdução maciça das transformações na base técnica da 
agricultura.” 
 
 

 Em um contexto econômico adverso do I PND, o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II 

PND) é editado sobre outras bases. O esgotamento do chamado “milagre econômico”, a crise 

internacional do petróleo e o desequilíbrio do balanço de pagamentos norteiam os novos objetivos 

do plano. 

 Segundo Ana Célia Castro (1984, p. 312), 

 
 

“A concepção modernizante, (...) entrou em choque com a situação que começou a 
impor-se a partir da segunda metade dos anos 70, quando a crise internacional 
passou a exigir respostas predominantemente tecnológicas que pudessem redefinir 
o padrão até então imperante – quer porque existissem imperativos econômicos (do 
tipo necessidade de poupar combustíveis, ou, o que é as vezes o mesmo, aliviar o 
balanço de pagamentos), quer porque se tivesse desembocado numa encruzilhada 
tecnológica onde haveria que realizar opções de direção.” 
 
 

É devido ao caráter dinamizador do setor agropecuário – sua capacidade de reagir aos 

estímulos de preços –, que o mesmo ganha papel relevante da estratégia de desenvolvimento do II 

PND (1974/1979), implementado durante o governo Geisel, que tem como objetivos para o setor: 

responder às demandas do mercado de consumo interno; às necessidades de aumento das 

exportações; e fornecer estímulos a agroindústria, através da modernização de áreas já incorporadas 

ao mercado e a expansão da fronteira agrícola. (GONÇALVES NETO, 1997) 

 Pires (2000) ressalta a criação de alguns programas voltados para expansão da fronteira 

agrícola. Para a região amazônica, o Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da 

                                                             
3 O autor reitera que são utilizadas expressões como, racionalização da estrutura agrária, desapropriação (com justa 
indenização) e redistribuição de terras, mas que o termo reforma agrária não aparece no texto do referido plano.  



 

Amazônia (Poloamazônia), e, para o Centro-Oeste, o Programa Especial da Região da Grande 

Dourados (Prodegran), o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (Polocentro) e o Programa 

Especial da Região Geoeconômica de Brasília.  

 Em vista dos planos de desenvolvimento supracitados pode-se concluir que, sem exceções, 

os governos atuantes tinham por pretensão a modernização do setor agrícola, que se deu via sua 

integração a montante e a jusante com o setor industrial.  

Adverte-se, no entanto, que tais planos não teriam obtido sucesso sem a concessão de 

crédito ao produtor rural, que marcadamente constitui uma das principais ferramentas de auxílio à 

modernização da agricultura brasileira no período estudado, sendo dedicada, assim, uma seção para 

análise mais detalhada do mesmo.   

 

Financiamento Agrícola: a principal ferramenta modernizante 

 

A análise da concessão de crédito agrícola perpassa por uma retrospectiva da década de 

1930, quando a economia brasileira centrava-se na atividade agrário- exportadora e as políticas 

voltadas para o setor agrícola consistiam, na maioria das vezes, em medidas cambiais e de crédito 

rural esporádico e limitado, disponível somente para os produtos exportáveis. 

Em 1937, durante o governo Vargas, é criada a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial 

(CREAI) que obtinha recursos através da emissão de bônus pelo Banco do Brasil.4 Apesar da 

criação da CREAI, Kageyama (1990) ressalta a inexistência de uma fonte específica de 

financiamento para agricultura até 1950 e que o número de contratos efetuados na década anterior é 

considerado inexpressivo. 

Em 1952, no segundo governo Vargas, a CREAI sofre reformulações, nas quais suas fontes 

de financiamento são ampliadas, e sua atuação sobre o setor rural se aplica não somente a compra 

de insumos, ao custeio das safras e a formação e melhoramento de rebanhos; mas também ao 

transporte e ao armazenamento da produção, ao acesso a linhas de financiamento destinadas a 

construção de escolas em propriedades rurais e ao pequeno produtor rural e às cooperativas 

(MASSUQUETTI, 1998). 

A Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), instituída pelo mesmo governo em 1943 

e dirigida pela Comissão de Financiamento da Produção (CPF), caracterizou-se no início de suas 

operações como ineficiente, uma vez que os preços mínimos eram fixados após o prazo e permitia- 

                                                             
4 Nesta década o Brasil possuía um mercado de capitais inexpressivos, tendo os recursos destinados a empréstimos 
supridos por meio das operações na Carteira de Redesconto, que fazia parte da estrutura do Banco do Brasil 
(NÓBREGA, 1985 apud MASSUQUETTI, 1998). 



 

 

se somente o financiamento de 80% do preço mínimo para comercialização, já inclusos os 

impostos, as taxas, os fretes, etc., que eram descontados após a aquisição do governo, como afirma 

Duran (1978). 

Os recursos destinados a PGPM eram gerados através de operações realizadas pela CFP em 

um fundo de investimentos, e os gêneros adquiridos pelo Governo Federal destinavam-se ao 

mercado interno, com a função de reguladores ou de estoque de reserva; ou ao mercado externo, 

como exportação de excedentes (MASSUQUETTI, 1998). 

Com a constatação de que na década de 1950 os principais beneficiários desta política foram 

comerciantes, exportadores e beneficiadores, instaurou-se uma nova lei que permitisse o acesso a 

PGPM somente por produtores rurais e cooperativas, com exceção dos exportadores, que 

usufruíram do benefício até o ano de 1965, com a condição “de que fosse pago aos produtores o 

preço mínimo dos produtos adquiridos pelo segmento de não produtores rurais, e que parte de suas 

instalações de beneficiamento e pré-beneficiamento ficassem à disposição dos agricultores” 

(MASSUQUETTI, 1998, p. 29). 

A criação do Estatuto da Terra, em 1964, redefiniu a fixação dos preços mínimos para 

produtos destinados ao mercado interno e externo. Os preços passam então a serem fixados 60 dias 

antes do plantio e reajustados no momento da venda, sendo que a margem de lucro, descontados os 

custos de produção e transporte, não deveria ser inferior a 30%. 

No ano de 1953 é instituído o Regime de Ágios e Bonificações como nova fonte de 

financiamento para agricultura, através de um sistema de taxas múltiplas de câmbio, no qual a 

produção era adquirida por importadores via leilões. Silva (1989 apud Massuquetti, 1998) destaca 

que o mecanismo de taxas múltiplas de câmbio foi fundamental para a modernização da agricultura 

na década de 50, uma vez que as importações eram realizadas por taxas subsidiadas. 

 No entanto, com fim deste mecanismo5 em 1961 ocorre uma redução dos recursos 

disponíveis para o financiamento agrícola devido à explosão inflacionária causada por esta medida.  

A crise inflacionária de 1962-64 ocorrida após o ciclo de expansão do governo JK, fez 

necessária a tomada de medidas de contenção dos gastos públicos e consequentemente contenção 

do crédito. 

A partir de 1965, com a elaboração dos sucessivos planos de desenvolvimento ocorrem 

mudanças significativas nas formas de financiamento e crédito ao setor agropecuário a partir da 

criação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR). 

                                                             
5 Com a internalização da produção de bens de capital para a agricultura fez-se necessário eliminar os subsídios as 
importações de insumos modernos a fim de criar uma demanda interna para as indústrias instaladas no Brasil. 



 

Acrescida da utilização de diversas fontes de recursos federais, iniciam sua participação na 

concessão de crédito rural, os bancos privados, devendo estes aplicarem 10% de seus depósitos 

líquidos em operações de crédito rural. Segundo Kageyama (1990), caso o recurso não fosse 

aplicado em financiamentos agrícolas, os bancos deveriam repassa-lo ao Banco Central, recebendo 

uma remuneração de 6% a.a, que posteriormente sofreu reduções devido à perda de importância 

desses recursos frente ao crédito rural total. 

O desinteresse dos bancos comerciais na concessão de crédito rural em função ao alto risco e 

da baixa rentabilidade do setor fez com que os recursos do Banco do Brasil6 para tais operações 

fossem ampliados, passando de 64% em 1960 (com valor de 64 milhões de cruzeiros) para 79,9% 

em 1980 (com valor de financiamentos equivalente a 627.043 milhões de cruzeiros) 

(FÜRSTENAU, 1987 apud MASSUQUETTI, 1998). 

Confirmando os dados expostos, Mueller (1995, p. 3) afirma que, “nos anos 70 houve uma 

ampla disponibilidade de crédito oferecido pelo governo federal. Nesse período, vivia-se um 

processo inflacionário ascendente, mas as taxas de juros cobradas pelo crédito eram baixíssimas, 

quando não negativas”. 

Analisando-se a distribuição do crédito rural segundo sua aplicação – investimento, custeio 

ou comercialização – no período que se estende de 1969 a 1979, observa-se que o valor dos 

financiamentos para custeio superam o valor dos financiamentos para investimento e 

comercialização, crescendo cerca de 444,7%, conforme pode-se observar na Tabela 1 

(MASSUQUETTI, 1998). 

 

Tabela 1. Distribuição do crédito rural segundo sua aplicação – Brasil – 1969-79 

Valor dos empréstimos em milhões de Cruzeiros 
Número 

de 
contratos 

(B) 

Valor 
Médio Cr$ 

(A/B) 

Taxa de 
juros real 

crédito 
agrícola* 

Ano Custeio Investimento Comercialização TOTAL (A) 

1969 26.908,00 16.275,80 14.744,00 57.927,80 1.145.209 50.583 -1,80 

1970 30.735,00 18.707,20 19.474,80 148.550,50 1.190.592 57.885 -1,90 

1971 34.654,30 23.491,10 21.488,10 79.633,50 1.252.841 63.562 -2,30 

1972 41.118,50 32.664,90 24.976,30 98.759,70 1.266.151 78.000 -0,40 

1973 59.524,00 46.121,30 33.744,70 139.390,00 1.339.684 99.587 -0,60 

1974 77.610,30 52.177,70 42.585,80 172.373,80 1.450.396 118.846 -16,00 

1975 110.294,70 78.635,40 62.709,20 251.639,30 1.856.131 135.572 -12,00 

1976 108.773,30 83.555,70 65.416,60 257.745,60 1.832.207 140.675 -22,70 

1977 108.759,20 55.796,90 65.445,30 230.001,40 1.722.063 133.561 -17,80 

                                                             
6 O financiamento do setor rural era garantido pelo Banco do Brasil através dos seus depósitos à vista. 



 

1978 111.566,10 58.423,80 63.952,50 233.942,40 1.895.523 123.418 -19,00 

1979 146.566,00 72.801,00 72.039,00 291.406,00 2.373.485 122.775 -36,20 

Fonte: ARAUJO (1983, p. 324). 

*Fonte: CAFFAGNI (1995, p. 27). 

 

Segundo Araujo (1983), o crédito de investimento – o segundo tipo mais solicitado pelos 

produtores rurais até o ano de 1977 – concentrou-se no item Maquinário e Melhoramentos, 

destinado principalmente à aquisição de tratores entre os anos de 1969 e 1978. 

Constata-se que neste mesmo período, o crédito de custeio, favorecia o estreitamento da 

relação entre a agricultura e a industria, uma vez no setor pecuarista o crédito se concentrava na 

aplicação do item Bovinos e Bubalinos e na agricultura cerca de 75% dos recursos destinava-se a 

sete produtos agrícolas (algodão, arroz, café, cana de açúcar, soja, trigo, milho), itens destinados a 

exportação e à industria. 

Por fim, o crédito concedido para comercialização, obedecendo o impulso modernizante, 

também se destina aos produtos de maior valor comercial agregado, conforme afirma Massuquetti 

(1998). 

Ainda quanto à década de 1970, Mata (1982, p. 221), justifica a preferência dos bancos 

comerciais por empréstimos de alto valor e prazos médios e curtos, reiterando o caráter subsidiado 

do crédito rural,  

 
 

“as taxas de juros pré-fixadas e abaixo da inflação fazem preferir prazos mais 
curtos, assim como contratos maiores representam, para empréstimos totais dados, 
menores custos operacionais e, provavelmente, clientes mais promissores para os 
bancos”.      
 
 

 Desigualdades quanto ao tamanho das propriedades e aos recursos destinados as mesmas são 

apontadas por Pinto (1980) na Tabela 2; e Araujo (1983), ressalta a concentração do crédito em 

poder de um reduzido número de proprietários rurais. Em 1970, o número de estabelecimentos 

rurais participantes do SNCR era de aproximadamente 8,3% dos estabelecimentos totais, enquanto 

em 1975, este valor subiu para 14,4%. 

 

Tabela 2. Distribuição do crédito rural segundo o tamanho das propriedades – Brasil – 1970 e 1975 

Área do estabelecimento 
(ha) 

Número de 
propriedades 

Produção Área total Total do crédito 

1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 

Menos de 10 51,10% 52,10% 17,79% 14,76% 3,14% 2,77% 5,48% 3,18% 



 

10 a 1.000 47,70% 46,90% 69,35% 71,36% 57,37% 54,36% 74,81% 72,10% 

Mais de 1.000 0,80% 0,90% 12,57% 13,55% 40,54% 42,86% 19,57% 23,10% 

FONTE: PINTO (1980, p. 144). 

 

 Também as regiões do país apresentavam significativas disparidades quanto a distribuição 

dos financiamentos do crédito agrícola. As regiões mais desenvolvidas, que captavam o maior valor 

de empréstimos coincidem com aquelas que produzem as culturas mais dinâmicas. (Martine e 

Beskow, 1987) São Paulo (19,7%), Rio Grande do Sul (18,6%), Paraná (13,9%), Minas Gerais 

(13%) e Goiás (7%) somam 72,3% no total de financiamentos institucionais em 1975 (ARAUJO, 

1983). 

 Notoriamente, um dos aspectos mais discutidos no que se refere ao crédito agrícola do 

período, é o subsídio concedido ao produtor rural. Sayad (1984, apud Massuquetti, 1998) chama a 

atenção para o fato de que este não era o objetivo do crédito rural quando se deu sua criação, porém, 

os juros subsidiados constituiam uma forma de incentivar a ampliação de investimentos com a 

finalidade de incrementar a produção e a produtividade.  

O autor ressalta ainda que, no período de 1968 a 1974, o SNCR caracteriza-se pelo rápido 

aumento das disponibilidades de recursos simultaneamente a redução dos subsídios, à medida que a 

taxa de inflação decrescia. A partir deste período, no entanto, com a elevação da taxa de inflação, 

aumentam os subsídios em decorrência da manutenção da taxa de juros anteriormente praticada 

para os financiamentos. Somente em 1977, os juros são reajustados havendo redução dos subsídios 

novamente.  

A partir de 1979, em um contexto de alta inflacionária e contenção do déficit público, 

iniciam-se as correções das distorções ocorridas nos anos anteriores, através da elevação e 

diversificação das taxas de juros, e do favorecimento do crédito de custeio em relação ao crédito de 

investimento, de modo a atender pequenos produtores rurais e regiões mais carentes, como o Norte 

e o Nordeste, com pequena participação no SNCR até então. 

A partir de 1980 a Política de Garantia de Preços Mínimos começou a ser utilizada mais 

ativamente pelo Governo, buscando garantir a rentabilidade dos produtores rurais e o crédito para a 

comercialização de produtos, dentro de uma nova realidade econômica, de escassez dos recursos do 

setor público para o financiamento da atividade agrícola (MASSUQUETTI, 1998). 

Dado o panorama acima descrito, Pinto (1980, p. 182-6) conclui que: i) para nenhum 

produto ou região o aumento da produtividade e da produção correspondeu a expansão de recursos 

destinados ao financiamento agrícola; ii) os produtos mais favorecidos pela política de crédito 

agrícola foram aqueles que se relacionam com as industrias no processo produtivo a montante e a 



 

jusante; iii) os produtos destinados ao mercado interno foram os que receberam menos recursos; iv) 

desigual distribuição dos recursos entre as regiões brasileiras, sendo beneficiadas principalmente as 

mais desenvolvidas economicamente, em prejuízo das demais; e por fim,  

 
 

“Na medida em há uma concentração do crédito rural entre os produtores, em 
favor, dos maiores; dos produtos, em favor dos mais dinâmicos; entre regiões, em 
favor das mais desenvolvidas, o que se verifica é uma política de crédito 
comandada por aqueles setores mais integrados ao processo de acumulação de 
capital da economia brasileira. Os financiamentos estão dirigidos, principalmente 
para aqueles produtores, produtos e regiões que utilizem mais intensamente os 
insumos e equipamentos ditos ‘modernos’”. 
 
 

Constituiu-se entre as décadas de 1950 e 1980 a integração produtiva entre os setores 

agrícola e industrial possibilitada pelas linhas de crédito – subsidiadas – oferecidas pelo governo 

que se encontravam atreladas à compra de insumos modernos, criando, assim, demanda aos 

produtos do complexo agroindustrial, impulsionando os setores dinâmicos da economia, 

notadamente o da indústria. 

 

Formação do Complexo Agroindustrial Brasileiro 

 

Os objetivos dos Planos de Desenvolvimento voltados para modernização do setor 

agropecuário juntamente ao acesso ao crédito subsidiado possibilitou, no Brasil, sobretudo na 

década de 60 a formação de um complexo agroindustrial, no qual o setor agropecuário encontra-se 

integrado a montante e a jusante ao setor industrial.  

Castro (1984, pg. 311) confirma que para viabilização da modernização do setor agrário 

fazia-se necessária,  

 
 

“a constituição, o crescimento e a diversificação deste complexo agroindustrial 
moderno. Estariam aí incluídos os setores industriais e de serviços voltados para o 
funcionamento da atividade agrícola: o segmento produtor de insumos e máquinas; 
a pesquisa tecnológica e a extensão rural; a agroindustria (ou o processamento 
industrial de matérias primas agropecuárias); a armazenagem; o transporte de 
mercadorias do complexo; a comercialização final e o financiamento do conjunto 
destas atividades em especial menção ao crédito rural. Desta forma as políticas que 
promoviam tais setores induziam e reforçavam a modernização da agricultura.” 
 
 

Em relação a política de crédito rural, Salim (1986) afirma que esta ferramenta tem 

desempenhado papel fundamental no processo de modernização da agricultura brasileira uma vez 



 

que tem atuado no sentido de reduzir os custos dos fatores de produção, como defensivos e 

máquinas, favorecendo a adoção de patamares mais elevados de progresso técnico.  

De acordo com Martine e Beskow (1987) o processo de constituição das principais 

industrias produtoras de insumos, equipamentos e máquinas agrícolas se deu durante o Plano de 

Metas, na década de 1950. 

Até o início da década de 1960, as importações supriam a demanda nacional por tratores e 

colheitadeiras, vindos principalmente dos Estados Unidos e da Europa. Porém, a participação da 

produção nacional na oferta interna eleva-se de 21% em 1961 para 80% já em 1962 (KAGEYAMA, 

1990).  

A construção de rodovias e a instalação no país do setor automobilístico durante o governo 

JK chama a atenção, como consequência indireta, para a consolidação da industria de tratores na 

década seguinte (61.324 unidades em 1960), e sobretudo na década de 1970 (165.870 em 1970), 

quando ocorre o maior boom na adoção deste maquinário. Em 1975 o Brasil já contava com 

323.113 tratores, segundo dados do IBGE. (MARTINE e BESKOW, 1987). 

Assim como no caso dos tratores, a expansão do crédito agrícola subsidiado possibilitou aos 

produtores rurais o uso mais intensivo de insumos químicos e biológicos, porém verifica-se um 

processo de internalização mais moderada dos últimos. 

Segundo Kageyama (1990), a produção nacional de fertilizantes se inicia em 1940 a partir 

de subprodutos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), porém, teve impulso somente durante o 

Plano de Metas (1956 a 1961), sendo que no período de 1955 a 1965 foram instaladas 15 plantas no 

setor, sendo algumas de capital internacional. 

Quanto à entrada de empresas internacionais na produção de insumos e tecnologia 

agropecuária Sorj (1980, apud Salim, 1986, p. 302), ressalta que, 

 
 

“Nesse período de rápido crescimento do consumo de insumos agroindustriais, a 
entrada das multinacionais no setor foi facilitada pela quase inexistência de 
pesquisa nacional acumulada neste setor. Isso, por sua vez, significou, que a 
agroindustria passou a se utilizar de uma terapia gerada em outros países, e, 
portanto, não totalmente adequada ás necessidades econômicas e ecológicas do 
país”.  
 
 

 Em 1974, devido à necessidade de importação de elementos básicos para a produção de 

fertilizantes o Governo lançou o Programa Nacional de Fertilizantes e Calcário (PROCAL), no qual  

 

 



 

 

as empresas estatais7 predominam a totalidade da produção de matérias primas, de produtos 

intermediários e finais. No período compreendido entre 1974 e 1983 durante o II PND se efetiva a 

internalização8 do setor no Brasil, com a instalação de 68 novas plantas (KAGEYAMA, 1990). 

É interessante notar que no caso dos itens maquinário e fertilizantes é direta a relação entre 

quantidade consumida e o tamanho da propriedade, ou seja, quanto maior a propriedade rural, mais 

se observa a utilização destas tecnologias. Ao contrário dos adubos químicos, utilizados com maior 

frequência em propriedades de pequeno porte, onde há maior intensidade do uso dos solos 

(MARTINE e BESKOW, 1987). 

Juntamente ao grupo dos fertilizantes, os defensivos agrícolas completam a chamada 

“quimificação” da agricultura. No entanto, esse grupo de insumos tem no período de 1974 a 1980 

sua maior demanda, uma vez que a criação do Programa Nacional de Defensivos Agrícolas (PNDA) 

atrelado ao sistema de crédito de custeio subsidiado impulsionou as industrias produtoras de 

defensivos. Como resultados do PNDA obteve-se a instalação de 19 industrias do setor, sendo 9 

inseticidas, 4 fungicidas e 6 herbicidas (KAGEYAMA, 1990).  

Além da relação tamanho da propriedade rural versus progresso técnico, outra relação que 

chama atenção diz respeito a utilização dos insumos em culturas voltadas para alimentação básica, 

que praticamente inexiste. Martine e Beskow (1987, p. 32) ressaltam que há um “elo bastante forte 

entre o acesso ao crédito subsidiado, a adoção de tecnologias modernas, e o tipo de culturas que 

predominam em diferentes tamanhos de estabelecimentos”. 

 Conforme salientado, nos três casos apresentados de internalização de tecnologia para a 

agricultura, o crédito rural subsidiado tornou-se o principal instrumento viabilizador da demanda de 

maquinários e insumos modernos. A partir do ano de 1976, no entanto, com a forte retração do 

crédito rural, há uma queda nos preços das principais culturas que compõem a pauta de exportação 

brasileira – café, laranja, soja, algodão e amendoim, maiores absorvedores de implementos e 

maquinários agrícolas – tendo consequentemente seus custos de produção aumentados, o que reflete 

diretamente no desaquecimento do mercado voltado para os insumos utilizados pela agricultura até 

o ano de 1983. O mercado volta a aquecer-se no segundo semestre do referido ano devido às boas 

safras e o aumento dos preços internacionais das culturas agrícolas (KAGEYAMA, 1990). 

  

Conclusão 

                                                             
7 Com destaque para subsidiária da Petrobras– Petrofértil. Ver Kageyama (1990, p. 134). 
8 Apesar do predomínio das empresas estatais, as mesmas se consolidaram a partir da articulação entre Estado, capital 
internacional e capital nacional, que tinham por objetivo comum a ampliação do setor de insumos básicos. 



 

 

No período de 1950 a 1980 ocorre uma transformação radical da base tecnológica da 

produção agrícola, da composição das culturas e dos processos de produção, promovida por um 

projeto de modernização conservadora da agricultura brasileira. 

Os planos de desenvolvimento, que tinham por meta base a continuação do desenvolvimento 

econômico brasileiro, identificaram os gargalos da agricultura, propondo a superação dos mesmos 

via financiamentos agrícolas, estímulos a produção e a produtividade, acesso a maquinário e 

insumos modernos, crédito subsidiado e políticas de garantia de preços ao produtores e fomento a 

pesquisa agropecuária. 

O processo de industrialização e urbanização, juntamente com os planos de 

desenvolvimentos adotados, que utilizavam como principal instrumento modernizante o crédito 

agrícola, integravam a agricultura à dinâmica industrial, constituindo, assim, o complexo 

agroindustrial brasileiro.   

A constituição do complexo agroindustrial brasileiro ao longo dessas três décadas 

analisadas, tornou-se possível a partir da intensificação da participação do governo não somente na 

concessão de crédito agrícola, mas também na entrada de empresas estatais no setor da produção de 

insumos, que juntamente com a vinda de multinacionais impulsionou a tecnologia e a pesquisa 

agrícola, a última, sobretudo, a partir da criação da EMBRAPA. 

Salim (1986), afirma a subordinação da agricultura aos setores industriais e o caráter 

conservador da modernização do campo, que visa atender os parâmetros de acumulação e não a 

resolver as questões propriamente agrárias. 

 
 

“(...) este progresso técnico responde às necessidades de acumulação do polo 
dinâmico da economia, adiando-se assim as soluções para os problemas agrários. 
Pois da forma como se encaminham as questões relativas ao campo, esta se 
resolvendo apenas a questão agrícola, isto é, aquelas referentes a exclusivamente a 
produção e a produtividade. Tanto assim que se tem mantido, ao longo destes anos, 
a estrutura fundiária apesar de existirem os instrumentos legais que permitem a sua 
alteração.” 
 
 

 Do caráter conservador desta modernização surgem críticas contundentes dos autores que 

estudam o período, uma vez que o uso de insumos e maquinários modernos aumenta o custo de 

produção, sendo acessível somente a um reduzido número de agricultores rurais. Constata-se assim, 

a existência de diferentes níveis tecnológicos em uma mesma região, havendo aumento das 

disparidades econômicas e sociais inter e intra regionais. 



 

 Essas distorções começam a serem corrigidas somente a partir da década de 1980, quando 

também é sentida a importância da modernização e da constituição de um complexo agroindustrial 

brasileiro, com uma melhoria significativa das safras e a reafirmação do Brasil como um país 

agrário exportador no cenário internacional.  
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O fim da abundancia da mão de obra rural no Brasil, 1948-1973: um teste empírico do 

modelo de W. Arthur Lewis 

 

Pedro Vilela Caminha 
 

Resumo:  
O artigo procura aplicar o modelo de Lewis para o caso específico da economia brasileira. Seu 
objetivo é testar hipóteses sobre como pode ter ocorrido o fim da abundância na oferta de mão de 
obra rural na economia brasileira – atravessando o chamado “ponto de Lewis”. Inicialmente, o 
artigo apresenta de maneira sintética o modelo de crescimento de Lewis, destacando o “ponto de 
Lewis” e sua aplicação para a economia brasileira. A seguir, testam-se hipóteses da teoria 
econômica que se propõem a explicar as razões da diferença entre o salário urbano e rural na 
história do Brasil. Os resultados encontrados corroboraram a hipótese do próprio Lewis, que explica 
a diferença salarial urbano-rural como determinada pela existência – ou não – de um excedente 
estrutural da oferta de mão de obra na agricultura. 
Palavras Chave: crescimento econômico; modelo de Lewis; salário rural 
 
Abstract: the article aim to apply the Lewis model for the specific case of the Brazilian economy. 
Your goal is to test hypotheses about how it may have occurred the end of unlimited supplies of 
rural labor in the Brazilian economy – crossing the so-called “Lewis point”. Initially, the article 
presents a brief outline of the Lewis growth model, highlighting the “Lewis point” and its 
application to the Brazilian economy. Next, we test economics theories hypotheses that purport to 
explain the reasons for the difference between urban and rural wages in the Brazil’s history. The 
results corroborate Lewis originally hypothesis, which explains the urban-rural wage gap as 
determinate from the existence – or not – of a structural excess of labor’s supply in agriculture. 
Keywords: economic growth; Lewis model; rural wage 
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Introdução 

O tema da pesquisa é a possibilidade de aplicação do modelo de Lewis para parte da história 

econômica do Brasil. Seu objetivo geral é testar a hipótese sobre quando e como pode ter ocorrido o 

fim da abundância na oferta de mão de obra rural na economia brasileira – atravessando o chamado 

“ponto de Lewis”. 

Para isso, a pesquisa se divide em sete itens, além desta introdução. O primeiro item 

apresenta de maneira sintética o modelo de Lewis e sua biografia, destacando o chamado “ponto de 

Lewis”. 

O segundo item faz uma discussão sobre o estado da arte da aplicação do modelo de Lewis 

ao caso particular da economia brasileira, e o terceiro item apresenta o objetivo, a justificativa da 

pesquisa. O quarto item trata da metodologia de pesquisa, e o quinto descreve a trajetória salarial 

urbano-rural em parte da história econômica do Brasil. 

O sexto item testa quatro hipóteses sobre por qual mecanismo a economia brasileira pode ter 

atravessado o ponto de Lewis. Por fim, o sétimo e ultimo item apresenta uma síntese dos resultados 

da pesquisa. Este item apresenta ainda um quadro-síntese dos resultados empíricos da pesquisa.  

Além disso, apresenta-se ainda um apêndice estatístico. Este fornece a base de dados 

primários, que foi utilizada para os cálculos da pesquisa. 

 

1. W. Arthur Lewis e seu modelo de transformação estrutural 

Willian Arthur Lewis nasceu em 1915, em Santa Lúcia, então uma colônia britânica no 

Caribe. Estudante de talento, foi promovido duas séries letivas à frente de sua idade. 

Em 1937, Arthur se formou no St. Lucian College, quando foi para a Inglaterra, e em 1940 

fez pós-graduação na London School of Economics. Lá permaneceu até 1947, quando se mudou 

para a Universidade de Manchester, onde ficou até 1957. 

Nos dez anos em Manchester, Lewis desenvolveu suas contribuições teóricas mais 

importantes para a economia do desenvolvimento, com grande interesse para as ex-colônias 

britânicas – em processo de descolonização política e em busca pela independência econômica. Das 

contribuições de Lewis para a teoria do desenvolvimento, destacou-se a sua obra seminal, que daria 

origem ao seu modelo teórico testado empiricamente na presente pesquisa: O desenvolvimento 

econômico com oferta ilimitada de mão de obra, publicado pela Manchester School em 1954. 

Ainda em Manchester, Arthur Lewis participou dos debates sobre os rumos da política 

econômica dos governos do Partido Trabalhista Britânico. Em 1957, com a independência de Gana, 
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foi indicado Conselheiro Econômico, e contribuiu na formulação do seu Plano Quinquenal de 

Desenvolvimento. 

Em 1959, retornou para o Caribe, onde foi indicado vice-chanceler da Universidade das 

Índias Ocidentais. Em 1963, foi indicado para a Universidade de Princeton, e, em 1970, se tornou o 

primeiro presidente do Banco de Desenvolvimento do Caribe. 

Com esta biografia, pode-se dizer que W. Arthur Lewis é um caribenho com forte 

intervenção nos rumos da política econômica das ex-colônias britânicas, em processo de 

independência nos anos 50 e 60. Dessa maneira, o autor apresenta um diálogo, ao mesmo tempo, 

tanto com a teoria econômica clássica e neoclássica, da tradição da escola de pensamento britânico, 

quanto com a teoria da economia do desenvolvimento, particularmente a aquela ligada à escola da 

Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e Caribe (CEPAL/ONU).  

Por essas e outras qualidades, em 1979, Arthur Lewis foi laureado com o Prêmio Nobel de 

Economia, que dividiu com Theodore Willian Schultz. Até os dias atuais, Lewis é o único negro 

jamais premiado com um Nobel (sem ser para as categorias da Paz e Literatura). Em 1985, a 

National Economic Association criou a W. Arthur Lewis Distinguished Lecture Series 

(Kindleberger, 1988). 

Em 1991, Lewis morreu nos Barbados, e suas cinzas foram depositadas no St. Lucian 

College. Recentemente, em 2008, o Instituto Sir Arthur Lewis de Estudos Sociais e Econômicos, o 

Departamento de Economia e a Faculdade de Ciências Sociais da Universidade das Índias 

Ocidentais promoveram a Conferência em Memória ao Prêmio Nobel Sir Arthur Lewis.1 

Segundo Todaro & Smith (2003, cap. 3), o modelo de crescimento econômico de Lewis é 

um modelo bissetorial de transformação estrutural. Assim, o modelo analisa o estágio de transição 

de uma economia, da agricultura para a indústria. 

O foco do modelo é a transferência da mão de obra, do campo para a cidade. Dessa forma, o 

modelo de Lewis pode explicar a experiência recente de desenvolvimento econômico da China, nos 

anos 2000. 

O modelo de crescimento de Lewis utiliza as ferramentas das teorias econômicas clássica e 

neoclássica de preços e alocação de recursos. Com este instrumental, o modelo supõe que há um 

excesso na oferta de mão de obra na agricultura.  

Esta mão de obra está ocupada em atividades de baixa produtividade, e consequentemente, 

de baixa remuneração. Isto determina sua transferência para a indústria, com maior produtividade e 

salário. 

                                                             
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Lewis_economist em 7/8/2013 
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Dessa maneira, no modelo de Lewis, o diferencial de produtividade e de salário urbano-rural 

determina a transferência de mão de obra do campo para a cidade. E, desse modo, o crescimento da 

indústria e da economia. 

O modelo supõe que a acumulação de capital na indústria prossegue indefinidamente, em 

razão da transferência da mão de obra do campo para a cidade. O modelo supõe que todo o lucro é 

reinvestido, sem esbarrar em qualquer problema de demanda efetiva, ou em limitação de mercado 

consumidor. 

Isto é, o modelo de Lewis segue a Lei de Say. Aceita-se que a oferta cria a sua própria 

demanda, e que toda a renda da economia é gasta, ou reinvestida. 

A premissa central do modelo de crescimento de Lewis é que há um excesso na oferta de 

mão de obra no campo. Esta oferta excedente faz com que o salário rural seja fixado ao nível de 

subsistência social. 

Na terminologia dos manuais de microeconomia, a premissa central do modelo de Lewis é 

que há uma oferta de mão de obra perfeitamente elástica. Esta pode ser observada abaixo, no 

Gráfico 1. 

 

 

 

Neste modelo, uma vez desencadeado o catching-up, a economia apresenta uma trajetória de 

crescimento autossustentado. O crescimento prossegue até o ponto em que o excesso de mão de 

obra rural é absorvido na indústria. 

O término desta absorção da mão de obra da agricultura pela indústria faz elevar o salário 

rural e, por conseguinte, também o urbano. Neste momento, a economia atravessa o ponto de Lewis. 
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Gráfico 1: regime de crescimento econômico com oferta 
ilimitada de mão de obra até o ponto de Lewis
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Neste ponto, ocorre o fim da oferta ilimitada de mão de obra na agricultura. Na terminologia 

dos modelos atuais de macroeconomia, pode-se dizer que a economia atravessa o ponto em que a 

taxa de desemprego não eleva a inflação (NIRU, na sigla em inglês). 

Quando a economia atravessa o ponto de Lewis, a curva de oferta de mão de obra passa a ser 

positivamente inclinada. Neste ponto, a economia deixa de contar com uma oferta ilimitada de mão 

de obra na agricultura, passando a ver o salário rural se elevar – e até apresentar uma relativa 

convergência para com o salário urbano. 

A partir do ponto de Lewis, a transformação estrutural foi feita, e a economia transitou da 

agricultura para a indústria: neste momento, até a agricultura passa a se industrializar. Segundo 

Todaro & Smith (2003), este pode ser o exemplo da China recente, que teria atravessado o ponto de 

Lewis no ano de 2010. 

Finalmente, observe que o modelo de Lewis apresenta ainda, como hipóteses suplementares, 

de que há pleno emprego na cidade. Esta hipótese se associa ao pressuposto de que não há 

progresso técnico, de modo que não haja empecilhos para que a indústria possa absorver a mão de 

obra transferida da agricultura, pelo menos até atravessar o ponto de Lewis. 

Além disso, há ainda outra hipótese suplementar – de cunho institucionalista – sobre a baixa 

interferência da política salarial e dos sindicatos trabalhistas sobre o salário na indústria. A 

introdução destas instituições pode explicar porque o salário urbano pode não se relacionar com o 

rural, sendo não só maior que este, como aumentar esta diferença de maneira sustentada, pelo 

menos até “antes de 1980”. Enfim, se refina hipóteses suplementares, o modelo de crescimento de 

Lewis pode ser um retrato conceitual relevante “para a China” na história econômica recente 

(Todaro & Smith, 2003). 

O objetivo da pesquisa é testar empiricamente a hipótese clássica sobre quando e como uma 

economia específica pode ter atravessado o ponto de Lewis. Para isso, estuda-se o caso particular de 

transformação estrutural da economia brasileira, ocorrido entre as décadas de 1940 e 1970. 

 

2. Estado da arte 

Desde a obra seminal de Lewis (1954), o debate sobre a relação entre o salário urbano e 

rural na historiografia econômica do Brasil segue uma tradição eminentemente teórica. Desse modo, 

encontra-se uma menor ênfase nos testes empíricos. 

Seguindo a tradição teórica dos estudos sobre o modelo de Lewis na historiografia 

econômica do Brasil, Fiani (1990) discute a determinação do salário em David Ricardo. Em seu 

clássico Um ensaio sobre a influência do baixo preço do trigo sobre os lucros do capital, 
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mostrando a inconveniência de restrições à importação, Ricardo (1815) embasa a hipótese de 

Lewis (1954), que o salário rural é fixado a um nível de subsistência social, e assim determinando 

um baixo salário urbano.  

Por seu turno, Campos (1991) faz o mesmo para as teorias clássica, marxista e neoclássica 

de salários. Assim, discute a determinação do salário segundo as teorias do valor trabalho e do valor 

utilidade. 

A teoria do valor trabalho considera que o salário é determinado pelo tempo social de 

reprodução da mão de obra. A teoria do valor utilidade considera que o salário é determinado pela 

produtividade. 

Por sua vez, Seabra (s/d) discute a determinação do salário em Marx, Keynes e Kalecki. Este 

último autor oferece um contraponto institucionalista, à teoria estruturalista de Lewis (1954). 

A aplicação teórica da interpretação institucionalista para a diferença salarial urbano-rural 

no caso da história econômica do Brasil é feita por Paulo Renato Souza (1980). Em Emprego e 

salário em economias atrasadas, o autor argumenta que a fixação institucional de um salário 

mínimo urbano influencia os demais salários da economia, inclusive o rural. Como resultado, a 

ordem de causalidade teórica entre o salário rural e urbano, apresentada em Souza (1980), é 

exatamente a inversa à hipótese clássica, usada por Lewis (1954). 

No caso particular da historiografia econômica do Brasil, a primeira pesquisa empírica sobre 

o modelo de Lewis é a de Edmar Bacha (1979), que é detalhada mais adiante. O mesmo Bacha 

(1991) também ia pesquisar o diferencial salarial na agricultura de Minas Gerais, no período entre 

1969 e 1985. 

A partir de 1969, passaram a ser realizadas as Pesquisas Nacionais por Amostra Domiciliar 

(PNAD’s). Em sua origem, a criação da PNAD teve o objetivo – precisamente – de pesquisar em 

detalhes o mercado de trabalho e as condições de emprego e renda da economia brasileira como um 

todo, com especial destaque para as diferenças urbano-rurais. 

Com base na excelente coletânea de dados fornecida pela PNAD sobre o mercado de 

trabalho urbano e rural no Brasil, a pesquisa de Bacha (1991) encontra robustas evidências 

empíricas de que a fixação institucional do salário mínimo exerce forte influencia sobre o salário 

rural de Minas Gerais. Esta influencia é ainda maior do que outros fatores, geralmente apontados 

nas teorias econômicas neoclássica, pós-keynesiana e outras (tais como a produtividade, o tamanho 

da área cultivada ou a segmentação institucional do mercado de trabalho rural formal e informal 

entre o trabalhador temporário “boia fria” e o empregado permanente - tratorista). 
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Por fim, Carlos Bacha et ali (2002) fazem o mesmo teste empírico para a economia 

brasileira recente, entre 1970 e 1997. E, assim, chegam ao resultado teórico de Souza (1980), ao 

apresentar evidências que o salário rural é “fortemente determinado” pela fixação institucional de 

um salário mínimo. 

Desse modo, as pesquisas de Edmar Bacha (1979) e Carlos Bacha et ali. (2002) podem ser 

consideradas o “estado da arte” do debate empírico sobre a relação entre o salário rural e o urbano 

na história econômica do Brasil. No entanto, aqui procura-se detalhar o teste para o período pré-

estatístico (1940 – 1970). Este detalhamento histórico da trajetória salarial urbano-rural na 

economia brasileira é justificado no item seguinte. 

 

3. Objetivo, justificativa e implicação para a política econômica 

O objetivo específico da pesquisa é detalhar o teste de Bacha (1979) para a economia 

brasileira no período entre as décadas de 1940 e 1970. Este recorte cronológico é feito para testar a 

hipótese sobre como – ou seja, por qual mecanismo – a economia brasileira pode ter atravessado o 

ponto de Lewis nos anos 60. 

Segundo Bacha (1979: 585) “o modelo de Lewis prediz que, durante o estágio de excesso 

de mão de obra, a industrialização prosseguirá com o salário da mão de obra urbana não 

qualificada mantendo-se constante em termos do produto agrícola.” [grifo meu] Nas palavras do 

próprio Lewis (1954: 18), “ocorre um ciclo virtuoso” de crescimento econômico – e para essa 

pesquisa é especialmente importante destacar – “até o limite em que desaparece o excesso de mão 

de obra” na agricultura, quando a economia atravessa o ponto de Lewis. 

No caso da história econômica do Brasil, a trajetória da população ocupada em atividades 

agropecuárias pode ser observada abaixo, acompanhando o comportamento da linha vermelha do 

Gráfico 2. Nele, é possível observar que a economia brasileira parece ter atravessado o ponto de 

Lewis em meados dos anos 60. 
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Em meados nos anos 60, o emprego rural iria deixar de ser majoritário no emprego total da 

economia brasileira, e cessaria de crescer em termos absolutos. Ao fim, o emprego rural chegaria a 

passar a declinar, em absoluto. 

Desse modo, o objetivo da pesquisa é testar empiricamente as hipóteses sobre como, ou por 

qual razão, a economia brasileira pode ter atravessado o ponto de Lewis em meados dos anos 60. A 

possível implicação da presente pesquisa para a política econômica é que, até uma economia 

específica atravessar o ponto de Lewis, a elevação do “nível de subsistência social” expressa no 

salário rural – por exemplo, por meio de medidas mínimas de reforma agrária – pode contribuir para 

um maior salário urbano. 

No modelo de crescimento de Lewis, a renda de subsistência da economia rural determina o 

nível do salário urbano. Segundo Souza (1980), “daí, inclusive, a sua sugestão sobre a necessidade 

de realizar a reforma agrária como uma condição para a elevação dos salários.” 
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Gráfico 2: emprego urbano e rural, Brasil (1940 - 1980)
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Fonte: Anuário Estatístico do Brasil, volume 56, 1996. Rio de Janeiro: IBGE. 
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Nas palavras do clássico, 

 
 
o fato de que o nível de salário do setor capitalista depende daquilo que se ganha no setor 
de subsistência é, às vezes, da maior importância política, visto que isso se reflete no 
interesse direto do capitalista em manter baixa a produtividade dos trabalhadores de 
subsistência. Desse modo, os proprietários de plantações não tem nenhum interesse em 
proporcionar aos camponeses novos conhecimentos técnicos ou conhecimentos sobre novas 
sementes, e tendo os proprietários influência no governo, não utilizarão essa influência a 
fim de facilitar as facilidades de extensão rural. Não apoiarão as propostas de colonização 
e, pelo contrário, tratarão de expulsar os camponeses de suas terras (Lewis, 1954: 10) 
 
 

Contudo, quando a economia atravessa o ponto de Lewis, medidas redistributivistas para o 

campo – como a reforma agrária – deixam de ter essa função estratégica para a elevação do salário 

urbano. Após a economia atravessar o ponto de Lewis, é o salário rural que já passa a aumentar, em 

decorrência de outros fatores e causas que não uma “reforma agrária”. Por consequência lógica, esta 

torna-se desnecessária para aquele objetivo inicial, de elevação do salário urbano. 

Nos itens a seguir, por meio do estudo do caso particular da história do Brasil, a pesquisa 

procura estimar os fatores econômicos que podem ter contribuído para as variações na diferença 

salarial urbano-rural. E, assim, contribuírem para a economia brasileira atravessar o assim chamado 

“ponto de Lewis”. 

 

4. Procedimento metodológico e recorte cronológico 

Em sua essência, a metodologia de pesquisa segue a feita em trabalho de Edmar Bacha, 

Crescimento econômico, salários urbanos e rurais: o caso do Brasil. Este conceituado trabalho foi 

publicado na “Revista de Pesquisa e Planejamento Econômico”, em dezembro de 1979, e até os dias 

atuais permanece como o principal estudo empírico sobre a aplicação do modelo de Lewis para o 

caso particular da história econômica do Brasil. 

Seguindo o procedimento metodológico de Bacha (1979), utiliza-se como índice salarial o 

salário mediano. No caso do salário rural, utiliza-se como índice o salário do trabalhador rural 

diarista não residente (“boia-fria”) ocupado na agricultura do estado de São Paulo. 

No caso do índice de salário urbano, utiliza-se o salário do trabalhador ocupado na 

construção civil no cargo de pedreiro no estado Guanabara. Por fim, utiliza-se a razão do salário 

urbano e rural a partir de um índice de ambos os salários reais anteriores. 

O salário urbano é deflacionado pelo Índice de Custo de Vida (ICV), coletado pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). Já o salário rural é deflacionado pelo Índice de Preços dos 
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Produtos de Origem Agropecuária (IPA), coletado pelo Instituto de Economia Agrícola do Estado 

de São Paulo (IEA/SP). 

Este último deflator é usado como forma de indicar a opção de escolha do pequeno 

agricultor familiar, entre empregar seu tempo na sua própria roça, ou em grandes plantações da 

agricultura patronal.2 Por causa do distinto deflator empregado sobre o salário no campo e na 

cidade, Bacha (1979) denomina o primeiro como “salário real”, e o segundo, como “salário 

produto”. No entanto, esta nomenclatura não é seguida aqui. 

A produtividade agrícola é estimada com base em uma cesta de 17 gêneros, pesquisados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São eles: algodão, amendoim, arroz, 

banana, batata, cacau, café, cana, cebola, feijão, laranja, mandioca, milho, soja, tomate e trigo. 

Excluiu-se a atividade pecuária, como a produção bovina, suína e de leite. 

Os termos de troca são estimados com base no índice de preços recebidos pelo agricultor em 

São Paulo, por um lado. Por outro, pelo índice de preços de produtos industriais, da FGV. 

Ambos índices de preços agrícolas e industriais estão disponíveis em Bacha (1979). No 

entanto, Bonelli (1978, em Bacha, 1979) observa que o índice de preços industriais é subestimado 

nos dados coletados pela FGV, pois se contabiliza o preço ao atacado, e não no varejo. Por isso, em 

Caminha (2012), se está mensurando o preço industrial com base em um índice de preços de venda 

de tratores e fertilizantes no Brasil. 

Essas séries temporais são analisadas por meio de uma regressão linear simples, pelo 

método de três estágios. No primeiro estágio, se faz uma regressão da variável dependente (a razão 

salarial urbano-rural) com relação ao tempo, com base no método dos Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO). 

No segundo estágio, realiza-se uma regressão da variável dependente com relação a cada 

variável explicativa (isto é, cada uma das hipóteses econômicas a serem testadas). E, no terceiro 

estágio, faz-se uma regressão entre os erros de cada estimativa anterior. 

A seguir, estima-se o coeficiente de determinação R2 de cada variável explicativa sobre a 

variável dependente – isto é, qual o seu poder explicativo. Por fim, se realiza o teste de Durbin-

Watson sobre a autocorrelação dos resíduos, para verificar a possível presença de outras variáveis 

explicativas, não especificadas anteriormente. 

                                                             
2 Xavier & Costa (2006) consideram que, em sua decisão de produção, o pequeno agricultor familiar brasileiro não faz 
esta comparação econômica entre preços e salários rurais. Com base na teoria pós-keynesiana de Abramovay (1992), os 
autores questionam as hipóteses e premissas da teoria econômica clássica de que haja informação perfeita sobre preços 
e salários, assim como, que haja racionalidade absoluta dos agentes na agricultura brasileira. Além disso, pode-se 
questionar o efetivo acesso a uma área mínima de subsistência ao agricultor familiar (com água, energia etc.), de modo 
a não ter uma opção efetiva de escolha, a não ser a de empregar-se na agricultura patronal. 
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Fazendo este procedimento metodológico, a pesquisa testa quatro hipóteses – de distintas 

escolas de pensamento – sobre por qual canal a economia brasileira pode ter atravessado o ponto de 

Lewis nos anos 60. Os testes são feitos refazendo os cálculos, já efetuados na conceituada pesquisa 

de Bacha (1979), de forma a verificá-los e detalhá-los. 

Finalmente, o recorte cronológico entre os anos de 1948 e 1973 é justificado por ser quando 

se inicia a série histórica de informações estatísticas sobre o salário rural e urbano, em São Paulo e 

na Guanabara. Além disso, o ano de 1948 abarca ainda a tendência histórica anterior à “grande 

transformação” estrutural pela qual ia passar a economia brasileira, na segunda metade da década de 

1950 (Mello, 1975). 

De maneira semelhante, o término da série em 1973 decorre por este ser sido o ano de fusão 

do antigo estado da Guanabara com o do Rio de Janeiro, bem como, de suas informações 

estatísticas específicas. Mais importante, o ano de 1973 abarca o processo de conclusão da 

transformação estrutural da economia brasileira, pela qual ela passara na segunda metade da década 

de 50. Estas potencialidades e limitações justificam o recorte cronológico da pesquisa ser feito entre 

os anos de 1948 e 1973. 

 

5. Trajetória da diferença entre salário urbano e rural no Brasil, 1948-73 

Um índice de salário urbano e rural, bem como seu diferencial salarial, pode ser observado 

abaixo, no Gráfico 3. Nos subitens a seguir, faz-se uma descrição da trajetória de cada índice de 

salário, urbano e rural, assim como o seu diferencial, na história econômica do Brasil, no período 

entre 1948 e 1973. 
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i. índice de salário rural 

 Com relação ao índice de salário rural, é possível obsevar que, de 1948 a 1951, apresenta 

uma trajetória de declínio. De 1952 a 57, ele oscila, mantendo-se no mesmo patamar, para então 

cair de 58 a 1962. Em conjunto, entre 1948 e 62, pode-se dizer que o salário rural apresenta uma 

tendência de declínio histórico. 

Em março de 1963, iria ocorrer a extensão da legislação social-trabalhista – até então 

restringida aos trabalhadores urbanos – para o campo, com a promulgação do Estatuto do 

Trabalhador Rural. Esta instituição asseguraria ao trabalhador rural os mesmos direitos de proteção 

social-trabalhista já garantidos aos trabalhadores urbanos desde 1942, com a Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT). 

Dessa forma, a partir de 1963, o trabalhador rural passaria a contar com a  fixação 

institucional de um salário mínimo e da contribuição previdenciária compulsória pelo patrão, com 

férias anuais e descanso semanal remunerados, junto a licença-maternidade, pagamento adicional 

por hora-extra e trabalho noturno ou insalubre, além de décimo terceiro salário, abono salarial etc. 

Enfim, todos os direitos e garantias de proteção social-trabalhista, então já assegurados ao 

trabalhador urbano no Brasil (Caminha, 2013).3 

Como resultado, em 1963, a instituição do Estatuto do Trabalhador Rural poderia contribuir 

para que o salário do trabalhador rural “boia fria” em São Paulo tenha se elevado, até 67. Por fim, 

entre 1968 e 73, o índice de salário rural se estabilizaria em um novo patamar. Neste novo patamar 

histórico, o salário do “boia fria” em São Paulo convergiria para o salário do pedreiro na 

Guanabara. 

 

ii. índice de salário urbano 

Com relação ao índice de salário urbano, é possível obsevar que, de 1948 a 51, apresenta 

uma queda, convergindo para o salário rural – tal como prevê originalmente o modelo de Lewis. No 

entanto, de 1952 a 1959, passa a haver uma elevação sistemática do salário urbano. 

É possível que esta elevação esteja relacionada com a instituição, em janeiro de 1952, da Lei 

do Salário Mínimo urbano. A fixação institucional de um salário mínimo urbano pode ter permitido 

que o pedreiro ocupado na construção civil na Guanabara percebesse seus ganhos reais elevarem-se, 

até 58. Em 1959, o salário mínimo real urbano ia atingir o seu teto histórico – só superado em anos 

mais recentes (em 2007). 

                                                             
3 O seguro-desemprego urbano e rural seria instituído apenas nos anos 80, e regulamentado somente em 1991. 
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No entanto, de 1959 até 63, o salário real urbano iria passar a declinar, em decorrência da 

aceleração da inflação. Como resultado, em 62, o índice salarial urbano já retornava ao mesmo nível 

de 51, anterior à instituição da Lei do Salário Mínimo urbano. 

Entre 1964 e 68, a inflação ia ser controlada gradualmente, fazendo o salário real urbano 

oscilar, mas mantendo o mesmo patamar. Por fim, em 69-73, com a política de arrocho salarial, o 

salário urbano voltaria a apresentar tendência de declínio. Como resultado, contribuiria para a 

convergência com o salário rural, que se elevara para um novo patamar histórico. 

 

iii. razão entre o índice de salário urbano e rural 

Como síntese das trajetórias anteriores, o comportamento da razão entre o índice de salário 

urbano e rural pode ser divido em dois subperíodos. No primeiro, entre 1948 e 62, a diferença 

salarial apresenta uma tendência de crescimento. 

Neste subperíodo, o salário urbano é sempre superior ao rural. No começo dos anos 60, o 

salário urbano chega a superar em cerca da metade do valor real do salário rural. 

No segundo subperíodo, entre 1963-74, a diferença apresenta uma tendência de queda. Entre 

1963 e 68, o salário rural chega a situar-se em patamar maior que o urbano. Ao fim do subperíodo, 

em 69-73, alcança-se uma relativa convergência salarial. 

Em conjunto, portanto, é possível constatar que, na história econômica do Brasil, entre 1948 

e 1973, “o quadro que emerge do comportamento a longo prazo do salário mediano parece 

razoavelmente compatível com as predições do modelo de Lewis” (Bacha, 1979: 593) Uma vez 

feito a descrição da trajetória do salário no período, cabe agora explicar porque e como ele 

apresentou tal comportamento. 

Em particular, cabe explicar porque o salário rural passou a elevar-se nos anos 60 mas, no 

final do período em análise, passou a convergir com o salário urbano. Um teste de quatro possíveis 

explicações sobre essa trajetória salarial é apresentado no item abaixo. 

 

6. Testes de quatro hipóteses sobre a diferença salarial urbano-rural no Brasil 

Basicamente, Bacha (1979) apresenta um teste sobre quatro hipóteses acerca das razões por 

que houve a mudança na trajetória da razão salarial urbano-rural nos anos 60, quando a economia 

brasileira parece ter atravessado o ponto de Lewis. Como visto acima no Gráfico 3, a diferença 

salarial apresenta uma trajetória ascendente até 1962, e passa a convergir a partir de então. 
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Dessa maneira, em cada item abaixo testa-se a teoria de quatro escolas de pensamento 

econômico sobre como este caminho foi atravessado. Estas referem-se às hipóteses oferecidas pelas 

teorias institucionalista, estruturalista, cepalina e neoclássica. 

De acordo com a primeira hipótese, da escola de pensamento institucionalista, a mudança na 

trajetória salarial urbano-rural é explicada em decorrência da instituição de uma legislação social-

trabalhista no campo. Já de acordo com a segunda hipótese, da escola de pensamento estruturalista, 

a mudança salarial deve-se ao término da abundancia estrutural de mão de obra rural. 

Na terceira hipótese, da escola de pensamento cepalino, destaca-se a melhora nos termos de 

troca para a agricultura. E na quarta e última hipótese, da escola neoclássica, destaca-se o 

incremento da produtividade agrícola. 

Nos subitens abaixo, se realiza um teste empírico de cada uma destas quatro hipóteses sobre 

por qual mecanismo a economia brasileira pode ter atravessado o ponto de Lewis nos anos 60. A 

partir deste ponto, o salário rural passaria a se elevar, passando a apresentar uma relativa 

convergência com o salário urbano. 

 

i. teste da hipótese institucionalista: extensão da legislação social-trabalhista ao campo 

A hipótese de que haja uma mudança na trajetória da razão salarial urbano-rural devido a 

fatores institucionais já era aventada por Lewis (1954). Em várias passagens de sua obra, o autor 

mostra estar supondo, implicitamente, que haja sindicatos de trabalhadores fracos ou inexistentes, 

com baixo ou nenhum poder de barganha. Em outros termos, o modelo de Lewis pressupõe que os 

salários – urbanos e rurais – são determinados por uma taxa de livre mercado. 

No caso do Brasil, a legislação social-trabalhista era restringida às atividades urbanas até 

1963. Somente a partir deste ano, os institutos de proteção social assegurados aos trabalhadores 

urbanos iriam ser estendidos também para os rurais. 

 
 
Até 1963, o salário rural era uma taxa de mercado livre, devendo refletir o valor alternativo 
do tempo de trabalho na agricultura familiar, pelo menos em São Paulo. Em 1963, o 
Governo Federal introduziu o Estatuto do Trabalhador Rural e começou a fazer cumprir a 
legislação sobre o salário mínimo rural. Isso pode ter criado uma separação entre o salário 
mínimo pago no setor rural capitalista e o valor do tempo de trabalho na pequena 
agricultura (Bacha, 1979: 598) 
 
 

Isto “sugere a hipótese de que o aumento do salário produto entre 1963/4 e 67/68 esteve 

ligado mais à mudança na legislação trabalhista, do que à interação das forças de mercado no 

setor rural.” Por isso, “é possível que o impacto do Estatuto sobre os salários rurais se tenha dado 
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menos em função do salário mínimo do que através da criação de um aparato legal de apoio às 

reivindicações trabalhistas dos assalariados rurais.”  

Assim, a extensão da legislação trabalhista para o campo pode ter contribuído para a 

elevação salarial de maneira indireta, ao aumentar o poder de barganha do trabalhador rural “boia-

fria” em São Paulo. Em suma, “um fenômeno institucional, o Estatuto do Trabalhador Rural, 

parece explicar a subida repentina na série de salário-produto.” (Bacha, 1979, p. 588, 590 e 592) 

 Para o autor, 

 
 
quase não há dúvida de que fenômenos institucionais foram responsáveis pelo declínio 
observado no diferencial entre salários urbanos e rurais em 63/68 ... Por um lado, a política 
trabalhista, adotada após 64, comprimiu o salário mínimo urbano. Por outro lado, o salário 
rural aumentou devido à extensão da legislação trabalhista ao setor rural a partir de 1963. O 
efeito conjunto dessas políticas levo a uma redução substancial do diferencial entre salários 
urbanos e rurais. (Bacha, 1979: 598 e 600) 
 
 

Para se testar a hipótese institucionalista, que explica a mudança na razão salarial urbano-

rural com base na instituição da legislação social-trabalhista, estimou-se a seguinte reta de 

regressão: 

 

w = 5,54 + 0,82.X  R2 = 0,020170%   

      (2,36)  (1,11)  (ep)      d = 1,31, sendo: 

w = razão salarial urbano-rural 

X = instituição da legislação social-trabalhista rural 

R2 = coeficiente de determinação 

d = teste Durbin-Watson 

ep = erro-padrão dos coeficientes estimados 

 

A regressão acima diz que a instituição da legislação social-trabalhista no campo 

corresponde a uma variação de 82% na razão salarial. No entanto, o coeficiente de determinação R2, 

de apenas 0,020170%, significa que a instituição explica somente 0,02% da razão salarial urbano-

rural no período 1948-1973. 

Além disso, o coeficiente estimado apresentou um erro padrão de 1,11, significativo ao nível 

de 5%. Finalmente, o teste Durbin-Watson resultou em um d = 1,31, indicando uma autocorrelação 

entre os resíduos estimados, ainda que não muito forte. 
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Ao mesmo tempo, Bacha (1979: 589 e 593) apresenta evidencias empíricas de que os 

trabalhadores rurais diaristas não residentes (“boias frias”) registrariam aumento salarial ainda mais 

forte que os empregados permanentes (tratoristas). Os trabalhadores rurais temporários têm maior 

mobilidade, podendo ganhar mais que empregados permanentes, após a instituição da legislação 

social trabalhista no campo. 

Este fato dá margem à hipótese estruturalista, que explica a elevação salarial rural e a 

diminuição na diferença salarial urbano-rural como decorrência do término do excesso de oferta de 

mão de obra na agricultura. Esta hipótese é testada no subitem abaixo. 

 

ii. teste da hipótese estruturalista: fim do excesso de mão de obra no campo 

Na hipótese estruturalista, o mecanismo de ajustamento entre os salários, que permite a 

convergência rural-urbana, é feito por meio do próprio processo de modernização da agricultura. 

Com a modernização da agricultura, ocorre a integração – ou mesmo fusão – dos mercados de 

trabalho urbano e rural. 

Com a fusão dos mercados de trabalho, não é mais o agricultor familiar que tem a opção de 

escolher entre empregar sua força de trabalho em seu cultivo de subsistência, ou ocupar-se como 

“boia-fria” nas plantações da agricultura patronal. Agora, é o trabalhador suburbano que escolhe 

entre empregar-se como pedreiro na construção civil, ou como “boia-fria” ou “volante” na 

agricultura patronal. 

Como resultado, ocorre uma homogeneização dos salários no campo e na cidade. Segundo 

Bacha (1979), os salários terem tendência a serem homogêneos significa dizer que a razão salarial é 

uma função negativa da razão salarial no período anterior. 

Neste esquema, a mão de obra migrará mais das ocupações rurais para as urbanas, quanto 

maior for a razão salarial no tempo t-1, e isso tenderá a reduzir a razão salarial no tempo t. Em suma, 

trata-se da teoria neoclássica de migração. 

Para se testar a hipótese estruturalista de que a razão salarial urbano-rural é explicada pela 

taxa de urbanização, estimou-se a seguinte reta de regressão: 

 

W = 0,000637 + 0,999465.U  R2 = 24,27555%   

         (1,72)       (36,59)  (ep)      d = 0,12, sendo: 

W = variação na razão salarial urbano-rural 

U = variação na taxa de urbanização 
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A regressão acima diz que uma variação de 0,999 na taxa de urbanização corresponde à 

variação da razão salarial em uma unidade. Além disso, o coeficiente de determinação R2 de 

24,275% significa que a variação na taxa de urbanização pode explicar até quase a quarta parte da 

variação da razão salarial urbano-rural no período 1948-1973. 

No entanto, o coeficiente estimado apresentou um erro padrão de 36,59, altamente 

significativo. Além disso, o teste Durbin-Watson resultou em um d = 0,12, indicando a existência 

de uma forte autocorrelação entre os resíduos estimados. 

Estes resultados sugerem que pode haver outras variáveis explicando a variação na razão 

salarial urbano-rural no Brasil entre 1948 e 1973, sem ser a hipótese estruturalista clássica de Lewis 

(1954) sobre o término do excesso na oferta de mão de obra rural. Outras duas possíveis variáveis 

explicativas para o comportamento da diferença salarial urbano-rural no Brasil entre 1948 e 1973 

são testadas nos subitens abaixo. 

 

iii. teste da hipótese cepalina: melhora nos termos de troca agricultura-indústria 

 

Sugerido de maneira tênue por Lewis (1954), um fator econômico que pode permitir a 

elevação do salário rural é supor que a população ocupada em atividades urbanas não produza 

alimentos. Assim, o avanço da transferência da mão de obra da agricultura para a indústria, com a 

urbanização, passa a aumentar a demanda por gêneros alimentares. 

No caso específico da história econômica do Brasil, o avanço da urbanização pode ser 

observado mais acima, na linha azul do Gráfico 2. Como é possível observar, a urbanização 

apresenta uma trajetória de crescimento exponencial. 

Na medida em que o crescimento da população ocupada fora da agricultura seja maior que o 

incremento da produtividade agrícola, a própria urbanização pode melhorar os termos de troca para 

a agricultura. Nas palavras de Lewis (1954: 33), 

 
 
se o setor capitalista depende dos camponeses para a alimentação, é essencial conseguir 
fazer com que estes produzam mais, enquanto que, se ao mesmo tempo for possível evitar 
que desfrutem dessa maior produção, os salários do setor capitalista poderão, em relação ao 
excedente, ser reduzidos. 
 
 

Caso a agricultura não consiga aumentar sua produção mais do que o crescimento da sua 

demanda efetiva, os preços agrícolas podem aumentar mais que os industriais. Como resultado, a 

oferta ilimitada de mão de obra na agricultura chega ao fim, e a economia atravessa o ponto de 

Lewis. 
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Na expressão da época, a melhora dos preços agrícolas vis-à-vis os industriais faria o 

desenvolvimento da indústria ser “bloqueado”. Nas palavras de Lewis (1954: 33), “chegamos, 

portanto, a conclusão de que a expansão do setor capitalista pode ser detido pela elevação no 

preço dos gêneros de subsistência”, fazendo a economia atravessar o chamado ponto de Lewis. 

Segundo Bacha (1979: 591), a melhora nos termos de troca entre agricultura e indústria pode 

permitir a elevação do salário rural. Desse modo, a melhora nos termos de troca pode explicar a 

diminuição na diferenciação salarial urbano-rural. 

Para testar a hipótese – pode-se chamar – cepalina, de que a razão salarial urbano-rural é 

explicada pelos termos de troca entre agricultura e indústria, estimou-se a seguinte reta de 

regressão: 

 

w = -21,2949 - 0,687747.p   R2 = 0,03036%  

              (2,25)    (0,63)  (ep)     d = 1,51, sendo: 

p = termos de troca agricultura-indústria 

 

A regressão acima diz que a variação de 0,6877 nos termos de troca agricultura-indústria 

corresponde à uma variação negativa da razão salarial urbano-rural em uma unidade. No entanto, a 

variação no termo de troca explica apenas 0,03% da variação da razão salarial. 

O coeficiente estimado apresentou um erro padrão de 0,63, baixo ao nível de significância 

de 5%. O teste Durbin-Watson resultou em um d = 1,51, indicando que pode existir uma 

autocorrelação positiva entre os resíduos estimados, significativa ao nível de 5%. 

Dada o baixo poder explicativo de mais essa hipótese, torna-se possível conjecturar que a 

elevação do salário rural também decorra de uma outra variável econômica: o incremento da 

produtividade agrícola. Este quarto e ultimo canal pelo qual a economia brasileira pode ter 

atravessado o ponto de Lewis nos anos 60 é testado no subitem abaixo. 

 

iv. teste da hipótese neoclássica: incremento da produtividade agrícola 

Por fim, outra hipótese que pode explicar a elevação no salário rural e a diminuição na 

diferença salarial urbano-rural, também levantada pelo próprio Lewis (1954), é o incremento da 

produtividade agrícola, tal como indicado na teoria econômica neoclássica. No caso específico da 

história econômica da agricultura brasileira, entre 1948 e 1973, a quantidade produzida quase 

triplicou, crescendo de 62 para 167 milhões de toneladas. 
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Este crescimento exponencial da produção agrícola ocorreu em paralelo ao declínio absoluto 

da mão de obra ocupada em atividades rurais. Logo, é necessário que tenha ocorrido um forte 

incremento da produtividade do trabalho na agricultura brasileira no período. 

Com efeito, em 1948, cada trabalhador rural produzia pouco mais de 8 toneladas de gêneros 

agrícolas. Em 1961, ia passar a produzir cerca de 23, e, em 1973, ultrapassaria as 55 toneladas. 

Para testar a hipótese neoclássica, de que a razão salarial urbano-rural é explicada pela 

produtividade agrícola, estimou-se a seguinte reta de regressão: 

 

w = 4,05 - 0,20.Q   R2 = 0,9541%  

          (2,09) (0,79)  (ep)   d = 2,18, sendo: 

Q = produtividade do trabalho rural 

 

A regressão acima diz que a variação em 0,20 da produtividade agrícola corresponde à uma 

variação negativa da razão salarial em uma unidade. Além disso, a variação na produtividade pode 

explicar apenas 0,95% da variação da razão salarial urbano-rural. 

Ao mesmo tempo, o coeficiente estimado apresentou um erro padrão de 0,79, que é 

significativo ao nível de 5%. Por fim, o teste Durbin-Watson resultou em um d = 2,18, indicando 

que há uma baixa autocorrelação entre os resíduos estimados, para um nível de significância de 5%. 

Finalmente, para o caso das hipóteses neoclássicas e cepalinas sobre a produtividade 

agrícola e os termos de troca, também se fez uma regressão destas suas respectivas variáveis 

explicativas com o índice de salário rural, somente. No entanto, os resultados foram bastante 

próximos aos das regressões feitas com a razão salarial urbano-rural. Estas foram preferidas, por 

facilitarem a comparação com as variáveis explicativas testadas nas hipóteses das demais escolas de 

pensamento econômico em análise. 

De todo modo, também foi feita uma regressão de cada salário (urbano e rural) com a razão 

salarial. O coeficiente de determinação R2 encontrado foi bastante baixo (0,0101% e 0,0085%, 

respectivamente). Este resultado justifica a comparação com a razão salarial urbano-rural, e não 

com cada índice salarial isolado. 

 

7. Síntese dos resultados empíricos 

Inicialmente, a pesquisa apresentou a importância de W. Arthur Lewis e seu modelo de 

transformação estrutural da agricultura para a indústria. O segundo item fez um discussão da 
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bibliografia sobre a aplicação do modelo de Lewis para o caso particular da história econômica do 

Brasil, e o terceiro, apresentou a metodologia da pesquisa.  

A seguir, estudou-se o caso particular da história econômica do Brasil, entre 1948 e 1973. 

Assim, descreveu-se a trajetória do salário urbano, rural e seu diferencial no período. Então, testou-

se hipóteses de quatro distintas escolas do pensamento que se propõem a explicar as razões da 

diferença entre o salário urbano e rural na história econômica. 

Todas as hipóteses apresentaram uma correlação com sentido tal como previsto na sua 

respectiva escola do pensamento econômico. No entanto, apenas a hipótese estruturalista do próprio 

Lewis (1954) apresentou um resultado relativamente significativo. 

Em primeiro lugar, o teste da hipótese institucionalista apresentou uma correlação com 

poder explicativo muito baixo. O teste mostrou que a instituição da legislação social-trabalhista no 

campo corresponde a uma variação de 82% na razão salarial. No entanto, o coeficiente de 

determinação R2 de apenas 0,02% significa que fenômenos institucionais não explicam 

praticamente nada da razão salarial urbano-rural no período 1948-1973. 

Em segundo lugar, o teste da hipótese estruturalista apresentou uma correlação com relativo 

poder explicativo. O teste mostrou que a variação na taxa de urbanização em 0,99 corresponde à 

variação da razão salarial urbano-rural em uma unidade. Além disso, o coeficiente de determinação 

R2 de 24,275% significa que a variação na taxa de urbanização pode explicar até quase a quarta 

parte da variação da razão salarial urbano-rural no período 1948-1973. 

Em terceiro lugar, o teste da hipótese cepalina apresentou uma correlação com poder 

explicativo insignificante. O teste mostrou que uma variação de 0,6877 nos termos de troca 

agricultura-indústria corresponde a uma variação negativa da razão salarial urbano-rural em uma 

unidade. No entanto, a variação no termo de troca explica apenas 0,03% da variação na razão 

salarial. 

Por fim, em quarto lugar, o teste da hipótese neoclássica também apresentou uma correlação 

com poder explicativo muito insignificante. O teste mostrou que uma variação de 0,20 na 

produtividade agrícola corresponde à uma variação negativa da razão salarial em uma unidade. No 

entanto, a variação na produtividade pode explicar no máximo 0,95% da variação da razão salarial 

urbano-rural. 

Este conjunto de informações cliométricas pode ser resumido tal como abaixo, em que se 

apresenta um Quadro-síntese dos resultados empíricos do teste de hipóteses explicativas sobre as 

razões da variação na diferença salarial urbano-rural na história econômica do Brasil, entre 1948 e 

1973. 



 

Página 21 de 24 
 

 

 
 

Em resumo, portanto, a hipótese estruturalista foi a única que apresentou um poder 

explicativo relativamente significativo – 24,275% – sobre a diferença salarial urbano-rural na 

história econômica do Brasil ente 1948 e 1973. As demais hipóteses apresentaram um poder 

explicativo totalmente insignificante: a neoclássica, de 0,95%; a cepalina, ainda menor (de apenas 

0,03%); e a institucionalista, ainda mais inferior – de somente 0,02%. 

Como resultado, é possível apresentar a conclusão de que as evidências empíricas 

encontradas no estudo do caso particular da história econômica do Brasil corroboram a hipótese 

estruturalista do próprio Lewis (1954). Em sua obra seminal, o autor reconhece que a elevação do 

salário rural pode ser relacionada a variáveis tais como a instituição da legislação social-trabalhista, 

a melhora nos termos de troca entre agricultura e indústria e o incremento da produtividade 

agrícola. 

Todavia, sua modelagem teórica sobre o desenvolvimento econômico enfatiza que a 

elevação do salário rural estaria relacionada – de maneira preponderante – ao término do excedente 

estrutural da oferta de mão de obra na agricultura. Este término estrutural relacionar-se-ia ao 

próprio avanço da industrialização e urbanização da economia, na medida em que ela atravessa o 

seu processo de transformação estrutural, da agricultura para a indústria. 

 

Apêndice Estatístico 
 

Quadro-síntese dos resultados empíricos sobre a razão salarial urbano-rural no Brasil, 1948-1973

(X) (R2) (b) (ep) (d)

institucionalista legislação social 0,02% 0,820 significativo (1,11) significativa (1,31)

estruturalista urbanização 24,27% 0,999 forte (36,59) forte (0,12)

cepalina termos de troca 0,03% -0,687 baixo (0,63)  significativa (1,51)

neoclássica produtividade 0,95% 0,201 significativo (0,79)  baixa (2,18)

erro padrão do 

coeficiente

correlação dos 

resíduos

escola de 

pensamento 

econômico

variável explicativa
poder 

explicativo

coeficiente de 

correlação
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Quadro: Base primária de dados

ano salario urbano salario rural termos de troca toneladas produzidas emprego rural emprego urbano

48             97                          91                          98                                   62.269.194                       32.032.754           17.190.324             

49             106                        86                          107                                 64.416.420                       32.589.974           17.952.163             

50             104                        75                          129                                 74.827.923                       33.161.506           18.782.891             

51             100                        76                          126                                 71.069.124                       33.745.010           19.687.169             

52             95                          88                          122                                 76.026.516                       34.336.245           20.666.515             

53             83                          77                          131                                 76.604.501                       34.930.467           21.721.694             

54             100                        76                          133                                 83.564.995                       35.522.903           22.853.496             

55             107                        84                          131                                 89.382.358                       36.108.748           24.062.745             

56             102                        77                          121                                 93.135.010                       36.683.150           25.350.311             

57             109                        85                          112                                 97.499.939                       37.241.209           26.717.114             

58             103                        93                          94                                   103.452.351                     37.777.966           28.164.132             

59             113                        89                          84                                   120.945.491                     38.288.400           29.692.403             

60             108                   68                          99                                   144.713.910                     38.767.423           31.303.034             

61             102                        74                          98                                   174.078.820                     39.210.218           32.997.103             

62             95                          67                          111                                 215.944.882                     39.613.305           34.775.316             

63             31                          61                          105                                 263.493.314                     39.973.557           36.638.267             

64             87                          62                          115                                 416.891.457                     40.287.867           38.586.532             

65             71                    90                          92                                   631.116.458                     40.553.145           40.620.668             

66             55                          85                          99                                   644.947.713                     40.766.327           42.741.207             

67             88                          91                          91                                   181.720.910                     40.924.369           44.948.661             

68             98                          108                       85                                   143.117.635                     41.024.251           47.243.518             

69             99                          90                          96                                   143.747.890                     41.062.979           49.626.239             

70             93                          100                       100                                 150.842.279                     41.037.586           52.097.260             

71             91                    100                       107                                 155.362.112                     40.947.097           54.655.670             

72             89                          102                       119                                 163.153.140                     40.798.422           57.295.263             

73             85                          89                          151                                 167.422.788                     40.600.422           60.008.529             

notação p Q

séries  econômicas, demográfica s  e s ocia is  de 1550 a  1988. 2. ed. rev. e atua l . do v. 3 de Séries  es tatísticas  retros pectivas .  Rio de Janeiro:

w U

Fontes: Bacha  (1979, pp. 605, 607 e 610). Anuário Es tatístico do Bras i l , v. 56. Rio de Janeiro: IBGE, 1996. Es tatís ticas  his tóricas  do Bras i l : 

IBGE, 1990. -  dis ponível  em ipeadata .gov.br
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A PROPOSTA POLÍTICA DA ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL RJ- O ESTATUTO 

Jussara França de Azevedo   

 

 

 

Resumo 
Este artigo tem por objetivo apresentar a proposta política da AIRJ definido em seu Estatuto. 
Visamos demonstrar o cerne do pensamento industrial fabril no século XIX. A primeira parte farei 
uma breve narrativa da organização da entidade. Na segunda parte evidenciarei o Estatuto e sua 
estrutura ora formulada pela Associação Industrial do Rio de Janeiro. Para tanto será demonstrado 
às metodologias utilizadas pela entidade a fim de dar visibilidade aos objetivos da mesma. 
Palavras-chaves: Estatuto, Indústria,Associação, fabril e metodologia. 
 
 
Abstract 
This article aims to present the proposed policy of AIRJ defined in its Statute. We aim to 
demonstrate the core of manufacturing industrial thought in the nineteenth century. The first part 
will make a brief narrative of the entity's organization. In the second part, I will point the statute and 
its structure herein formulated by the Industrial Association of Rio de Janeiro. To be shown both the 
methodologies used by the entity in order to give visibility to the same goals.  
Keywords: Staff, Industry, Association, industrial and Methodology. 
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1- A Organização da Entidade 

 

A Associação Industrial do Rio de Janeiro (AIRJ) organizou-se em um momento de cisão, 

dentro da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional. E, portanto, sua formação ocorreu mediante 

uma grande crise, que levou a uma tomada de decisão de se estreitar os laços da indústria fabril no 

Império do Brasil. 

A historiografia faz referência quanto à fundação da Associação Industrial e até demarca o 

ano de seu término, 1883. Pretende-se demonstrar a sua formação, os seus ideários e o período de 

sua existência, que foi maior do que afirmam as pesquisas anteriores; e que foi a primeira entidade 

de representação de um grupo de industriais que defenderam a indústria fabril no Império ainda na 

década de 1880. 

Como Edgard Carone em seu livro O Pensamento Industrial do Brasil: 1880-1945, (1977) 

afirma a existência da Associação Industrial por meio do documento intitulado O Manifesto da 

Associação Industrial, e compreende que a entidade fora inexpressiva e breve em sua duração. 

Segundo Angela Maria de Castro Gomes em seu livro Burguesia e Trabalho: Política e 

Legislação Social no Brasil 1917-1937 (1979) em 1904, com a organização do Centro Industrial do 

Brasil, ocorrerá a formação da primeira entidade que defendeu a indústria no país. 

No entanto, necessário é demonstrar que esta Associação Industrial do Rio de Janeiro foi 

iniciada no ano de 1880 e até onde se pesquisou, esta permaneceu até o ano de 1888, sendo a gênese 

da luta pelo processo de industrialização no Brasil, primeira entidade que pôde elaborar o 

pensamento industrial, ainda no Império na década de 1880 com uma disposição de defesa da 

indústria. 

No período de 1877 a 1880, poder-se-á notar a formação da Associação Industrial, suas 

principais metas e seus meios para a sua coesão, tanto interna quanto externa e a busca de seus 

objetivos a serem alcançados ao longo de sua trajetória.  

Em 1878, com as dificuldades do Tesouro, foram elevados para 50% a tarifa sobre os 

direitos adicionais de importação; pela tarifa Rio Branco tinham sido anteriormente fixadas em 

40%. Foi nomeada uma nova revisão da tarifa alfandegária, incumbida de conciliar, quando 

possível, os interesses da Fazenda com os do comércio.   (LUZ,1975:55) 

Em 1879, saiu a nova tarifa que trouxe discussões quanto ao protecionismo brasileiro. O 

antagonismo entre os fabricantes de chapéus que solicitavam um aumento da tarifa e os 
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importadores de chapéus que queriam a redução da mesma causou um conflito de interesses que 

pôde impulsionar a formação da Associação Industrial, pois estas duas seções dentro da Sociedade 

Auxiliadora da Indústria Nacional entraram em disputa. O aumento da tarifa não satisfez a ninguém. 

Com a vitória da seção da indústria fabril quanto à questão chapeleira e as suas 

reivindicações, estas foram enviadas ao Governo Imperial sendo solicitados a promoção do 

desenvolvimento industrial e o amparo às fábricas já existentes por meio de uma tarifa adequada. 

Apesar do ganho dos industriais quanto a esta nova tarifa, os seus opositores, os importadores de 

chapéus, não se calaram e fizeram pressão sobre o Governo Imperial com o objetivo de se reverter o 

ganho alcançado. Segundo Leopoldi (2000) com a crise chapeleira dos anos de 70 formou-se no seu 

interior uma ala industrialista, que abriu espaço numa área antes ocupada pelos comerciantes e 

agricultores. Este foi o núcleo original do movimento industrialista do centro-sul. 

 
 

As cisões no interior (SAIN), que também atingiam a Associação Comercial do Rio de 
Janeiro, eram indicativas de que o rápido processo de transformação econômica, social e 
política que o país vivia iria levar a mudanças nas entidades representativas  dos vários 
setores econômicos. Rompia-se a ampla coalizão de interesses econômicos. Cada setor 
tinha reivindicações próprias a fazer ao governo e se organizava para dar voz as suas 
demandas. ( LEOPOLDI,2000:63) 

 
 

Em 1880 foi nomeada uma nova Comissão para a revisão da tarifa alfandegária, com isso, a 

indústria fabril resolveu se unir. A posição dos importadores era pressionar o Governo Imperial para 

a diminuição dos direitos sobre os artigos e os fabricantes de chapéus reuniram-se e resolveram, por 

meio de uma representação, buscar forma de negociação junto ao governo Imperial. “A 

representação, conforme foi lavrada, concluía pedindo providências no intuito de promover no 

Império a fundação das indústrias fabris e manufatureiras, e de impedir a ruína daquelas que já 

tinham suficientes indícios de vida.” (RELATÓRIO,1882:17) 

Esta representação junto ao Governo Imperial não obteve o seu propósito alcançado como a 

própria Associação narrou em seu Relatório da Assembleia Geral da Associação Industrial do Rio 

de Janeiro de 1882: “nunca teve um despacho, não mereceu uma ligeira menção nos relatórios dos 

nossos Ministros: morreu como muitos outros documentos desta ordem, asfixiada no pó dos 

arquivos das Secretárias de Estado.” (RELATÓRIO,1882:18) 

Os fabricantes de chapéus, solícitos na defesa de seus interesses, sabendo que os 

importadores de chapéus estavam na Comissão de revisão da tarifa de 1879, trataram de congregar-
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se novamente e endereçaram ao Governo Imperial uma nova representação, pedindo proteção para a 

indústria fabril e seu espaço no cenário econômico no Império. 

O Comendador e Vereador Malvino da Silva Reis teve a iniciativa de unir os industriais para 

a defesa dos chapeleiros em uma Associação para melhor lutar por seus interesses. Os industriais 

lançaram mão de artigos que foram publicados na imprensa do Rio de Janeiro, que tinham como 

objetivo despertar a esfera pública e o Governo Imperial para a indústria fabril. 

 
 

Com o fim de assegurar o resultado das pretensões destes industriais, e ao mesmo tempo 
chamar atenção pública para semelhante assunto, foi a ideia de interessar em todas as 
industriais nesta questão, tratando-a de um modo geral no dia 02 de setembro de 1880, ele e 
diversos industriais fizeram uma reunião no escritório do Snr. Conselheiro Antonio Pedro 
da Costa Pinto. 

(RELATÓRIO,1882:21) 

 
 

Nesta reunião, formularam uma circular que devia ser assinada por 21 firmas de industriais 

de diferentes ramos. A convocação seria para os interessados pelo desenvolvimento do “trabalho 

nacional” que ocorreria em 06 de setembro, no salão da Praça do Comércio, na Associação 

Comercial do Rio de Janeiro. Vários discursos, que enfocavam a instabilidade da tarifa aduaneira e 

a urgência de uma política que animasse a indústria fabril. O objetivo da Associação era a defesa da 

classe e seus interesses. (LUZ,1975:57) Pela primeira vez, os industriais do Brasil associaram-se, 

fundando, em 1881, uma organização que defendesse os seus interesses particulares.” 

(STEN,1979:33).Iniciando suas atividades, organizando estatísticas industriais, discutindo seus 

problemas pela imprensa, realizando conferências com o Ministro da Fazenda. 

 

2- O Estatuto da AIRJ e sua proposta para o Império  

 

O Estatuto da Associação Industrial do Rio de Janeiro foi aprovado pelo Decreto nº 8006 de 

26 de fevereiro de 1881, a seguir foi eleita a diretoria definitiva composta por Dr. Antonio Felício 

dos Santos, presidente; Manoel Diego Santos, 1º vice-presidente; Francisco Antonio Maria 

Esberard, 2º vice-presidente; Francisco Antonio Ignácio de Oliveira Aguiar, 1º secretário; Henrique 

Leuzinger, 2º secretário; Francisco Marques da Costa Braga, tesoureiro; Belmiro José da Costa, 

adjunto; João Gomes Pereira e Antonio Gonçalves de Carvalho.(RELATÓRIO,1882:24). 

O Estatuto expõe que haveria sócios ilimitados na AIRJ, tendo sua sede na Corte e que 

duraria 90 anos. Seus membros seriam industriais, os membros honorários seriam pessoas que 
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tivessem contribuído de maneira relevante para o bem da indústria, protegido ou auxiliado nos 

grandes congressos, parlamentos ou na imprensa. Ainda no Estatuto tinham a pretensão de criar 

uma biblioteca industrial, um museu para as exposições de produtos e um periódico dedicado à 

indústria nacional. 

 
 

1º Representar a indústria Nacional como uma entidade em todas as ocasiões e por todos os 
meios que se tornarem necessários se conveniente, defendendo-a e protegendo-a. 2º 
Fomentar a criações de idênticas associações nos centros mais populosos do Império e 
corresponder-se com elas. 3º Publicar com seu relatório anual uma estatística industrial. E 
mais quando possível criar uma biblioteca industrial, criar um museu industrial para 
exposição de produtos da indústria nacional, criar um periódico dedicado à indústria 
nacional a indiscutível utilidade da Associação.  

(Periódico o Industrial,1881:2) 

 
 

A Associação Industrial tinha a intenção concernente à criação de um museu permanente 

para as exposições de seus produtos, e para tanto endereçou sua proposta de construção para o 

Governo Imperial no dia 1º de dezembro de 1881. Enviada a proposta, esta foi projetada porque o 

referido terreno estava desocupado, podendo requerê-lo ao Governo Imperial, alegando que a ideia 

merece a aceitação da esfera pública e dos governos de todos os países. 

 
 

Os abaixo-assinados crentes que a ideia aquisição de um palácio destinado ás exposições 
periódicas ou permanentes da indústria manufatureira do Brasil vai, felizmente, achando o 
simpático acolhimento, não só da parte do Primeiro Cidadão do país, como de todos os 
bons patriotas e devotados ao engrandecimento deste belo torrão, vem submeter á 
consideração e discussão de seus colegas a seguinte: 1º Para que a Associação Industrial 
oficia ao Clube de Engenharia dando-lhe conhecimento da presente proposta, e se solicite 
dessa digna e patriótica corporação o levantamento de uma planta e seus respectivos 
orçamentos, de um edifício próprio para as exposições periódicas ou permanentes da 
indústria manufatureira do Brasil. 2º Para que se solicite da Ilma Câmara Municipal da 
Corte, ou do Governo Imperial, logo que se precise a capacidade, que será indicada na 
planta que ora pede o terreno necessário a esta edificação, cujo local poderá ser na área que 
se está desocupando pela remoção do Matadouro para a Imperial Fazenda de Santa Cruz. 3º 
Logo que se reunir o Corpo Legislativo a Associação Industrial submeterá ao seu 
patriotismo o pedido da garantia de juro de 6% ao ano, para o capital em que for orçada a 
projetada edificação, isto pelo espaço de 30 anos. 4º Finalmente, a Associação tomar a seu 
cargo e com o maior empenho levar a afeito tão patriótico quanto útil ideia.( 
RELATÓRIO,1882:65-66) 

 
 

A Associação Industrial do Rio de Janeiro elabora seu projeto de construção do edifício do 

Palácio Permanente de Exposição, apesar das dificuldades encontradas referentes ao apoio do 

governo e até de verbas, mas a visão é ampla para com seu projeto de desenvolvimento da indústria 

no Império. 
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Em 1881, o Estatuto da AIRJ foi elaborado e passado mais tarde por reforma pela própria 

Seção de Negócios do Império. Este define o objetivo central da Associação Industrial, a defesa da 

indústria e a representação como entidade, além de proporcionar a união da classe, com reuniões 

periódicas, a organização de um museu, uma biblioteca e um periódico para a divulgação de seus 

atos. 

Os industriais lançaram mão de artigos que foram publicados na imprensa do Rio de Janeiro 

que tinham como objetivo despertar a atenção da esfera pública e do Governo para as necessidades 

das indústrias fabris no Império. A articulação por parte dos industriais era feita com a utilização da 

imprensa, como o meio de atingir o público trazendo informações e pressionando os dirigentes do 

Império. Em seu livro A Euforia do Progresso e a Imposição da Ordem, Maria Inez Turazzi afirma: 

“os industriais interessados em reservar o mercado brasileiro para a produção nacional, defendiam 

rigorosamente a adoção de uma política alfandegária protecionista, que freasse a invasão maciça 

dos artigos produzidos no estrangeiro.” (TURRAZI,1989:52) Já no primeiro ano de existência, a 

Associação demonstrava que a imprensa era um meio eficaz. 

 
 

Ao transmitir á nova administração os poderes de que se achava revestida, a Diretória 
Provisória fez uma resenha dos fatos passados no seu tempo, tornando saliente o progresso 
que havia grandeado, na opinião pública, nossa propaganda, inclusive no Parlamento, em 
cujo seio alguns membros mostravam-se convencidos da necessidade de proteger as 
nascentes industriais do país.( RELATÓRIO, 1882: 26) 

 
 

A utilização da imprensa, que exercia a função de fazer a ligação entre a Associação e a 

esfera pública, era essencial para a exposição de suas ideias e princípios, os quais desejava incutir 

no pensamento de seus leitores. A distribuição do periódico O Industrial, órgão da Associação, era 

um meio de se alcançar o maior número possível de pessoas. 

Os documentos aqui utilizados serão O Manifesto da Associação Industrial do Rio de 

Janeiro de 1881, publicado no seu periódico O Industrial e depois compilado no documento O 

Trabalho Nacional e seus Adversários de 1881. Este fazia parte da Biblioteca da Associação 

Industrial do Rio de Janeiro, além dos documentos Relatório da Assembleia Geral da Associação 

Industrial do Rio de Janeiro de 1882 e 1884, que narram a problemática encontrada para a 

estruturação da Associação e seus ideários. 

Segundo Nícia Vilela Luz em seu livro A Luta pela Industrialização do Brasil: 1808 a 1930 

(1975) o Manifesto “era essencialmente um instrumento de propaganda e não defendia nenhuma 
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doutrina econômica; constituía um libelo contra os doutrinários, os acadêmicos que, por convicção 

ou por interesse, queriam condenar o Brasil a permanecer um país agrícola.” ( LUZ,1975:67) 

Por que se reunir como uma Associação? E qual o fim desta Entidade? Perguntas relevantes 

quando se almeja identificar as razões que levaram este grupo de homens a se congregarem. A 

defesa da indústria fabril e as suas necessidades. 

 
 

A defesa eficaz dos direitos legítimos que poderiam ser cuidados isoladamente acresce o 
estudo das leis econômicas, que regem os fatos, indicando o bom caminho do progresso e 
apartando dele as utopias e desvios insensatos, a conciliação dos interesses confessava que 
evita as lutas apaixonadas e mutuamente ruinosas, substituídas pelo estímulo ao trabalho e 
nobre emulação do aperfeiçoamento com o contraste e utilização das descobertas científicas 
e habilidade na execução dos planos. 

( TRABALHO NACIONAL,1881:16) 

 
 

A ideia de desenvolvimento, melhoramento e transformação presente na palavra 

“progresso”, traz consigo a ideia de continuidade, que os “fatos” podem ser mudados, sendo o 

trabalho proposto como um agente de riqueza e transformação, tanto na área econômica quanto na 

social. “Mais do que as permanências de uma dada economia e sociedade que se adéquam às 

mudanças, a ideia de civilização que se desenvolveu no século XIX intercambiou com a ideia de 

cultura, de cultivação do espírito, de desenvolvimento estético, moral e intelectual” 

(AZEVEDO,2003:37) tendo a Associação Industrial um objetivo associativo com um foco de 

discussões e divulgação de suas ideias, a fim de motivar e ganhar espaço junto aos industriais fabris, 

estes argumentam: 

 
 

Outra grande vantagem intuitiva de nossa Associação será cultivo das relações pessoais 
entre os cidadãos constituindo uma classe detinha como operários da mesma função social. 
Desnecessário é encarecer a utilidade desse resultado e quanto os convém criar um centro 
de reunião de nossas forças.(TRABALHO NACIONAL,1881:16) 

 
 

Para os industriais, o fato de estarem isolados, um desconhecendo o outro, poderia ser a 

causa do Governo Imperial ignorar suas necessidades e ideias para com a economia do Império, 

restando apenas os impostos a serem pagos. A vantagem de associar-se era a força que poderiam 

exercer como classe, junto à esfera pública e o Governo Imperial. 

A crítica feita pela Associação Industrial quanto ao pensamento econômico do Império, 

influenciado pela Escola Inglesa, era a razão da grande dificuldade do desenvolvimento da indústria 

fabril. 
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A ideia arraigada no espírito dos nossos homens políticos, educados, pela maior parte, nos 
princípios da escola inglesa, que tem vigorado nas nossas academias detivera o Império 
Brasileiro na mais completa abstinência das vantagens resultantes do exercício simultâneo 
das diferentes industriais dentro de uma nação. (RELATÒRIO,1882:8) 

  
 

A consequência foi que o Brasil, como que por uma convenção científica, ficou sendo 

sempre uma nação agrícola. Favorável aos interesses ingleses que viam na continuidade desta 

situação uma porta aberta aos seus produtos. Dificulta assim o desenvolvimento e o florescimento 

da indústria fabril. Em defesa da indústria, a Associação Industrial se manifesta de maneira critica 

quanto aos homens públicos responsáveis pela direção e crescimento do Império. 

 
 

Os homens incumbidos a 50 anos da gestão dos negócios públicos no Brasil só se tem 
ocupado de uma política partidária, estreita, esgotando as forças intelectuais desta geração 
em estéreis discussões, em exclusivismos pessoais sem objetivo ideal nobre nem resultados 
positivos de progresso. Nelas consome-se a atividade nacional que devera empenhar-se na 
concorrência industrial com outros países criando as condições mais adequadas para a 
satisfação das necessidades e aspirações da humanidade no século presente.( TRABALHO 
NACIONAL,1881:18) 

 
 

O entendimento por parte dos políticos era de protegerem a agricultura em detrimento a 

indústria fabril. Na visão da Associação, era um erro haver a dependência econômica baseada em 

um produto: o café; este de exportação, pois poderia a qualquer momento caracterizar um grande 

golpe na economia do Império se este produto caísse de valor na economia mundial. Com um 

modelo primário-exportador cujo caráter decorre, segundo Cardoso de Mello, do fato de que as 

“exportações representavam o único componente autônomo de crescimento da 

renda.”(MELLO,1998:31-32). A estrutura produtiva é composta, basicamente, por dois setores: o 

setor externo, o centro dinâmico da economia; e o setor interno, composto pelas atividades 

industriais, pela agricultura mercantil de alimentos e de matérias-primas e pelas atividades de 

subsistência, cuja característica era de dependência ao setor externo. 

A Associação Industrial sinaliza com uma proposta o incentivo à indústria fabril, como um 

braço alternativo na economia que pudesse desencadear crescimento e trabalho para os desocupados 

do Império. A visão de progresso e de competição entre os diversos países e suas indústrias era o 

entendimento sugestionado em seu Manifesto. Aqui a crítica da Associação realça sua pretensão de 

se enquadrar no presente século XIX, como uma nação civilizada em via de se harmonizar com as 

demais nações. “Na segunda metade do século XIX, a ideia de progresso vai ganhando novos 
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contornos caracterizando-se como desenvolvimento do progresso técnico, da industrialização e de 

todo o desenvolvimento material.”(AZEVEDO,2003:44). 

Ao confrontar-se com o pensamento dos homens de negócios argumenta: “Tamanho erro 

provém em linha reta da educação viciosa bebida de Academias pelos diretores do país, teóricos 

puros, sem conhecimentos positivos mais literatos do que homens de ciência.”(TRABALHO 

NACIONAL,1881:20) A formação acadêmica da elite do Império, ora mais ligados à literatura do 

que à ciência era identificada como um obstáculo para o entendimento da necessidade de se 

aventurar no apoio à indústria fabril no Império.(CARVALHO,1980:51) 

A Associação teve no Congresso um lobby para se conseguir alcançar algum incremento de 

ações que pudessem sinalizar algum espaço para a indústria fabril.(LEOPOLDI,2000:99). O 

deputado e senador doutor Antonio Felício dos Santos, primeiro presidente da Associação Industrial 

e o primeiro líder no Congresso a favor da Indústria fabril, natural da Província Minas Geral, da 

cidade de Diamantina, nasceu em 1843 e faleceu em 06 de setembro de 1931. Filho do major 

Antonio Felício dos Santos e dona Marianna Fernandes dos Santos, tradicional família mineira. 

Cursou Humanidades no Seminário de Mariana. Em 1865, venceu pleito eleitoral e presidiu a 

Câmara Municipal de Diamantina até 1867, quando foi eleito deputado geral, ardoroso 

Republicano, nas legislaturas de 1868, 1870 e 1885. Fez o curso na Faculdade de Medicina do Rio 

de Janeiro, onde recebeu o grau de doutor em 1863; exerceu a clínica, a principio na cidade de 

Diamantina, e depois na Corte, instituindo uma casa de Saúde que mais tarde passou a outro. 

Representou sua província na Câmara. Em 1874, a fábrica de produto farmacêutico do RJ, tendo 

fundado a de tecidos de Berybery em Diamantina. Em 1884 fundou a Fábrica de tecidos Pau 

Grande, conhecido comércio fabril. Conselheiro de Estado, em 1891, estabeleceu em Mendes a 

fábrica de papel Itacolony. Presidiu o BB. Jornalista, fundou a união diário católico. 

O senador João Agnácio Silveira da Motta, filho de Joaquim Ignácio Silveira da Motta e 

dona Anna Luiza da Gama e irmão do Barão de Villa Franca foi conselheiro, nascido em 15 de 

fevereiro de 1807 de Goiás e morto em 16 de outubro de 1893 no Rio de Janeiro. Formado pela 

Universidade Coimbra, no curso de Direito, professor e advogado de 1834 até 1892. Foi deputado 

provincial em 1842 e em 1849 pela província de SP que o mandou para Câmara dos Deputados, 

sendo reeleito em 1853. Foi Senador nesse ano, em oposição às medidas financeiras. Advogado, 

Senador do Império pela província de Goiás, desde março de 1855, foi oficial da Ordem da Rosa e 

do Conselho de sua Majestade Imperial.(GALERIA,Vol II:297-299) 
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Senador João José de Oliveira Junqueira, filho do Conselheiro de igual nome e de dona 

Thereza Leonor Carneiro Junqueira, nasceu na cidade da Bahia em 20 de fevereiro de 1831 e na 

mesma cidade faleceu em 09 de novembro de 1887. Bacharel em Direito pela Faculdade do Recife, 

foi senador do Império, fidalgo cavalheiro da casa Imperial, do Conselho do Imperador, oficial da 

Ordem da Rosa, cavaleiro da ordem de S. Gregório Magno e Grã-Cruz da ordem portuguesa da 

Villa Viçosa e da ordem da Coroa de juiz de direito. Foi deputado provincial em duas legislaturas e 

geral em quatro desde 1857; presidiu as ex-províncias do Piauí, do Rio Grande do Norte e de 

Pernambuco e foi Ministro de Guerra nos gabinetes de 07 de Março 1871 e de 20 de agosto de 

1885. Orador discreto e substancioso desde a assembleia provincial foi membro da comissão 

especial que formulou o parecer e projeto de lei de libertação do ventre livre escravo censurando o 

gabinete por não por ser a frente da ideia.(DICIONARIO,1900:464) 

O Vereador e Comendador Malvino da Silva Reis,(DICIONARIO,1900:41) negociante da 

Praça do Rio de Janeiro, foi coronel comandante do primeiro corpo da Cavalaria da Guarda 

Nacional, Comendador da ordem da Rosa, Comendador da Ordem de Cristo de Portugal e da 

Ordem S. Gregório magno de Roma e o idealizador da Associação Industrial. 

Estes juntos puderam levantar uma frente de mobilização, para se alcançar o espaço 

necessário para a indústria fabril no Império na década de 1880. 

A Associação Industrial foi a primeira leva de industrialistas que formaram o pensamento 

industrial no Império, semeando a gênese da luta pela industrialização, sendo os intelectuais que 

puderam formar o seu ideário e a sustentar-se na luta contra os adversários, a própria elite, os 

importadores de chapéus e o pensamento da escola inglesa no Império, tão determinante quanto a 

política econômica que imperava no período da década de 1880 no Brasil Imperial. 

Em sua dissertação de Mestrado na Unicamp sobre o industrialista Amaro Cavalcanti e a 

luta pela industrialização brasileira (2001), a autora Suzana Cristina Fernandes, confirmou que o 

primeiro grupo de líderes industrialistas se formou ainda na década de 1880, com a Associação 

Industrial do Rio de Janeiro, sobre a liderança do Dr. Antonio Felício dos Santos, estes 

comprometidos com o pensamento industrial no Império. A segunda leva de industrialistas se 

configurou na década de 1890 em diante com inúmeros personagens como: Amaro Cavalcanti, 

Serzedelo Correa, Alcindo Guanabara, Jorge Street, entre outros, influenciados pelos industrialistas 

na década de 1880, com suas reivindicações junto ao Governo Imperial. Para os industrialistas da 

Associação, o trabalho na indústria traria inúmeras vantagens para o Império. 
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Podem-se assegurar senhores, que até bem pouco tempo, ou mesmo, até o presente, a 
indústria, esse poder imenso que moralista os povos, lhes dá bem estar e paz, 
promovendo,ao mesmo tempo, à riqueza e a força das nações. (FERNANDES,2007:47) 

  
 

O pensamento de civilização e de progresso, já muito divulgada no século XIX, criará as 

condições fundamentais para o desenvolvimento da produção e da ordem no trabalho na fábrica, 

“seus atributos principais são a razão, como um instrumento de ação sobre o universo e o caminho 

para o conhecimento, uma tese de um universo em contínua expansão”. (LESSA, 2008:222). A 

vantagem levantada pela Associação Industrial revela sua intenção e sinaliza sua visão de estarem 

entre as nações civilizadas e sempre concorrentes entre si, para o progresso da sociedade e das 

nações.  

A primeira articulação política para a organização da Exposição da Indústria Nacional de 

1881 no Rio de Janeiro foi o início da estruturação da entidade, tendo em vista que necessitariam se 

organizar em seções de acordo com os objetos apresentados, requerer do Governo Imperial verbas, 

transporte dos produtos até a Corte, formação de júri para avaliação e premiação, prédio para a 

exposição, iluminação e demais necessidades. A Exposição da Indústria Nacional de 1881 foi 

preparatória para a Exposição Continental Buenos Ayres em 1882. A Associação Industrial do Rio 

de Janeiro recebeu um Convite do Clube Industrial de Buenos Ayres para participar deste encontro, 

motivando assim esta primeira Exposição da Indústria Nacional dirigida e organizada pela 

Associação Industrial. Ainda, faria uma Exposição da Indústria Nacional de 1888 preparatória para 

a Exposição Universal de Paris em 1889, até onde se sabe o último grande evento realizado por esta 

Associação será contemplada na parte final desta dissertação. 

Em seu Relatório da Assembleia Geral da Associação do Rio de Janeiro em 1882, expõe 

seu entendimento quanto às razões para a apatia da indústria fabril no Império, trazendo uma breve 

explanação de suas convicções, quanto a este assunto. 

 
 

A puberdade do solo brasileiro, a abundância de suas colheitas, a grande exportação de 
exportação de metais e pedras preciosas, a facilidades de ter braços baratos, essas máquinas 
que cediam ao menor impulso dos feitores conservaram este país na apatia industrial, de 
que ainda hoje se ressente. É certo que os homens do interior, até uma época não remota, 
usufruíam lucros estupendos, com que alcançou fazer grandes fortunas, tornando-se eles, 
como consequência imediata da posição que haviam adquirido verdadeira influência 
políticas, chamando para sua indústria todas as vistas e atenções dos aspirantes aos altos 
postos públicos. Por aqui é fácil compreender como as outras indústrias foram esquecidas, e 
como os industriais passaram a ser considerados os párias da atividade 
nacional.(RELATÓRIO,1882:9) 
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A Associação Industrial, em sua narrativa, expõe o que assimila da situação econômica e 

política de um Império submisso a um só produto, o café, de uma “classe social” afortunada pela 

exploração da mão de obra escrava e da exportação do café, produto que gerou uma riqueza 

substancial para os cafeicultores, senhores de terras e escravos. ( ALONSO,2002:59) 

Para os industriais, a razão do esquecimento da indústria fabril, advém da renda gerada para 

o Governo e para esta camada da sociedade. Para os industriais o café cairia em um abismo. “A 

questão era de tempo: a escassez de braços, a concorrência com os outros países e a depreciação do 

seu valor, são os fatores desta obra de destruição.”  (RELATÓRIO, 1882:10) Todo o contexto 

econômico da década de 1880, com a crise do café, foi o argumento para a posição política da 

Associação quanto à necessidade de assegurar a indústria fabril algum espaço no cenário 

econômico, trazendo à tona a realidade do desenvolvimento da indústria fabril neste início de 

década. 

Um dos fins da Associação Industrial era trazer à discussão a posição do Império do Brasil 

em relação à indústria fabril, e o seu papel como uma atividade econômica, útil ao crescimento 

financeiro do Império que, para tanto, reivindicava uma proteção para suas indústrias, como as 

demais nações civilizadas já faziam: 

 
 

Eis um dos fins da nossa Associação. Nos países novos, não pode medrar a indústria sem 
alento dos altos poderes do Estado. Todos os governos civilizados começaram assim, 
favorecendo o desenvolvimento do órgão industrial, cujos elementos as grandes cidades 
principalmente encerram em seu seio. A moralização das classes pobres pelo trabalho é, 
quando mais não seja, uma questão de alta política. (TRABALHO,1882:22) 

 
 

A Associação desenvolve uma noção de proteção a indústria muito semelhante a dos 

Estados Unidos da América, que promoverá através de seu próprio Governo uma intenção de 

proteger suas indústrias dos concorrentes estrangeiros, facilitando assim o florescimento de sua 

indústria nacional. Para os industriais do Império seria necessário bloquear ou mesmo taxar nos 

portos os produtos concorrentes aos nossos, garantindo assim a sobrevivência da indústria fabril. A 

Associação expõe o que idealiza como entidade quanto ao caminho a seguir neste processo de luta 

pela indústria fabril, identifica que os Estados Unidos da América seria o modelo, como uma nação 

protecionista, pois assim seria garantido o desenvolvimento da indústria fabril. 
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Enquanto que as outras nações vão à via de progresso com o desenvolvimento do trabalho 
de seus povos, mais ou menos protegidos por seus Governos a nossa indústria têm sido 
amesquinhados em todas as suas tentativas e em todos os sentidos porque ela tem 
pretendido manipular-se; e não são poucos, cumpre aqui consignar, os mártires desta 
cruzada na qual o soldado vai ao campo de batalha quase certo de perder a 
vida.(RELATÒRIO,1882:13) 

 
 

A luta da Associação Industrial se fazia através do uso da imprensa, com o seu órgão O 

Industrial, meio de propaganda distribuído a população em diversos lugares como botequins, cafés 

e praças, a fim de trazer à esfera pública o conhecimento quanto à indústria fabril no Império e o 

seu adiantamento. Em razão disto, os artigos na imprensa não cessavam, pois era a estratégia 

utilizada para se alcançar alguma visibilidade como grupo, além do movimento no Congresso. 

Era necessário unir-se para que lutassem contra a redução dos direitos alfandegários 

conquistados com a tarifa de 1879, segundo seus opositores, os importadores de chapéus 

argumentavam: “Um regime protetor só serviria a meia dúzia de fabricantes, em prejuízo da grande 

massa de consumidores.”(PERIÓDICO O INDUSTRIAL,1881:1) Os industriais continuavam a luta 

através de artigos e nos bastidores da política, na tentativa de mostrar o quanto a indústria fabril iria 

trazer progresso, riqueza, melhorias em geral, para a massa de trabalhadores necessitados de 

emprego e de uma situação melhor de vida. 

Para Ângela Maria de Castro Gomes em seu livro Burguesia e Trabalho. Política e 

legislação Social no Brasil (1979), argumenta: 

 
 

O desenvolvimento industrial como o parasitário na sociedade brasileira, pois vivendo às 
custas de tarifas alfandegárias. É como o Estado realizasse uma “doação” das condições de 
sobrevivência da indústria a qual estaria afastada da luta e conquista destas condições, 
sendo uma beneficiária passiva ( GOMES,1979:48)  

 
 

Quanto a esta posição observa-se que Maria Antonieta P. Leopoldi (2000) defende que 

houve uma articulação política para se alcançar alguns benefícios para a Associação Industrial. Para 

conseguir tais adiantamentos era preciso ter representantes no Congresso que pudessem pelejar pela 

causa industrialista, com uma visão um tanto divergente. 

 
 

Projetado na cena pública como porta voz dos industrialistas, Antonio Felício dos Santos 
elegeu-se parlamentar e passou a usar o Congresso como tribuna para a defesa do 
protecionismo á indústria. Aos poucos um grupo de industrialistas foi se agregando a ele no 
Congresso.(LEOPOLDI,2000:100) 
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A questão realçada de que o regime protetor só serviria a um pequeno grupo e este se 

aproveitaria das benesses das tarifas alfandegárias, não caracterizaria um transtorno ao Império, 

tendo em vista que em muitos países os poderes públicos já sinalizam a necessidade e urgência do 

desenvolvimento da indústria fabril para o próprio bem estar da população. 

 
 

Nos países novos não pode medrar a indústria sem alento dos altos poderes públicos. Todos 
os governos civilizados começam assim, favorecendo o desenvolvimento do órgão 
industrial. A moralização das classes pobres pelo trabalho e, quando mais não seja uma 
questão política. (TRABALHO NACIONAL,1881:22) 

 
 

Em diversos artigos publicados acerca do entendimento da Associação Industrial ser 

protecionista para o bem da indústria nacional, fica claro que de acordo com os próprios exemplos 

de países desenvolvidos, a Associação em seus argumentos invoca a lógica da ação e a necessidade 

de se seguir os bons exemplos e vingar como nação civilizada e próspera. 

 
 

Tudo isto, porém, eram suficientes, para alcançar se uma verdadeira independência, e os 
americanos homens experientes, filhos de ingleses, abandonaram os meios paliativos e, em 
1870, formaram a sua verdadeira tarifa, aquela que promoveu a felicidade desse grande 
povo. O ilustre redator sabe que ali os direitos de entrada foram calculados de 50 a 96 por 
centro. ( TRABALHO NACIONAL,1881:58) 

 
 

O sentimento patriótico americano era a garantia do desenvolvimento da nação e o bem estar 

do povo, além, é claro, crescimento industrial e maior lucro para os industriais. Com o quase 

fechamento de seu mercado interno, os Estados Unidos da América começaram a ser livres-

cambistas entre seus estados, gerando concorrência e assim estimulando seu próprio crescimento. 

O entendimento da Associação e sua proposta não eram tão radicais como nossa irmã 

americana. Tinham o objetivo de proteção mais harmonizada com as necessidades de cada produto 

e com o desenvolvimento da indústria. “Julgamos que nos países novos devem ser fomentadas as 

indústrias que ali podem prosperar, e para isso é necessário acariciá-las e protegê-las até que por seu 

desenvolvimento possam sustentar a luta com a indústria dos países velhos.” 

(RELATÓRIO,1884:25) 

O que acontecia no Brasil era a luta entre o protecionismo e o livre-cambismo. O governo, 

pressionado pelos países desenvolvidos e mais por pressão dos grandes fazendeiros e dos 

comerciantes importadores. Os industriais pressionavam através de Exposições e com seus 
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argumentos através da imprensa, para esfera pública e de seus líderes no Congresso a proteção da 

indústria. “As economias periféricas enquanto exportadores de produtos primários, não dispõem, 

assim de comando sobre seu próprio crescimento, que ao contrário depende em últimas instâncias 

do vigor da demanda cêntrica.” ( MELLO,1988:15) 

A dependência do Império em relação às economias cêntricas resultou em um atraso no 

descolamento da economia agro-exportadora, para a tentativa de uma gênese na economia 

industrial, pois os europeus pressionavam o Governo para a continuidade da situação. 

A questão do Governo era o fisco e o controle das contas, e a dos industriais era se fazer 

ouvir, seus argumentos e suas metas para o desenvolvimento industrial sustentável. Os industriais 

chamavam a atenção da vulnerabilidade de uma economia assentada sobre um único artigo, o café. 

Sobre esta argumentação foi usada a crise que a agricultura passava no período, no início da década 

de 1880, além da diminuição da safra de açúcar e do algodão, e da oscilação do câmbio. 

Outro fator para o despertar dos dirigentes para com a necessidade de amparar o trabalho 

industrial foi o desenvolvimento da imigração e o aumento progressivo das cidades, pois a 

população não tinha trabalho fixo, os homens vendiam hortaliças, frutas e peixes. As mulheres se 

prostituíam, o furto era comum e até viviam de esmolas. A população sem emprego e com a crise na 

lavoura; tudo isso contribuiu para o despertar dos dirigentes. 

O problema ecoava na Câmara dos Deputados, onde o Duque Estrada Teixeira atribuía à 

indústria e à instabilidade das tarifas aduaneiras, não incentivando o trabalho nacional e condenando 

as populações urbanas “ao parasitismo e a miséria com prejuízo da riqueza nacional e da ordem 

pública.” ( LUZ,1975:61) 

O comércio importador que agirá nos bastidores do Executivo e tinha seus interesses quanto 

a mudanças das tarifas; como foi o fato de 1874 e de 1881, quando conseguiram mudar a mesma. A 

alegação era que os consumidores estavam sendo explorados pelos industriais e que as indústrias 

fictícias prejudicariam o Império. 

Segundo Ângela Maria de Castro Gomes em seu livro Burguesia e Trabalho. Política e 

Legislação Social no Brasil 1917-1937 (1979), “A política tarifária governamental proporcionaria 

um estímulo virtual à indústria, pois seu objetivo principal estaria não diretamente no 

desenvolvimento deste setor da produção, mas no desestímulo às importações.” ( GOMES,1979:62) 

Para Leopoldi, Maria Antonieta P. Política e Interesses na Industrialização Brasileira: as 

Associações Industriais, Política Econômica e o Estado (2000): 
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por vezes uma tarifa tinha intenções protecionista em outras ocasiões; as taxas eram 
estabelecidas com vistas a obter rendas para o governo. No entanto, por de trás de cada 
tarifa ou de cada revisão tarifária parcial, havia sempre um grupo de industriais tentando 
sobreviver com o apoio de barreira alfandegária, a despeito do ataque dos livres-
cambistas.(LEOPOLDI,2000:94) 

 
 

Esta luta por tarifas alfandegárias que pudessem proporcionar melhores condições de 

sobrevivência à indústria era realizada pelo lobby dos industriais no Congresso. A articulação 

política era percebida por causa das vantagens das revisões parciais, conseguidas no processo da 

década de 1880. As revisões parciais não trouxeram grande polêmica como as tarifas de 1879 e 

1881. Estas trouxeram benefícios graduais aos industriais que possuíam fábricas de produtos têxteis. 

Em 1886, o governo isentou as máquinas compradas para as instalações de novas indústrias do 

pagamento de importação. Ainda, as revisões de 1886 e 1887, resultaram num certo protecionismo 

à matéria-prima nacional. 

 
 

A elevação dos índices referentes às matérias-primas no país, representou uma vitória do 
lobby dos industriais sobre o governo. As indústrias de tecidos de algodão e de juta foram 
também protegidas contra as concorrências do tecido importado através da elevação dos 
direitos alfandegários.( LEOPOLDI,200:100) 

 
 

Com toda a articulação no Congresso, ainda a Associação Industrial perdeu com a mudança 

e a tarifa alfandegária de 1881 e sua reforma, porém conseguiu se manter viva e sensibilizar os 

dirigentes do Império e a esfera pública quanto à necessidade de atender as carências da população 

de emprego e de amparo para o trabalho industrial fabril, forma mais adequada para o crescimento 

em meio à crise na agricultura, pela qual o Império passava. Apesar dos comerciantes importadores 

terem conseguido a modificação da tarifa alfandegária, claro é que houve apoio interno que 

viabilizou a sustentação para tal fato. Crescia ao mesmo tempo um sentimento nacionalista causado 

pelo grande fluxo de imigrantes e pela crise do café e do desemprego. “Acusava-se o comércio 

estrangeiro de explorar o consumidor nacional e de trazer à ruína o comerciante brasileiro.”( 

LUZ,1975:64) 

Outro grupo estrangeiro era visto de forma particular: os bancos estrangeiros. Isto se deu 

pelo fato da especulação ocorrida entre 1870-1875. 

 
 

sendo as operações de câmbio o negócio exclusivo, ou quase, desses ingleses, os avultados 
capitais com que jogam as sucursais que possuem nos principais centros comerciantes do 
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Império, e as casa matrizes que tem na Inglaterra, podendo dar-lhes até certo ponto 
monopólio desse ramo, habilitando-os para determinar a baixa do câmbio, sempre que seja 
de seu interesse.( DORIVAL,1947:9) 

 
 

A Associação Industrial entendia que os comerciantes importadores e até mesmo os 

fazendeiros, como parasitas no Império, não produziam para o bem estar e crescimento de toda a 

população. No documento intitulado O Manifesto da Associação Industrial do Rio de Janeiro, 

argumenta-se que a união dos industriais iria trazer benefícios à população e possibilidade de 

mudança na área econômica. 

 
 

O resultado positivo das associações desta espécie não é simplesmente a soma dos esforços 
individuais, mas, a multiplicação de reações coletivas proveniente da discussão e escolha 
dos meios de progresso, do conhecimento das necessidades e deficiências de cada um, 
auxiliado pela energia de todos.(TRABALHO NACIONAL,1881;16) 

 
 

O Manifesto não continha uma doutrina econômica com soluções simples, mas se 

configurava como um instrumento de propaganda e denúncia quanto a questões econômicas no 

Império, trazendo questionamentos quanto à realidade social e política. O que almejavam era expor 

suas pretensões e divulgar suas argumentações quanto a possíveis modificações na política 

econômica. O conflito existente no seio econômico e a realidade da posição do governo quanto aos 

industriais. Era um ataque ao liberalismo e a política do Governo Imperial. 

As argumentações para a necessidade da indústria fabril eram as seguintes: pela 

industrialização o Império não só obteria a independência econômica, mas resolveria alguns dos 

seus problemas, pois traria para o Império braços e capital estrangeiro, ocuparia uma população 

urbana desocupada, que poderia suscitar uma questão social, e livraria o país da vulnerabilidade de 

uma economia monocultora, abasteceria o mercado interno e diminuiria a importação aliviando a 

balança comercial. 

No artigo O nosso Sistema Aduaneiro é enfocada a necessidade de se idealizarem leis que 

sejam boas para os cofres públicos, mas que sejam boas também para os trabalhadores industriais e 

comerciantes nacionais. 

 
 

Organizados assim constantemente remendado por empregados do fisco que geralmente só 
tem em mero argumento da renda para lhe caiba a máxima cota da arrecadação, o nosso 
sistema aduaneira tem sido e contínua a ser um verdadeiro caos, um conjunto de medidas 
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tumultuadas que tem até hoje tolido o progresso do país e pode cavar-nos a ruína se lhe não 
aplicarem quanto antes alguma reforma salutar. ” 

( TRABALHO NACIONAL, 1881:144) 

 
 

Este artigo exemplifica o que a entidade defende: o espaço dos industriais no cenário 

econômico e político do Império, que para estes significava proteção para as indústrias existentes e 

amparo e incentivo para o florescimento das possíveis indústrias que viriam a existir, com a ênfase 

no progresso como alvo a ser seguido. (RELATÓRIO,1882:33-34) 

Esta Associação Industrial teve a principio na sua formação a composição de 21 firmas que 

fariam parte desde sua fundação em 1880. Em 1881, a entidade passou por uma crise econômica por 

causa de seus poucos sócios, devido as suas despesas tanto para sua manutenção, quanto para a 

Exposição da Indústria Nacional de 1881. A entidade sobrevivia à custa de anuidades, donativos e 

joias e, por último, com a Exposição da Indústria Nacional as verbas alcançadas com o lobby no 

Congresso. Segue a receita da Associação Industrial do Rio de Janeiro em 1882 (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Receita do ano de 1882. 

 

Juros e mensalidades dos sócios... 5:692$840 
Auxilio do Ministério da Agricultura á 

Exposição... 
20:000$000 

Produto das Entradas dos visitantes na 
Exposição... 

32:607$000 

Dito da venda de diversos gêneros, etc.. 655$770 
Importancia com que o Ministério da 

Agricultura concorre para a Seção Brasileira 
em Buenos Ayres 

120;000$000 

 178:955$610 

Transporte... 178:855$610 

 

 

Tabela 1. Despesa do ano de 1882. 

Despesa 
 

 
Impressão de O Industrial 895$620 

Aluguel da casa, honorários do cobrador, 713$953 
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gás, etc. 
Móveis e utensílios 238$500 

Entregue ao Tesoureiro da Seção Brasileira 120:000$000 
Adiantamento feito a mesma Seção 1:764$470 

Importância das despesas feitas com a 
Exposição 

47:587$140 

Patrimônio da família do Conselheiro M. 
Buarque de Macedo 

655$000 

Dito do Visconde do Rio Branco 303$500             172:158$183 
Saldo em poder do Tesoureiro 6:797$427 

 
Fonte: Ver: Relatório da Assembleia Geral da Associação Industrial do Rio de Janeiro, 1882. p.33-34. IHGB. Rio de 
Janeiro. 

 

Com um recurso financeiro satisfatório para a manutenção da entidade, mas insuficiente 

para arcar com todas as propostas expostas pelo Estatuto indicando a necessidade de museus, 

biblioteca, seção de estatísticas, além do aluguel da sede, do pagamento de um funcionário que ali 

ficava à disposição, do periódico O Industrial, despesas fixas que acarretariam a necessidade de 

adquirir uma quantidade maior de sócios para a sobrevida da Associação (Tabela 1). 

 
 

Para enfrentar as indispensáveis despesas da Associação, com o seu expediente e publicação de sua 
revista, sendo, por isso, acertado que vos esforceis por adquirir maior número possível de sócios, 
parecendo-nos que um dos meios, de que poderes lançar mão com proveito, será convidar os 
agricultores a fazerem parte da Associação.”( RELAQTÓRIO,1882:35) 

 
 

Com o objetivo de sobreviver no Império, submisso em um contexto agroexportador, fazia-

se necessário apelar para os agricultores e até mesmo aos pequenos comerciantes nacionais para 

fazerem parte da Associação. A mudança ocorrerá no Estatuto em 21 de maio de 1881, publicado 

no periódico O Industrial, órgão da Associação Industrial do Rio de Janeiro. A manutenção da 

entidade dependia das anuidades, e com as poucas firmas associadas se tornará impossível à 

continuidade de seu projeto, o desenvolvimento da indústria fabril no Império. A abertura para estes 

novos sócios reafirma sua determinação quanto aos seus ideais e sua luta para conscientizar a esfera 

pública e o Governo Imperial das necessidades da indústria fabril. Segue o extrato do Estatuto da 

Associação Industrial do Rio de Janeiro dia 21 de maio de 1881. 

 
 

Artigo1º A Associação Industrial será constituída com número ilimitado de associados, terá 
a sua sede nesta Corte e durará por 90 anos. Artigo 2º Só será parte desta Associação: 1º Os 
nacionais ou estrangeiros que exerçam  qualquer indústria produtora no país e dela paguem 
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ao 
Estado.2º As firmas sociais que exercem qualquer indústria nas condições do 1º, 
representadas por um dos sócios ou gerente, legalmente autorizados a administrar a 
sociedade. 
3º As sociedades anônimas industriais nas condições do inciso 1º, representada cada uma 
por um dos seus diretores ou gerente. Artigo 5º Os Associados podem ser: 1º Honorários 2º 
Remidos 3º Contribuintes 4º Correspondentes Artigo7º Podem ser honorário 1º Os 
nacionais ou estrangeiros que por suas notáveis descobertas tiveram dado impulso á 
indústria nacional 
2º Os que a tiverem protegido e auxiliado nos grandes congressos, parlamentos, meeting ou 
na imprensa.3º Os que por seus esforços ou donativos concorrerem para o desenvolvimento 
desta Associação.Artigo 8º Só serão admitidos associados honorários por proposta da 
diretoria ou do Conselho, aprovada em assembleia geral.Artigo 9º Os associados honorários 
não votam nem podem ser votados, salvo se além de honorário forrem remidos.Artigo 10º 
Serão associados remidos os que, de conformidade com estes estatutos, pagarem por uma 
só vez 3000$000.Artigo11º Serão associados contribuintes os que, de conformidade com 
estes estatutos, pagarem de joia 30$000 e anualmente 24$000 por semestre civis 
adiantados.Artigo 12º Serão associados correspondentes os que perderem a qualidade de 
sócio por não exercerem mais a indústria e neste caso ficam equiparados em regalias aos 
sócios honorários a juízo do Conselho.Artigo 13º Todos os associados são obrigados a 
aceitar os cargos para que tiverem sido eleitos, salvo motivo justificado.Artigo 14º Todos 
os associados de qualquer categoria poderão assistir às sessões do Conselho, discutir os 
assuntos de que se tratar, tendo somente o direito de voto aqueles que forem membros do 
mesmo Conselho.”( PERIÓDICO O INDUSTRIAL,1881:1) 

 
 

A partir da reformulação do Estatuto, observa-se a ênfase na questão econômica por conta 

da crise financeira que passará a entidade. O grande aumento de sócios que se verá a seguir 

demonstra a necessidade e o empenho da diretoria em garantir a continuidade da Associação. 

Há um aumento na quantidade de sócios de 21 firmas para 181 em 1882. E em 1884 há uma 

significativa redução do número de sócios; caiu para 146. Nota-se assim a contínua dificuldade de 

permanência dos sócios. Contudo, a Associação Industrial continua até 1888 com a Exposição 

Preparatória para a Exposição Universal de Paris, de 1889, mais uma vez a Associação garante sua 

participação em um evento internacional. 

A luta dos industriais fabris continuava, apesar de todas as dificuldades de sobrevivência. A 

primeira entidade que em seu discurso e seu projeto defendia a indústria fabril na década de 1880 

no Império. Teve que se adequar para a sua própria continuidade, como entidade representativa dos 

industriais em um contexto de pressões econômicas em sua época. 

No entanto, sua diretoria era composta de empreendedores industriais fabris, 

majoritariamente, e de pequenos comerciantes nacionais ligados à tipografia, construção naval e 

mecânica. Tendo esta composição, entende-se a utilização da imprensa para fins de sua divulgação. 

Na diretoria há médicos, jornalistas, engenheiros e comerciantes, que exerciam profissões diversas e 

também injetavam recursos próprios em suas indústrias e lutavam pela gênese do processo 

industrial no Império.  
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Conclusão 

 

    A AIRJ demonstrar em seu Estatuto sua intenção de despontar como a primeira entidade de 

industriais fabris que possuíam proposta política para o Império no século XIX.  

    Em seu Estatuto além dos artigos de sua configuração podemos expor as ações voltadas a dar a 

necessária visibilidade que esta entidade precisaria ter em um  contexto agro exportador. Para este 

fim evidenciei o pensamento industrial e o conflito existente dentro do Império quanto ao apoio a 

indústria fabril. 
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ATUAÇÃO DO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO E 

SOCIAL NO II PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (1974-1979): 

AVALIAÇÃO DO PADRÃO DE FINANCIAMENTO 
 

João Paulo Reco de Oliveira, André da Silva Redivo e Sílvio Antônio Ferraz Cário 

  

RESUMO  

Em 1974, Geisel assume a presidência do Brasil em um contexto internacional conturbado, marcado 
por dois choques do petróleo e pela alta das taxas de juros norte americana. A fim de manter o alto 
crescimento brasileiro dos anos anteriores, a nova estratégia de longo prazo do governo pautou-se 
no II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND). O plano tinha como objetivo central superar 
alguns pontos de estrangulamento da economia brasileira, como a indústria de insumos básicos, de 
equipamentos básicos, a questão energética, a questão tecnológica, dentre outros. Nesse sentido, 
seria necessário um agente interno responsável por financiar os projetos do II PND, definindo, 
portanto, seu padrão de financiamento. Através da elevação de suas fontes de recursos, o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi capacitado para assumir esse 
papel. Os dados obtidos comprovam que a atuação do Banco foi primordial para a realização e a 
conclusão de alguns objetivos do II PND.  
 
Palavras-chave: Governo Geisel, II Plano Nacional de Desenvolvimento, Padrão de 
Financiamento, Fonte de Recursos, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.  
 
ABSTRACT  
In 1974, Geisel assumes the presidency of Brazil during a turbulent international context marked by 
two oil shocks and the high currency rates of the United States. Geisel’s administration wanted to 
keep the high Brazilian growth rate of previous years, the new long-term strategy of the government 
was based on the II National Development Plan (II PND). The plan had as its central objectives to 
overcome some bottlenecks of the Brazilian economy, and improve the industries of basic supplies, 
basic equipment, energy challenges, technological issues, among others. It would be necessary for 
an internal agency to finance projects of the II PND, which would define their pattern of 
funding.  National Bank for Economic and Social Development (BNDES) was able to take on this 
role and provided the necessary funding. The data obtained show that the performance of the Bank 
was vital to the creation and completion of certain objectives of the II PND. 
 
Keywords: Geisel Government, II National Development Plan, Finance Model, Source of Funding, 
National Bank of Economy and Social Development. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A questão do investimento, ou da disposição de realizá-lo, está associada à questão do 

financiamento deste. Uma das formas mais específicas de apoio financeiro, sobretudo estatal, ocorre 

através de bancos constituídos com este propósito. Evidencia-se que deve haver uma atuação do 

Estado para superar condições financeiras frágeis, o que se daria por meio de criação de 

instrumentos de financiamento. É neste cenário que surgem os primeiros bancos de 

desenvolvimento. 

O BNDES foi fundado em 1952, com o nome de BNDE (o “s” de social foi acrescentado em 

1982). Ao longo do período 1950-1980, o BNDES teve sua atuação predominantemente associada 

aos financiamentos essenciais para o desenvolvimento industrial. Na década de sua fundação, os 

principais investimentos eram na área de infraestrutura, mudando seu foco após meados da década 

seguinte, quando passa a destacar investimentos em áreas de insumos básicos (siderurgia, químicos, 

metalurgia). É também neste período que os recursos destinados ao setor privado ultrapassam os 

que são destinados ao setor público. 

 A partir de meados da década de 1960, o país começa a viver um período denominado como 

“milagre econômico brasileiro”. Entre 1968 a 1973, o Brasil conviveu com altos índices de 

crescimento, marcado por políticas econômicas específicas para cada setor. A partir de 1974, a nova 

equipe econômica depara-se com a opção de frear ou manter o crescimento, dado o novo contexto 

nacional e internacional da época. O II PND foi a estratégia de longo prazo utilizada pelo governo, 

com isso a opção de frear a economia é deixada de lado.  

 O plano foi anunciado com o propósito de manter o crescimento econômico, através de 

projetos voltados, principalmente, para as indústrias de insumos básicos e equipamentos básicos, no 

intuito de completar a matriz industrial brasileira. Como forma de criar um padrão de financiamento 

condizente com as novas diretrizes propostas pelo governo, seria necessário um órgão endógeno 

capaz de financiar os projetos do II PND, nesse sentido encontra-se o BNDES.  

 Para capacitar o Banco e torna-lo responsável pela execução do II PND, primeiro seria 

necessário expandir suas fontes de recursos. Como forma de contornar esse problema o governo 

passa a transferir os recursos advindos do Programa de Integração Social e do Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) para o BNDES e não mais para o Banco 

do Brasil, isso possibilitou o aumento do raio de manobra do Banco. Além disso, fez-se necessário a 

criação de subsidiárias com o objetivo de auxiliar as aprovações de novos projetos. Por fim, como 

forma de realizar os objetivos inseridos no II PND, caberia ao BNDES disponibilizar crédito, 
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principalmente para o setor privado, sendo que o setor público seria financiado pelo endividamento 

externo.  

 Nesse sentido, o presente trabalho propõe analisar a atuação do BNDES durante o II PND. 

Para tanto, além dessa seção introdutória, o artigo conta com mais cinco seções. A segunda seção 

tem por objetivo evidenciar as principais características dos bancos de desenvolvimentos presente 

na literatura econômica, assim como a experiência brasileira, o BNDES. Na terceira seção é 

discutido o padrão de financiamento brasileiro até o II PND, mostrando suas principais inflexões. 

Os principais objetivos do plano, tal como algumas discussões de seus resultados serão tratados na 

quarta seção. A atuação do BNDES no II PND, com as análises dos dados obtidos junto aos 

relatórios de atividades do Banco está inserido na quinta seção. Por fim estão as considerações 

finais, na sexta seção.  

 
2 BANCOS DE DESENVOLVIMENTO E A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA: O BNDES 

 
Entende-se por banco de desenvolvimento a instituição que, num contexto de financiamento 

da produção e acumulação de capital, se destina a suprir linhas falhas de financiamento de longo 

prazo. Tal desenvolvimento se faz necessário para a consolidação de condições financeiras 

adequadas ao processo de evolução econômica, em suas formas técnica, produtiva, financeira e 

social. A formação de instituições com estas características, por vezes, denota uma caráter 

ideológico com relação ao tipo de envolvimento do Estado no processo de acumulação de capital e 

na dinâmica capitalista. Além disso, ressalta-se que um banco de desenvolvimento não poderá 

resolver todos os problemas, no tocante ao processo de financiamento, de uma economia por si só 

(DIAMOND, 1969). 

Em relação à capacidade de influenciar a dinâmica capitalista, promovendo a estruturação de 

meios adequados de financiamento, um banco de desenvolvimento não deve estar só. É necessário 

que as demais políticas de Estado sejam condizentes com um horizonte desenvolvimentista, através 

de um banco constituído com tal fim. Como exemplos têm-se a direção das políticas fiscais e 

monetárias, que podem afetar sobremaneira a potencialidade do desempenho dessas instituições. 

Portanto, enquanto instrumento de Estado, a atuação de um banco de desenvolvimento deve estar 

inter-relacionada as políticas das demais instituições governamentais (DIAMOND, 1969). 

Como destaca Araujo (2007), tais estruturas financeiras são necessárias diante da inexistência 

de meios adequados no mercado financeiro, sobretudo a setores que não possuem condições 

favoráveis de financiamento no setor privado. O surgimento de estabelecimentos bancários de 

desenvolvimento remonta ao século XIX na Europa. A característica essencial de tais instituições 
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era o fornecimento de crédito com longo prazo de maturação e voltado ao desenvolvimento de 

condições industriais. A expansão dos bancos de desenvolvimento ocorre no pós-guerra, em um 

momento de expansão das políticas desenvolvimentistas, e também de elaboração de novas teorias 

de desenvolvimento econômico, como as da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

(CEPAL) (ARAUJO, 2007).  

A promoção dos investimentos elementares não se faz ao acaso. Observa-se, ao longo da 

trajetória dos diferentes bancos de desenvolvimento, que o crédito concedido está subordinado a 

interesses das políticas de Estado. De modo geral os países selecionam setores aos quais destinam 

os recursos dos bancos de desenvolvimento, com vistas a substituir a importação de itens essenciais, 

como aço, petroquímicos, maquinário, peças automotivas, máquinas elétricas. Isto é, cada país 

escolhe um conjunto de setores que julga essenciais ao desenvolvimento futuro. Destarte, observa-

se um nacionalismo no estabelecimento de setores dinâmicos e dentro dos padrões de 

competitividade internacional. Busca-se, assim, a criação de vantagens competitivas locais, 

assegurando tanto a competição de produtos nacionais com os obtidos via importações, quanto a 

concorrência por mercados externos (AMSDEN, 2007). Freitas (2005: 35) afirma que “um banco de 

desenvolvimento pensa numa visão de futuro para a economia e procura selecionar protagonistas 

que realizem ações para levar a sociedade em direção àquele futuro”. 

Observa-se que cada país possui um grupo de escolhidos, assim como se acrescentam novos 

setores ao longo das décadas. Também cabe explicitar que a maioria das indústrias escolhidas é 

elementar em um processo de desenvolvimento pautado no alargamento das forças produtivas 

industriais. Deste modo,  

 
 
Os bancos de desenvolvimento supervisionaram a ascensão das indústrias básicas 
do ‘resto’. As ‘indústrias quentes’ escolhidas para subsídio em geral aumentaram 
sua parcela da produção manufatureira e do total de exportações, e os índices de 
crescimento das manufaturas dispararam. (AMSDEN, 2007: 285). 

 
 
Para os países que ainda não eram atendidos por um complexo industrial, no pós-guerra, as 

estruturas financeiras organizadas sob a forma de banco de desenvolvimento tiveram importante 

papel na constituição da infraestrutura e indústria. Neste sentido, os investimentos proporcionados 

pelo capital dos bancos de desenvolvimento eram realizados em condições bastante favoráveis, 

muitas vezes realizando empréstimos “a taxas de juros abaixo do mercado” (AMSDEN, 2007: 239). 

Portanto, a característica de instrumento de Estado deve ser observada no que tange a atuação 

dos bancos de desenvolvimento. Assim sendo, os recursos oriundos de tais bancos são direcionados 
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com as diretrizes de política econômica e social, de acordo com as metas estabelecidas pelos 

governantes (VIDOTTO, 2010). E também, tais instituições estimulam a melhoria de desempenho 

dos financiados, estabelecendo um conjunto de metas e práticas a ser adotadas, tanto em nível de 

produto e processo, quanto em práticas administrativas (AMSDEN, 2007).  

Como critério de escolha, deve priorizar as linhas de financiamento de acordo com as 

preferências da política governamental de desenvolvimento. Precisam também, os critérios de 

seleção, observar as condições institucionais intrínsecas de cada país, evitando sobreposições de 

funções e ações em desencontro com outros pontos da atuação do Estado. Não deve ser esquecido 

que o corpo técnico dessas instituições deve estar atento a uma gestão qualificada dos fundos de 

investimento, dentro dos limites estabelecidos pela política de Estado, mas também com 

independência para julgamento de resultados e formação de metas. Portanto, os bancos de 

desenvolvimento apresentam transbordamentos para toda a economia, como afirma Diamond 

(1969: 85), “In such a framework and under such direction, a development bank can have a 

substantial and beneficial influence on the private sector and on economic development”.  

É no bojo da ideologia desenvolvimentista-industrializante que o BNDES foi criado, em 

1952, através da Lei nº. 1.628, num contexto onde se processava o desenvolvimento da indústria 

pesada. O Banco “nasceu da convicção de que o país não podia depender somente de recursos 

externos para avançar seu projeto de renovação da infraestrutura rodoviária, energética, de portos, e 

assim melhor competir no mercado internacional.” (BNDES, 2002: 2) 

Porém a necessidade de criar um banco de desenvolvimento remonta a períodos anteriores. 

Como apresentado por Martins (1985: 85): 

 
 
A necessidade de se realizar um amplo programa de investimentos de infraestrutura 
(o que então se chamava reaparelhamento econômico) já havia sido objeto de 
estudo do Plano SALTE e constituiu a conclusão básica da Comissão Mista Brasil 
Estados Unidos (CMBEU). 

 
 
Dos estudos realizados no âmbito da CMBEU, resulta a percepção de que haveria necessidade 

de um organismo com recursos internos para o financiamento dos projetos industrializantes. Além 

disto, conforme Martins (1985: 86), “... o novo organismo seria o locus de um novo tipo de ação 

administrativa e, simultaneamente, um pólo de poder”. Vê-se, portanto, a importância atribuída a 

criação do BNDES. Demonstra, também, que a preocupação não era apenas formar um simples 

repassador de recursos governamentais, mas formar um novo elemento de planejamento dentro das 

estruturas do Estado. 
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Segundo Batista (2002), o BNDES é um marco na estrutura institucional brasileira, 

destacando novamente a característica de centro qualificado para a elaboração e execução de 

projetos nacionais. Além disso, sua formação como banco, e não como autarquia, privilegia a 

consolidação de critérios econômicos e financeiros, não puramente políticos ou até mesmo 

clientelistas. Tal formação reflete em um corpo técnico qualificado e capacitado para análises 

técnicas. 

Monteiro Filha (1995) destaca que havia um critério de seleção, por parte do banco, baseado 

em setores e favorecendo empresas nacionais. Ainda, afirma que os projetos deveriam ser viáveis 

econômica e financeiramente. A intenção da seleção “era o rompimento de pontos de 

estrangulamento na construção de cadeias de ligações interindustriais. A seleção de setores 

financiados era estabelecida em planos de desenvolvimento traçados nos diferentes governos.” 

(MONTEIRO FILHA, 1995: 156). 

Portanto, o Estado brasileiro, em 1952, passa a atuar sobre o padrão de financiamento através 

de um banco de desenvolvimento, o BNDES. Dentro das especificidades da economia brasileira é 

de grande importância um órgão com a capacidade de financiar projetos que sejam essenciais para o 

desenvolvimento econômico do país. “O BNDES colocou-se, ao longo de sua história, na posição 

de principal agente financeiro do governo federal para a materialização das metas contidas nos 

planos e programas governamentais”. (MONTEIRO FILHA, 1995: 156). Isto em função da 

debilidade do sistema financeiro em promover financiamento de longo prazo a custos razoáveis. 

 
3 O PADRÃO DE FINANCIAMENTO NO BRASIL ATÉ O II PND 

 
A trajetória da economia brasileira evidenciou que a superação de um desenvolvimento tardio 

também dependia da criação de condições capitalistas de acumulação. A análise da evolução 

econômica brasileira na primeira metade do século XX permite vislumbrar ausência de um padrão 

de acumulação que fosse capaz de atender as demandas de financiamento dos setores propulsores 

do capitalismo e capaz de criar a infraestrutura requerida.  

No período que antecede o surgimento da industrialização enquanto ideologia, a economia 

agrária, e majoritariamente a cafeeira, proporciona a inserção do Brasil na dinâmica do sistema 

capitalista mundial. É ela que assegura, inicialmente, as condições de acumulação de capital e 

consequente irradiação do mesmo para outros setores da economia, entre eles o bancário e o 

industrial. Como principal atividade econômica do país os interesses cafeeiros determinavam a 

atuação do Estado, inclusive no que tange aos problemas de financiamento (SILVA, 1995). 
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Dentro do novo marco industrializante ocorrem, segundo Draibe (1985), as primeiras 

iniciativas de intervenção do Estado no governo Getúlio Vargas. Politicamente essa intervenção é 

marcada por um conjunto de atores relevantes, tais como: cafeicultores, industriais e classe média; 

porém com fraco poder de induzir a economia e consequentemente influenciar o Estado. Neste 

ambiente, dentro de um Estado industrializante, criam-se estruturas institucionais específicas para o 

desenvolvimento econômico, de acordo com as ideias de progresso técnico e industrialização. Cria-

se, assim, uma “ossatura material” que dota o Estado de instrumentos mais eficientes de indução de 

políticas desenvolvimentistas industrializantes. 

Entre 1951-1954, no segundo Governo Vargas, tentativas de endogeneizar o centro de decisão 

foram rechaçadas. Isto se deve a principal debilidade da industrialização brasileira: a falta de um 

padrão endógeno de financiamento sustentado em um padrão de acumulação do capitalismo 

nacional.  

Dentro desta perspectiva, diante da inadequação dos meios internos de financiamento frente 

às necessidades colocadas, e da necessidade da complementação de capitais estrangeiros, deu-se 

preferência pelo financiamento externo público, orientado por instituições como o Banco de 

Exportação e Importação (Eximbank) e o Banco Interamericano de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD). É também neste período que se constitui a CMBEU, com caráter técnico 

e voltado para a elaboração de projetos de desenvolvimento. Entretanto, a escolha nacionalista de 

Vargas seria o obstáculo para acessar os recursos vinculados aos projetos da Comissão. Assim, dos 

U$ 500 milhões aprovados, apenas U$ 63 foram desembolsados (DRAIBE, 1985; AREND, 2009). 

Percebe-se a dependência de recursos externos para complementar os recursos internos ao 

financiamento dos projetos de desenvolvimento. Essa situação marca o que seria chamado pela 

CEPAL, na década de 1960, de “dependência financeira e tecnológica” (BIELSCHOWSKY, 2000: 

31). 

Entre 1955 e 1961, ao contrário do período anterior, onde havia escassez de recursos 

externos, principalmente em virtude do foco americano na reconstrução europeia e japonesa, neste, 

a economia mundial encontrava-se em uma fase de expansão. Além disso, ressalta-se o caráter 

internacionalizante do processo de industrialização orientado pelo governo Juscelino Kubistchek 

(JK) (AREND, 2009). Favorecido por este processo o país passa a receber investimentos direto 

externos, que seriam fundamentais para o processo de industrialização (TEIXEIRA, 1983 e 

AREND, 2009). Esses recursos são oriundos da recuperação europeia e expansão das suas empresas 

pelo mundo. Além do elemento internacional de financiamento, destaca-se o papel de políticas 

monetária e fiscal expansionista e também dos recursos oficiais do BNDES, que dotavam o Estado, 
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principalmente no governo JK, de capacidade de financiar seus projetos de desenvolvimento 

(LESSA, 1982).  

Até 1960 o sistema financeiro nacional não dispunha de estrutura suficiente para atender as 

demandas que emergiam do processo de industrialização corrente. Sua estrutura era caracterizada 

por bancos comerciais que ofertavam fontes de financiamento de curto prazo. Para além dos bancos 

de desenvolvimento do Estado, tal qual o BNDES, a rede bancária privada não exercia qualquer 

função de desenvolvimento. Portanto, representava um entrave ao avanço do processo de 

industrialização pesada (BARKER, 1990).  

Entre 1961 e 1966 há uma interrupção no avanço do desenvolvimento. Neste período 

encontram-se os governos Jânio Quadros, João Goulart e o inicio do governo militar. Os dois 

primeiros sofreram os efeitos das políticas expansionistas, no campo fiscal e monetário, de JK, o 

que resultou em uma deterioração da capacidade de financiamento e também elevada inflação. As 

dificuldades econômicas somadas a instabilidade política resultaram na supressão do regime 

democrático com o Golpe de 64 (ABREU, 1990). O inicio do governo militar foi marcado por um 

ajuste recessivo, através do Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG). No âmbito do PAEG, 

houve a recuperação da capacidade de investimento do Estado, frente a reforma tributária realizada, 

que permitiu a formação de recursos internos para o financiamento através do aumento de impostos 

diretos e indiretos. Merece destaque a criação de captação compulsória, com o PIS/Pasep. Estes 

foram de fundamental importância para o funding do BNDES. Este período de ajuste no governo 

militar teve o objetivo de criar condições de crescimento para a economia brasileira (RESENDE, 

1990). 

 Além das reformas estabelecidas pelo PAEG, os militares também implementaram duas 

Leis com o objetivo de beneficiar os investimentos com horizontes mais longos. Foram elas: i) a Lei 

de Reforma Bancária (nº 4.595, de 1964), que dividiu a tarefa de financiamento entre instituições 

comerciais, com crédito de curto prazo, e bancos de investimento privado e bancos de 

desenvolvimento públicos, com crédito de médio e longo prazo; e Lei dos Mercados de Capitais (nº 

4.728, de 1965), criou incentivos para a expansão do mercado de capitais, por meio de incentivos 

para a abertura de capital e compra de ações. Ressalta-se que a Lei de Reforma Bancária também 

promoveu a concentração bancária (BARKER, 1990).  

Cruz (1994) destaca que a estruturação do processo de industrialização, além da estrutura de 

mercado em oligopólio, exerce grande influência sobre as formas de financiamento. Para as 

empresas privadas que puxaram o crescimento da indústria, duas fontes de financiamento se 

destacam: o autofinanciamento e o acesso a capitais externos. Também destaca o papel de duas 
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formas de financiamento não convencionais que marcaram o período: a política salarial vigente, 

onde os salários não acompanhavam o incremento da produtividade; e o financiamento 

inflacionário, sendo este um “mecanismo redistribuidor” em favor das indústrias (CRUZ, 1994: 68).  

O setor público, por sua vez, e até mesmo em função do tipo de investimento que lhe 

coubera, não se baseou nas mesmas formas de financiamento observadas no setor privado (CRUZ, 

1994). Os investimentos atribuídos ao setor público exigiam grandes volumes de financiamento e 

estes, na fase expansiva do Plano de Metas, foram atendidos pelo BNDES. Este tende a diminuir 

sua participação no setor público e aumentar no setor privado, sobretudo nos anos 70 (NARJBERG, 

2002). Entretanto, os governos militares, a partir das reformas realizadas, passaram a adotar uma 

política de realismo tarifário, onde as empresas públicas não mais operariam com preços 

subordinados ao subsídio das empresas privadas demandantes e da contenção da inflação (CRUZ, 

1994). Além do realinhamento tarifário, e na execução do II PND, o setor público passou a contar 

com fontes externas de financiamento.  

Das reformas empreendidas resulta uma maior participação do setor financeiro nacional no 

processo de financiamento do dia-a-dia das empresas e também do financiamento de longo prazo, 

seja por meio de linhas de financiamento do governo ou por empréstimos estrangeiros 

intermediados por bancos domésticos (BARKER, 1990). Entretanto, Cruz (1994) destaca que tais 

reformas não foram suficientes para a estruturação de instituições e instrumentos privados de 

financiamento de longo prazo. Assim, “o financiamento privado de longo prazo continuou a ser 

apontado como a grande lacuna do sistema financeiro nacional” (CRUZ, 1994: 65). 

Entre 1967 e 1973 o Brasil vive um período com taxas de crescimento expressivas, sendo 

até alvo da expressão “milagre”. A média de crescimento do PIB anual neste período é acima de 

10%. Este surto desenvolvimentista traz efeitos positivos para a economia brasileira, especialmente 

para a estrutura industrial. O financiamento deste salto para frente esteve a cargo dos empréstimos 

internacionais e também do Estado, através de títulos públicos, não mais de emissão monetária. 

Cabe destacar neste período a participação dos bancos públicos, Banco do Brasil e BNDES como 

agentes de financiamento. O objetivo era claramente atender aos requisitos de financiamento das 

empresas multinacionais e também nacional. Uma característica deste período - e que envolve não 

apenas o Brasil - é a alta liquidez internacional, proporcionada pelos capitais derivados do aumento 

dos preços do petróleo, os petrodólares. É neste período também que o país apresenta os maiores 

avanços no que diz respeito ao processo de industrialização, chegando às portas de completar matriz 

produtiva o modelo fordista de produção (TAVARES E BELUZZO, 1998; LAGO, 1990). 
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Porém este período, assim como o período JK, carrega os elementos constituintes da crise 

posterior. A alta presença de capitais financeiros internacionais, com taxas de juros flutuantes, 

conjuntamente com os choques do petróleo e a mudança de orientação da política dos EUA com 

relação a sua taxa de juros, afeta sobremaneira a economia brasileira. No setor industrial se constata 

uma desproporcionalidade entre os elos industriais: os setores à frente, base e capitais, avançam a 

frente dos seus demandantes (TAVARES E BELUZZO, 1998). A última cartada do governo militar 

seria o II PND, com claro intuito de completar a matriz industrial e a consequente dependência 

externa, porém fundamentado nas mesmas bases financeiras do crescimento precedente. Como 

vimos este modelo já estava esgotado por razões externas e internas. 

 

4 A ESTRATÉGIA DO GOVERNO GEISEL EM 1974: O II PND 

  

Em 1974 o então presidente militar Médici dá lugar a Geisel. O período imediatamente 

anterior a esse foi conhecido como “milagre brasileiro”, os índices de crescimento alcançaram 

marcar históricas, os diversos setores da economia foram beneficiados com políticas econômicas 

específicas.  Frente a isso, qual foi à nova estratégia do governo brasileiro em 1974? 

  De fato, o governo brasileiro se negou a frear o crescimento. As opções de 1974 vão 

exatamente nesse sentido, e isso pode ser evidenciado através do II PND, plano de governo 

ambicioso e com objetivos extremamente amplos, visando superar alguns pontos de 

estrangulamento presente na economia, como energia e a indústria de base. 

A ambição do plano era grande: “O Brasil se empenhará, até o fim da década, em manter o 

impulso que a Revolução vem procurando gerar, para cobrir a área de fronteira entre o 

subdesenvolvimento e o desenvolvimento”. “A Nação será mobilizada para, crescendo rapidamente, 

mas sem superaquecimento, controlar a inflação e manter em razoável equilíbrio o balanço de 

pagamentos, com alto nível de reservas” (II PND, 1975: 3). “Em consonância com o binômio 

Desenvolvimento e Segurança, objetiva a Revolução construir, no Brasil, a sociedade desenvolvida 

– moderna, progressista e humana” (II PND, 1975: 14).  

 Nesse sentido, o II PND (1975) tinha como principais objetivos os seguintes pontos: 

consolidar no país uma sociedade industrial moderna e um modelo de economia competitiva; teria a 

política de energia como peça decisiva da estratégia nacional; preocupação especial com a política 

científica e tecnológica; esforço na área de integração nacional; estratégia de desenvolvimento 

social; e integração com a economia mundial.  
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A nova estratégia industrial do período estava relacionada com o desenvolvimento dos 

setores de base; abertura de novos campos de exportação de manufaturados; maior impulso ao 

desenvolvimento tecnológico industrial; impulso ao desenvolvimento da indústria de alimentos; e 

atenuação dos desníveis regionais de desenvolvimento industrial (II PND, 1975).  

A tecnológica industrial recebeu um destaque especial. O desenvolvimento tecnológico de 

setores industriais básicos e de alto conteúdo tecnológico seria extremamente necessário para se 

alcançar o êxito do plano. Setores como a indústria eletrônica, em particular, a de computadores; 

indústria de bens de capital; indústria petroquímica; indústria siderúrgica e metalúrgica; e a 

indústria aeronáutica, receberiam esse tipo específico de investimento. “Em vários produtos ou 

campos, nesses setores, haverá preocupação de obter a efetiva transferência de tecnologia, para 

passar a ter condições de, progressivamente, elaborar tecnologia própria” (II PND, 1975: 111). 

O processo de desenvolvimento que estava sendo proposto necessitava de bases energéticas 

fortes, resolver essa questão torna-se, portanto, crucial: “seria inviável crescer rapidamente sem 

acelerada expansão da oferta de energia” (II PND, 1975: 63). Sendo assim, a diminuição da 

dependência em relação ao petróleo era umas das principais metas do II PND, como alternativa cita-

se substituir o petróleo pela eletricidade e também pelo carvão mineral.  

  Visando uma melhor ocupação do território brasileiro, a política de integração nacional era 

centrada em duas preocupações principais. Em primeiro lugar, buscou-se um melhor equilíbrio 

entre as diferentes regiões, quer seja dentro do Centro-Sul, quer seja de outras regiões em relação ao 

Centro-Sul. Em segundo lugar estava a ideia de que o Brasil era supridor de produtos agrícolas, para 

tanto seria necessário a interação econômica do grande espaço brasileiro (II PND, 1975).  

Apesar de parecer bastante contraditório, o governo militar de Geisel, no que tange ao II 

PND, mostrou certa preocupação com o desenvolvimento social do país. “Na opção realizada, o 

governo não aceita a colocação de esperar que o crescimento econômico, por si, resolva o problema 

da distribuição de renda, ou seja, a teoria de ‘esperar o bolo crescer’” (II PND, 1975: 52).   

  O BNDES foi o principal ator interno para financiar os projetos do II PND. De acordo com 

Castro (1994: 19), o Banco foi a “única instituição, privada ou estatal, que fornecia regularmente 

créditos de longo prazo, com taxas de jutos compatíveis aos custos e riscos dos investimentos na 

formação de capital industrial”. O Banco era a fonte praticamente exclusiva desses créditos de 

médio e longo prazo, consequentemente, ele pode ser considerado como a instituição responsável 

pela elaboração da política industrial do país no período.  

 Um importante aspecto desse órgão financiador eram suas subsidiárias, capazes de fornecer 

crédito específico para cada setor. A Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame) tinha 
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como função financiar a venda de máquinas e equipamentos. A Mecânica Brasileira S.A 

(Embramec), era responsável por investir nas indústrias de bens de capital. Insumos Básicos S.A. 

(Fibase), investia nas indústrias de insumos básicos. Por fim, com o dever de investir nos demais 

ramos industriais estava a subsidiária Investimentos Brasileiros S.A. (Ibrasa) (COSTA, 1994).  

Dado a grande importância do II PND para a economia brasileira, diversos autores 

desenvolveram teses acerca do assunto. Lessa (1988) fez um importante trabalho analisando os 

principais pontos do plano, assim como seus resultados e, como ele definiu, seu fracasso. Para o 

autor, as propostas definidas no II PND só seriam possíveis através de um novo padrão de 

industrialização. As principais mudanças seriam nas indústrias básicas, principalmente o setor de 

bens de capital e o de eletrônica pesada, assim como no ramo dos insumos básicos. 

  Pode-se afirmar, segundo Lessa (1988), que a indústria confiou no governo durante 1974 a 

1975. O longo clico econômico que se configurou pré-II PND, ou seja, o “milagre econômico 

brasileiro”, esgotou a capacidade ociosa industrial. As expectativas quanto ao plano sugerindo a 

elevação de demanda por máquinas e equipamento fizeram com que o empresariado investisse em 

novas plantas industriais. Com os novos investimentos sendo inaugurados, inicia-se, em 1976, uma 

desconfiança generalizada do setor, dado que existiam níveis insuficientes e instáveis de compras 

estatais. “É visível que a quebradura Estado/fabricantes nacionais de máquinas e equipamentos 

aconteceu em 1976. Até lá, ambos acreditaram na viabilidade do II PND” (LESSA, 1988: 125). 

Para o autor esse foi o primeiro fator que mostra que a tentativa de se criar um novo padrão de 

industrialização fracassou. 

Ainda de acordo com Lessa (1988), a empresa estatal possuía alguns limites, com isso a 

integração empresa estatal-empresa privada nacional-empresa estrangeira estaria debilitada. Para o 

autor, o II PND supôs que a empresa estatal seria o agente líder da nova estratégia industrial, 

entretanto existiu uma subordinação da mesma a outros interesses privados. Esse fato é, portanto, 

um segundo determinante para o fracasso na tentativa de se alcançar os objetivos propostos no 

plano. Essas evidências fazem o autor afirmar que o II PND “morre em 1976”.  

Com tese distinta de Lessa (1988), Castro e Souza (1985) partem da ideia de que um plano 

de governo, da mesma grandeza do II PND, seria extremamente necessário, dado a nova 

configuração da economia mundial. Segundo os autores, o governo tinha duas opções em 1974, a 

saber, financiamento ou ajustamento. O governo brasileiro, ao divulgar o II PND, deixa claro a sua 

escolha pelo crescimento com endividamento, entretanto através dessa escolha o país não adiou o 

seu problema, pelo contrário, o “atacou pela raiz”.  
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A escolha não foi uma opção pelo “crescimento a qualquer custo”, a escolha “contém uma 

alta dose de racionalidade econômica” (CASTRO e SOUZA, 1985: 35). Dado o novo contexto 

internacional, não seria nada promissor frear a economia ou reorientar o gasto interno. A economia 

ainda convivia com a “safra do milagre”, ou seja, investimentos iniciados no período anterior 

recém-iniciados, a meio caminho, ou em fase de conclusão.  

Castro e Souza (1985) discordam da afirmação de Lessa (1988) que diz que o II PND se 

tornou “letra morta em 1976”. A estratégia de 1974 abortou a reversão cíclica além de permitir a 

sustentação de taxas de crescimento elevadas até o final da década de 1970. Segundo os autores, o 

plano transformou sim a estrutura produtiva brasileira, entretanto falhou na questão social, dado o 

caráter ditatorial do regime político no período em que o plano foi divulgado.  

 
5 A ATUAÇÃO DO BNDES NO II PND 
 

Para cumprir as metas ambiciosas propostas pelo II PND seria necessário, como dito 

anteriormente, um agente interno como principal órgão financiador do plano. O “eleito” para 

elaborar essa função foi o BNDES, para tanto algumas mudanças estruturais e institucionais foram 

necessárias. De acordo com Tavares (2010) em primeiro lugar deveria ocorrer uma expansão das 

fontes de recursos do Banco. Além disso, a sua atuação deveria voltar, principalmente, para o setor 

privado, sendo que o setor público seria suprido por empréstimos externos. Por fim, existia a 

necessidade de criar subsidiárias a fim de auxiliar na atuação do Banco e compor o Sistema 

BNDES. Foram criadas, portanto, a Embramec, a Fibase e a Ibrasa, essas três novas subsidiárias em 

conjunto com a já existente Finame além do próprio Banco, formariam o Sistema BNDES.  

 Em 1974, o Banco criou o seu 1° Plano Quinquenal de Ação, as diretrizes propostas nesse 

plano convergiam com os objetivos do II PND. Os principais pontos podem ser analisados no 

Quadro 1. Observa-se que todos os programas tratados como prioridade pelo Banco são exatamente 

os principais objetivos do II PND. Como exemplos podemos citar os programa de insumos básicos 

e o de equipamento básicos. O plano cria uma inversão de prioridades no que se refere a dinâmica 

industrial. Durante o “milagre brasileiro” a indústria de bens de consumo duráveis era vista como 

principal ramo industrial e, consequentemente, como o setor que mais recebia investimentos. A 

partir de 1974 a atenção se volta para os insumos básicos e equipamentos básicos. Além disso, 

buscou-se criar outros programas de fortalecimento da empresa privada nacional, como o Programa 

de Operações Conjuntas (POC), por exemplo.  

 Os demais pontos tratados pelo II PND e também pelo 1° Plano Quinquenal de Ação do 

BNDES relacionavam-se a infraestrutura, ao desenvolvimento tecnológico, ao consumo de base e 
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ao 

fomento regional. É importante ressaltar que em 1976 o Banco foi obrigado a reajustar seu plano 

para o triênio seguinte (TAVARES, 2010).  

 
Quadro 1 – Programas do 1° Plano Quinquenal de Ação do BNDES 1974/1978 
Programas Objetivos 

Insumos básicos 
Aproveitar os recursos naturais disponíveis, assegurando o atendimento da demanda de produtos básicos e 
contribuindo para aliviar a pauta de importações. Seis subprogramas: Siderurgia, Química e petroquímica, 
Mineração, Metalurgia de não ferrosos, Fertilizantes, Celulose e papel e Cimento. 

Equipamentos básicos 

Ampliar a fabricação de máquinas que produzem máquinas e de máquinas que produzem produtos acabados. Suprir 
o mercado nacional de bens de equipamentos e de capital, tecnologicamente complexos e não produzidos no país, 
para permitir uma efetiva integração vertical dos setores industrializados e a dinamização do processo de 
substituição de importações.  

Outros programas de 
fortalecimento da empresa 
privada nacional  

Programas de Operações Conjuntas (POC), Fundo de Modernização e Reorganização das Indústrias (FMRI) e 
Progiro.  

Infraestrutura 
Complementar investimentos governamentais em transportes, armazenagem, distribuição de energia e de gás, 
telecomunicações e infraestrutura de distritos industriais, buscando eliminar obstáculos e estrangulamentos no 
processo de aumento da produtividade global da economia. 

Desenvolvimento 
Tecnológico, Funtec 

Criar, adaptar e assimilar tecnologia por meio de incentivos às empresas e ao intercâmbio entre estas e as 
universidades e institutos de pesquisa; desenvolvimento científico e tecnológico, aperfeiçoamento e transferência de 
técnicas, processos e produtos, e absorção e utilização do processo tecnológico pela economia nacional. 

Consumo de Base 
Promover a produção, distribuição e comercialização de bens de consumo essencial destinados principalmente aos 
segmentos da população de renda mais baixa. Constituído de subprogramas que correspondem aos setores de 
produção e distribuição de alimentos e medicamentos. 

Fomento Regional 
Apoiar a formação de novos polos de produção e contribuir para a expansão da capacidade produtiva em 
microrregiões e setores de atividade de significativa vocação local. 

Outros projetos Exemplos: Proterra e Programa Especial de Apoio à Indústria Editorial (Prolivro). 

Fonte: Tavares (2010, apud. Relatório de Atividades do BNDES, 1973 e 1974). 
Elaborado pela autora.  

 

 Como assinalado anteriormente, para que o BNDES se tornasse o principal agente interno 

financiador do II PND seria necessário uma expansão das fontes de recursos do Banco. Esse fato foi 

concretizado como pode ser observado na Tabela 1. Em 1979, os recursos do BNDES totalizaram 

R$ 60,63 bilhões1 contra apenas R$ 27,07 bilhões em 1974, o crescimento real médio anual das 

fontes de recursos do Banco no período 1974/1979 foi da ordem de 17,5%.  

 
Tabela 1 - Fontes de recursos do BNDES (R$ Bilhões de 2013) 1974/1979 
Fontes 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
I - Geração Interna 5,12 8,20 9,11 10,61 12,86 27,41 
II - Dotações e Empréstimos no País 20,15 33,22 30,11 32,59 30,78 22,82 
2.4 Dotação Orçamentária 1,98 2,71 0,41 1,05 1,52 0,45 
2.5 Reserva Monetária 12,53 9,46 7,11 8,64 - 1,80 
2.6 PIS/Pasep/FAT 5,65 21,05 22,59 22,90 22,86 18,41 
2.9 Outros - - - - 6,40 2,16 
III - Vinculados Total - - - - - 1,08 
IV - Recursos Externos 1,80 4,25 2,39 5,48 6,94 9,32 
4.1 Rec. De Mercado (Moeda e Títulos) 1,51 3,90 1,94 5,07 6,61 9,09 
4.2 Rec. Oficiais (AID e Financiamentos) 0,28 0,34 0,44 0,41 0,33 0,23 
Total 27,07 45,67 41,61 48,68 50,59 60,63 

Fonte: Adaptado de Prochnik (1995). 

 

                                                             
1 Os valores aqui disponibilizados foram convertidos para reais (R$) utilizando a tabela de conversão disponibilizada 
pelo ipeadata.gov.br (Dicas/Histórico das alterações da moeda nacional). Além disso, os valores também foram 
corrigidos pelo IGP-DI a preços de 2013, índice divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. 
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Dentre os quatro tipos de fonte de recursos, a saber, geração interna, dotações e empréstimos 

no país, vinculados total e recursos externos. Nota-se que o de maior importância (exceto em 1979) 

são as dotações e empréstimos no país. Isso se da pelo fato de que em 1974 as arrecadações do 

PIS/Pasep foram transferidos do Banco do Brasil para o BNDES, aumentando, portanto, o raio de 

manobra do Banco. Já em 1975, o PIS/Pasep eram responsáveis por cerca de 46% das fontes de 

recursos do Banco. A geração interna de recursos também apresentou um importante crescimento, 

passando de R$ 5,12 bilhões em 1974 para R$ 27,41 bilhões em 1979, tendo um crescimento real 

médio anual de 39,9%.  

 O objetivo da equipe econômica brasileira de capacitar o BNDES a voltar seus empréstimos 

para o setor privado também se concretizou na prática. O Gráfico 1 mostra a evolução da 

colaboração financeira do Sistema BNDES, aprovada em benefícios dos setores público e privado. 

Em 1974, do total de projetos aprovados pelo Banco em torno de 36% correspondiam ao setor 

público e 64% ao setor privado. Em contrapartida, em 1978, quase 90% das aprovações totais eram 

voltadas ao setor privado, e apenas 10% ao setor público. 

 
Gráfico 1 - Evolução da colaboração financeira do sistema BNDES, aprovada em benefícios dos 
setores público e privado.  

 
Fonte: Relatório de Atividades BNDES (1978) 

¹ Inclui órgãos da administração pública direta e indireta, bem assim empresas com participação majoritária do governo. 
² Inclui os totais das operações diretas e de repasses a agentes privados e oficiais dos diversos programas do BNDES, 
bem como o valor global das operações das subsidiárias. 
 

 A estratégia do governo de tornar o BNDES o principal agente financiador do II PND não se 

mostrou apenas como uma retórica. Ao analisarmos os desembolsos efetivos realizados pelo 

sistema BNDES em relação à Formação Bruta de Capital Fixo (FBKF) (Tabela 2), é possível 

observar uma expansão da participação do Banco no crescimento econômico do país. Em 1975, os 

desembolsos efetivos do BNDES correspondiam a 8,8% da FBKF do Brasil, já em 1979 esse índice 
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salta para 9,3%. Nesse sentido, nota-se a importância que o Banco teve para a execução do II PND 

e para o crescimento industrial e econômico do período analisado.  

 

Tabela 2 - Desembolsos do Sistema BNDES e FBKF brasileira 1975/1979.  
Ano Desembolso do Sistema BNDES (A)  FBKF (B) A/B % 
1975 22,4 256 8,8 
1976 32,7 370 8,4 
1977 49,7 516 9,6 
1978 74,1 767 9,7 
1979 111,90 1200 9,3 

Fonte: Relatório de atividades BNDES (1979).  

 

 A Tabela 3 mostra os desembolsos efetivados pelo sistema BNDES segundo os ramos e 

gêneros de atividades. A fim de atender os principais objetivos propostos no II PND e também no 

1° Plano Quinquenal de ação do BNDES, os setores de insumos básicos e de equipamentos básicos 

foram altamente contemplados. Os desembolsos para esses setores tiveram um crescimento real 

médio anual de 11,76% e 28,46% respectivamente no período 1974/1979. Do montante 

desembolsado no período, 33,06% foram para insumos básicos e 24,76% para equipamentos 

básicos2.  

 
Tabela 3 – Desembolsos efetivados do Sistema BNDES segundo os gêneros e ramos de atividades 
1974/1979 (R$ Bilhões de 2013).  
Setores 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Insumos Básicos 19,33 36,95 28,25 33,82 40,17 33,71 
Mineração 0,29 0,53 0,60 1,52 1,29 0,39 
Siderurgia 12,74 17,90 9,90 11,52 15,33 13,44 
Metalurgia de não ferrosos 0,23 0,65 0,84 1,87 3,55 3,18 
Química e Petroquímica 3,15 6,73 8,71 9,27 8,48 6,09 
Fertilizantes 0,31 2,04 1,57 0,78 2,20 1,53 
Celulose e Papel 0,16 3,04 4,51 4,81 2,91 1,78 
Cimento 1,55 4,04 0,65 0,55 0,97 0,48 
Repasse a Fibase 0,92 2,04 1,50 3,52 5,44 6,82 
Equipamentos Básicos 7,30 16,25 32,43 33,08 29,36 25,53 
Bens de Capital e Componentes 2,15 3,05 5,51 3,92 1,78 1,42 
Repasse a Finame 4,07 12,99 25,41 27,39 26,57 22,32 
Repasse a Embramec 1,08 0,19 1,52 1,76 1,00 1,79 
Outros Programas 30,80 36,02 30,99 26,78 24,84 29,59 
Operações com agentes (POC) 9,29 11,79 13,15 12,18 13,53 17,15 
  Pequena e média empresa 9,16 11,24 10,34 7,67 4,15 5,07 
  Fomento Regional 0,13 0,55 1,15 2,20 0,94 0,23 
  Fortalecimento de Agentes - - 1,66 0,23 0,55 1,15 
  Financiamento a Acionistas (FINAC) - - - 2,10 7,91 10,71 
Modernização de empresas  6,15 6,38 3,23 2,26 2,45 0,08 
Infraestrutura 6,85 10,50 6,83 5,31 5,09 4,78 
  Ferrovias 3,36 2,62 1,76 2,02 1,83 1,62 
  Rodovias 1,21 1,24 0,82 0,42 0,40 0,29 
  Outros setores 2,29 6,64 4,26 2,87 2,87 2,87 
Desenvolvimento Tecnológico 0,95 0,86 0,48 0,21 0,16 0,08 
Ibrasa 1,08 1,91 2,41 0,84 0,94 2,49 
Capitalização de Empresas (Procap) - - 1,45 3,55 2,00 4,07 
Outros Projetos 6,48 4,59 3,44 2,41 0,66 0,92 
Total BNDES 57,42 89,22 91,67 93,68 94,35 88,85 

                                                             
2 Incluindo repasse a Fibase no programa de insumos básicos e repasses a Finame e Embramec no programa de 
equipamentos básicos.   
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Menos repasses a subsidiárias 7,17 17,14 30,82 33,51 33,95 33,43 
Total BNDES Ajustado 50,26 72,08 60,86 60,16 60,40 55,41 

Fonte: Adaptado de BNDES (1992). 

 
Do valor total desembolsado pelo sistema BNDES no período 1974/1979 para o setor de 

insumos básicos, 42,04% foram destinados para a siderurgia, 22,07% para química e petroquímica e 

8,95% para celulose e papel, esses foram os três principais subsetores de insumos básicos 

contemplados pelos desembolsos do sistema BNDES. No que tange aos desembolsos para 

equipamentos básicos, 12,39% foram destinados para a fabricação de bens de capital e 

componentes, 82,49% foram repassados a Finame e 5,12% foram repassados a Embramec no 

período 1974/1979.  

 Os demais programas foram contemplados com 30,79%3 do total desembolsado pelo sistema 

BNDES. Destes, 43,06% foram investidos em operações com agentes (PCO), 11,49% em 

modernização de empresas, 21,98% em infraestrutura, 1,53% em desenvolvimento tecnológico, 

5,39% foram repassados a Ibrasa, 6,19% na capitalização de empresas (Pocap) e 10,36% em outros 

projetos.  

 Outro ponto levantando pelo II PND relaciona-se com a utilização de todo território 

brasileiro, o plano procurava um maior investimento nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 

buscando uma maior integração nacional. O Gráfico 2 mostra os desembolsos efetivados pelo 

Sistema BNDES segundo as regiões no período 1974/1978.  

  
Gráfico 2 – Desembolsos efetivados pelo Sistema BNDES segundo as regiões 1974/1978 

 
FONTE: Relatório de Atividades BNDES (1978). 
Nota: No Inter-Regional estão computados os repasses as subsidiárias.  

 

                                                             
3 Incluindo repasse a Ibrasa.  

1974 1975 1976 1977 1978

Inter-Regional 28,95 23,94 36,80 39,58 42,31

Centro-Oeste 2,32 1,55 0,80 0,84 1,50

Sul 11,78 11,26 10,16 11,46 10,35

Sudeste 44,22 48,57 37,66 31,46 28,41

Nordeste 11,40 13,45 14,23 16,49 17,06

Norte 1,34 1,23 0,34 0,17 0,39
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Nota-se que a região mais beneficiada é a sudeste, devido a grandes investimentos 

realizados, principalmente, no eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte, além da instalação de novas 

plantas industriais ainda houve a modernização das já existentes, dado que essa região sempre foi a 

mais industrializada do país. Porém, o porcentual de desembolsos para região mostrou uma queda, 

em 1974 ela captava 44,22% dos desembolsos, em 1978 apenas 28,41%. Em contrapartida, a região 

nordeste passa de 11,40% para 17,06%. Cabe salientar que o investimento inter-regional também 

era bastante elevado, em 1974 ele captava 28,95% dos desembolsos, em 1979 esse valor salta para 

42,31%. 

De acordo com Tavares (2010), o BNDES realmente alicerçou suas bases financeiras, 

principalmente através da expansão de suas fontes de recursos alimentadas pelo PIS/Pasep. 

Entretanto, dado os altos investimentos sugeridos no intuito de alterar a dinâmica industrial 

brasileira, somente isso não seria necessário. Nesse sentido, criaram-se em 1974, como dito 

anteriormente, as três subsidiárias do Banco.  

 

Tabela 4 – Valor das operações aprovadas e dos desembolsos efetivados pelo Sistema BNDES (R$ 
Bilhões de 2013) 1974/1979 

Ano 
BNDES Finame Fibase Embramec Ibrasa Sistema BNDES 

A D A D A D A D A D A D 
1974 90,15 50,26 18,77 10,16 2,13 0,19 0,05 0,02 0,48 0,29 111,59 60,92 
1975 111,93 72,08 36,18 18,53 1,24 2,47 1,26 0,61 1,68 1,53 152,29 95,23 
1976 111,30 60,86 78,90 31,33 3,00 2,66 3,75 1,68 2,15 1,87 199,09 98,41 
1977 32,67 60,16 57,42 38,02 3,86 3,54 0,57 1,21 1,05 1,11 95,56 104,04 
1978 51,97 60,40 171,05 42,83 6,49 6,14 1,03 1,99 2,60 1,18 233,15 112,54 
1979 66,62 55,41 53,73 42,99 8,12 7,17 2,23 2,00 3,55 2,63 134,26 110,29 

Fonte: Relatório de atividades BNDES (1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979) 
Legenda: A: Operações Aprovadas; D: Desembolsos Efetivados.  
 

Como pode ser observado na tabela 4 acima, a principal subsidiária, tanto no que se refere a 

aprovações ou desembolsos, é a Finame. Ela desembolsou no período 1974/1979 R$ 183,94 

bilhões, correspondendo 31,63% do total desembolsado pelo sistema BNDES. Em segundo lugar 

está a Fibase com 3,82%, seguido da Ibrasa com 1,48 e Embramec com 1,29%. O próprio BNDES 

desembolsos R$ 359,18 bilhões, correspondendo 61,78% do total.  

 
Tabela 5 – Desembolsos efetivados das subsidiárias segundo os gêneros e ramos de atividades 
1974/1979 (R$ Bilhões de 2013).  
Subsidiárias 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
FIBASE 0,19 2,47 2,66 3,54 6,14 7,17 
  Participação Societária 0,13 2,41 2,60 2,76 4,57 6,73 
  Finac - - - 0,52 0,55 0,44 
  Outros Financiamentos 0,05 0,06 0,06 0,26 1,02 - 
EMBRAMEC 0,02 0,61 1,68 1,21 1,99 2,00 
  Participação Societária 0,02 0,61 1,68 0,97 1,36 0,95 
  Finac - - - 0,24 0,63 1,07 
  Outros Financiamentos - - - - - - 
IBRASA 0,29 1,53 1,87 1,11 1,18 2,63 
  Participação Societária 0,29 1,53 1,87 0,78 0,37 0,74 
  Finac - - - 0,36 0,73 1,91 
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  Outros Financiamentos - - - - - - 
Finame 10,16 18,53 31,33 38,02 42,83 42,99 
  Programa Pequenas e médias empresas 2,68 1,81 3,59 5,12 5,41 6,57 
  Programa de Longo Prazo 1,42 9,46 13,36 12,08 9,92 9,53 
  Programa Especial 3,28 6,86 14,41 20,82 27,49 26,88 
  Outros 2,78 0,39 - - - - 
Total Subsidiárias  10,66 23,14 37,55 43,88 52,14 54,80 

Fonte: Adaptado de BNDES (1992). 
 

 De acordo com Tavares (2010: 173-174): 

 
 

Na época o Finame operava por meio de três programas: o Programa de Médio 
Prazo, o de Longo Prazo e o Especial. O primeiro destinava-se às pequenas e 
médias empresas de controle nacional, com o objetivo de refinanciar as operações 
de aquisição de máquinas e equipamentos industriais fabricados no país. O 
programa de Longo Prazo, que substituiu, em 1973, o programa de coparticipação 
Finame/CEF, contemplava faixas diferentes de financiamento, com prazos de 
amortização e de carência variável de acordo com a destinação dos recursos 
mobilizados e do prazo de maturação do empreendimento e taxa de juros 
preferenciais para investimentos no setor de bens de capital. Já o Programa 
Especial tinha como objetivo refinanciar operações relativas a máquinas e 
equipamentos de fabricação nacional produzidos sob encomenda, quando 
apresentasse relevante acréscimo do índice de nacionalização em valor; máquinas e 
equipamentos que comprovadamente incorporassem nova tecnologia para sua 
fabricação; e equipamentos que estivessem competindo com congêneres 
importados, em licitação de âmbito internacional. 
 
 

 Do total desembolsado pela Finame (Tabela 5), 54,24%, ou seja, R$ 99,73 bilhões foram 

para o programa especial, 30,33% para o programa de longo prazo, 13,69% para o programa de 

pequena e média empresa ou o programa de médio prazo, por fim 1,72% dos desembolsos efetivos 

da Finame foram para outros programas da subsidiária. A Tabela 5 também mostra o desembolso 

para participação societária, para financiamento a acionistas (Finac) e para outros financiamentos de 

cada subsidiária. Para Tavares (2010: 171), “a atuação das subsidiárias foi orientado no sentido de 

participar minoritariamente do capital de risco das empresas, podendo também praticar a tomada de 

debêntures em ações, bem como prestar garantias de subscrição”. 

 O II PND permitiu que o país continuasse a ter um elevado crescimento, mesmo em um 

contexto internacional conturbado, marcado por dois choques de preços do petróleo e também pela 

alta das taxas de juros americanos. Partes dos objetivos do plano só foram alcançados graças à 

atuação do BNDES no período. O quadro síntese a seguir mostra um resumo dos principais pontos 

levantados nessa seção.  

 
Quadro 2 – Quadro síntese dos principais pontos levantados nessa seção 
Principais Pontos  Síntese 

Fonte de recursos 
Seria necessário elevar a fonte de recursos do BNDES. Para tanto houve a transferência do PIS/Pasep 
para o Banco, aumentando o seu raio de manobra. 
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Setor público e privado 
O governo possuía a estratégia de financiar o setor privado através do BNDES e o setor público através 
do endividamento externo. Isso é evidenciado na prática, em 1979 90% dos desembolsos do Banco 
eram para o setor privado.  

Desembolsos e FBKF 
Ao observar a relação entre desembolsos do BNDES e FBKF brasileira nota-se uma elevação da 
participação do Banco no investimento do país 

Desembolsos Efetivos 
Os desembolsos voltaram-se para o programa de insumos básicos, equipamentos básicos, operação 
com agentes, modernização de empresas, infraestrutura, desenvolvimento tecnológico, capitalização de 
empresas, outros projetos, além de repasses a subsidiárias.  

Fomento Regional 
A região sudeste era a mais beneficiada com os desembolsos do Sistema BNDES, porém a sua 
participação diminuiu. Em contrapartida observou-se uma aumento da participação do nordeste nos 
desembolsos totais e também dos investimentos inter-regionais. 

Subsidiárias  
Três subsidiárias foram criadas a fim de auxiliar a atuação do banco: Ibrasa, Finame e Embramec. 
Além do fortalecimento da já existente Finame. Essas quatro subsidiárias mais o BNDES formavam o 
sistema BNDES.  

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

Os bancos de desenvolvimento devem ser compreendidos dentro de um sistema de 

financiamento da produção e acumulação capitalista. Sua atuação tende a ter forte ligação com as 

políticas econômicas adotadas e orientadas pelo Estado. A existência deste tipo de instituição pode 

influenciar a dinâmica capitalista, promovendo a estruturação de setores mais avançados das etapas 

produtivas. Tal estrutura bancária é necessária, sobretudo em contextos onde a capacidade de 

financiamento seja insuficiente frente as demandas de investimento. 

No Brasil, o BNDES pode ser considerado uma experiência da formação de um banco de 

desenvolvimento com objetivo de atender as demandas por crédito para investimento em etapas 

mais avançadas do processo produtivo capitalista. Ainda assim, sua origem tem forte ligação com a 

ideologia industrializante do período de sua fundação, com intuito de atender as necessidades 

internas de financiamento. Além disso, nota-se que, no período estudado, sua atuação deu-se 

conforme as etapas do processo de desenvolvimento industrial brasileiro. 

Ao longo do período de industrialização pesada no Brasil não houve a consolidação de um 

padrão claramente definido de financiamento. Os recursos para financiar as etapas do processo de 

desenvolvimento industrial foram sendo obtidos de acordo: com a capacidade financeira do Estado, 

seja por emissão monetária ou por reformas tributárias; com a liquidez internacional, seja por meio 

de empréstimos ou por entrada de recursos de empresas multinacionais; ou pela capacidade do setor 

privado se financiar com o setor financeiro privado, em menor escala.  

O II PND foi uma política de Estado orientada a avançar no desenvolvimento de etapas 

industriais ainda não dominadas no país; na exportação de manufaturados; em impulsionar o 

desenvolvimento tecnológico industrial; em impulsionar o desenvolvimento da indústria de base; e 

atenuar os desníveis regionais de desenvolvimento industrial. Foi, sobretudo, uma negação em frear 

o processo de crescimento precedente, do período conhecido como “milagre econômico”, frente as 

novas restrições internacionais. A formulação e execução do II PND tiveram impactos positivos na 
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economia brasileira, sobretudo ao garantir elementos que permitissem alguma gestão econômica 

durante a década de 70. 

Frente às propostas ambiciosas do II PND, havia a necessidade de um agente de 

financiamento interno. Este órgão foi o BNDES. Neste sentido, houve a necessidade de expandir as 

fontes de recursos do Banco, além de voltar sua atuação para o setor privado e também de serem 

criadas subsidiárias orientadas para a atuação em áreas específicas. Os dados apresentados apontam 

que a atuação do Banco deu-se de acordo com as exigências do II PND. Portanto, observou-se que o 

BNDES atuou no sentido de fornecer as bases financeiras internas para que os objetivos do plano 

fossem atendidos.  
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EMPRESAS BRASILEIRAS DE INFRAESTRUTURA: DE SUA ATUAÇÃO NO 
MERCADO INTERNO AO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

Ellen Nemitz e Armando João Dalla Costa 
 

Resumo 
O setor de construção civil brasileiro surgiu no século XIX, a partir da demanda por portos, 
estradas, hidrelétricas, enfim, a infraestrutura que um país agrário-exportador não tinha. Com o 
crescimento das empresas, grandes obras de infraestrutura no mundo foram realizadas por empresas 
brasileiras de construção, como barragens, hidrelétricas e linhas de metrô. Este é o principal 
objetivo deste artigo: entender a presença destas empresas no exterior, analisando o processo de 
internacionalização de seis grandes grupos do ramo: Odebrecht, Mendes Junior, Andrade e 
Gutierrez, Camargo e Correa, OAS e Queiroz Galvão. É feita uma incursão na história das empresas 
para entender os fatores – como conhecimentos acumulados, processos de inovação, contratos e 
acordos políticos – que levaram estas empresas a dominar o mercado externo.  
Palavras-chave: Infraestrutura, empresas nacionais, crescimento econômico, internacionalização, 
desenvolvimento. 
 
Abstract  
Brazilian infrastructure sector has come up in 19th century, by the demand for ports, roads, 
hydroelectric, that is, the infrastructure the agricultural exporter country did not have. Within the 
enterprise’s growth, huge brickworks were made worldwide by Brazilian construction enterprises, 
like dams, hydroelectric and metro lines. This is the main goal of this article: to understand the 
presence of these enterprises abroad, analyzing the process of internationalization of six big groups: 
Odebrecht, Mendes Junior, Andrade e Gutierrez, Camargo e Correa, OAS and Queiroz Galvão. It’s 
made an incursion in the history of the enterprises to understand the factor – like accumulated 
knowledge, innovation process, contracts and political deals – that leaded these enterprises to 
dominate external market.    
Key-words: Infrastructure, national enterprises, economic growth, internationalization, 
development.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 Introdução 

 O ano de 2014 começou com uma grande polêmica. A presidente do Brasil Dilma Rousseff 

(2010 – atual) esteve em Cuba, país centro-americano marcado pelo embargo econômico e pelo 

comunismo de Fidel Castro, para inaugurar a primeira fase da obra do porto de Mariel, 

empreendimento que teve as obras iniciadas em 2010 e é parcialmente financiado pelo BNDES 

(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico) – o banco investiu US$ 682 milhões, 71% do 

total da obra. Chama a atenção no empreendimento o controverso capital brasileiro envolvido – 

controverso porque, para alguns, o investimento não trará retornos financeiros para o Brasil e há 

risco de default por parte de Cuba e, para outros, o fortalecimento das exportações brasileiras passa 

pelo porto de Mariel. Mas é também importante notar uma das construtoras responsáveis pela obra: 

a brasileira Odebrecht.    

Este caso recente ilustra a consolidação de uma trajetória que se iniciou há algumas décadas: 

a presença maciça de empreiteiras brasileiras no exterior. A história da Odebrecht e de outras 

construtoras que hoje formam grandes conglomerados, diversificados e ramificados em diferentes 

segmentos, começou a partir dos anos 1930-40, quando engenheiros com tino empresarial se 

lançaram a abrir pequenos escritórios próprios, com poucas obras locais, e fincaram as raízes que 

desenhariam o mapa da infraestrutura brasileira. Ao longo deste estudo, será analisada mais afundo 

a história de alguns destes grupos, hoje presentes em diversos países e ramos de atuação e 

consideradas as maiores do segmento1. 

Estudar a evolução destas empresas, desde sua fundação como pequenas firmas até a 

expansão e a internacionalização é importante para melhor compreender o segmento da construção, 

um pilar fundamental do desenvolvimento econômico. Para Ferraz Filho (1981), autor de um dos 

trabalhos pioneiros sobre a saída das empreiteiras para o exterior: 

 
 

A importância da construção na atividade econômica do país pode ser percebida pelo seu 
peso na formação bruta de capital fixo ou pela participação na geração do Produto Interno 
Bruto. Soma-se a este fato a evidência de que ao longo da evolução da construção nas 
últimas quatro décadas emergiram e se consolidaram inúmeras firmas brasileiras que 
tornaram o capital privado nacional hegemônico no setor. (FERRAZ FILHO, 1981, p. 1). 

 
 

  A formação bruta de capital fixo (FBKF) é um indicador de quanto as empresas 

aumentaram a quantidade de bens de capital – que são máquinas, equipamentos e materiais de 

construção, ou seja, matéria-prima para a produção de outros bens – em seu rol de propriedades. É 

                                                             
1 Segundo dados da CBIC Banco de Dados, disponível em http://www.cbicdados.com.br/menu/empresas-de-construcao/, acesso em 24 Jan. 2014. 



 

um dado importante, tendo em vista que mede o investimento privado feito na economia, 

fundamental para seu crescimento.  

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)2, a formação bruta 

de capital fixo da construção variou entre 30% e 40% de toda a FBKF do país no período de 1947 a 

2011. Este dado corrobora a afirmação de Ferraz Filho, de que o setor tem vital importância para o 

desenvolvimento econômico de um país. 

 

Gráfico 1: Formação bruta de capital fixo e formação bruta de capital fixo da construção. Período de 1947 a 2011. 

 
Fonte: Ipea Data. Adaptado 

 Dada a robustez do setor de engenharia pesada brasileiro, as grandes empresas passaram, a 

partir da década de 1960, a explorar limites além da fronteira. Como se verá adiante, a Mendes 

Junior, uma das empreiteiras analisadas no presente artigo, foi a pioneira no processo de 

internacionalização ao se lançar no projeto de uma hidrelétrica na Bolívia em 1969. Os demais 

grupos seguiram o exemplo e assumiram obras em diversos países, inclusive na Europa. Assim, 

parte do desenvolvimento econômico e infraestrutural de países da América, África, Ásia e Europa 

se deveu diretamente à atuação de profissionais brasileiros e utilização do know-how anteriormente 

adquirido no país. Hoje, as empresas estudadas neste trabalho estão presentes em mais de 30 países 

espalhados pelo mundo.  

Os objetivos deste trabalho são i) entender as razões que levaram estas empresas a realizar o 

caminho para fora do país de origem e ii) analisar os fatores que permitiram que estes grupos 

conquistassem e mantivessem mercados externos. Para isto, o trabalho conta, além desta introdução, 

com uma revisão da literatura acerca da internacionalização das empresas, uma seção que conta a 

trajetória de cada uma das seis empresas envolvidas na análise e outra com o histórico do setor de 

                                                             
2 Disponível em http://www.ipeadata.gov.br/, acesso em 15 Jan. de 2014. 
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infraestrutura no Brasil – no qual se explora as razões pelas quais as empresas brasileiras entraram 

no mercado externo e como se mantiveram competitivos. Por fim, fazemos uma conclusão, 

retomando as principais discussões. 

 

2 Internacionalização das empresas 

2.1 Teorias econômicas e comportamentais 

A literatura sobre o tema é relativamente recente, pois estes estudos passaram a ser 

desenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial, época em que se intensificou o processo de 

internacionalização das empresas no mundo todo. Ainda que diversos autores tenham de debruçado 

a explicar este processo, não há uma teoria que, sozinha, forneça arcabouço suficiente para entendê-

lo. Nesta seção, não nos deteremos em todas as teorias já desenvolvidas, mas apenas naquelas que 

podem nos ajudar nos objetivos do trabalho.  

 No chamado enfoque econômico, a autora pioneira sobre o tema é Edith Penrose. Ela sugere 

que a diversificação das atividades é um dos motores do crescimento das empresas. Além disso, o 

aproveitamento de recursos administrativos e tecnológicos previamente adquiridos (o conhecimento 

é um ativo de valor para as empresas) é importante para explicar a saída para outros países. “Para 

Penrose (...) o estabelecimento de filiais no exterior é decorrência e desdobramento naturais dos 

seus processos de crescimento e diversificação.” (MARINHO, 2013, p. 16) 

 Outro autor que traz contribuições para o estudo da internacionalização das empresas é 

Stephen Hymer (1960). Hymer introduziu um novo conceito: de que as empresas usam as fusões e 

conluios para acabar com a competição e se utilizam de vantagens competitivas da empresa como 

acesso a fatores de produção, controle de formas mais eficientes de produção, melhor sistema de 

distribuição e posse de um produto diferenciado. “(...) the interest-rate theory does not explain the 

movement of direct investment from country to country. Instead, we proposed that direct 

investments are the capital movements associated with the internacional operations of firms” 

(Hymer, 1960, p.30)3 . Os objetivos do investimento internacional são, na teoria do poder de 

mercado: segurança do investimento, eliminação da concorrência e apropriação do retorno do 

investimento ou de vantagem monopolista ou diferencial. (GASPAR, OLIVA, ZEBINDEN, 2007).   

 O paradigma eclético de Dunning faz uma retomada dos principais estudos para explicar a 

decisão da firma em se internacionalizar. Para o autor (1977), as vantagens de propriedade – 

marcas, capacidade tecnológica e potencial humano, por exemplo –, localização – recursos naturais, 

                                                             
3 “(...) a teoria da taxa de juros não explca o movimento do investimento direto de país para país. Em vez disso,nós propomos que os investimentos 
diretos são o movimento de capital associado às operações internacionais da firma” (Hymer, 1960, p.30) 



 

mão-de-obra e infraestrutura – e internalização são fatores que ajudam a explicar a decisão. Esta 

última está ligada a “maior facilidade com que a firma integrada é capaz de se apropriar de um 

maior retorno total, retendo, controlando e administrando uma rede mais complexa de ativos reais, 

tecnológicos e financeiros” (MARINHO, 2013, p. 27). 

 Para Dunning, existem dois tipos de vantagens que podem levar ao poder de monopólio no 

mercado. A primeira deriva de vantagens específicas – como tecnologia – e a segunda está 

relacionada à capacidade de gerar tecnologia, à competência organizacional e à experiência de 

produzir do exterior (Hemais, 2004). A busca por recursos e por um mercado são duas estratégias 

das empresas ao se internacionalizar.  

 
 

Se não existem restrições ao comércio, o primeiro passo para a internacionalização da firma 
será o investimento direto, com a devida exploração pela firma de sua vantagem 
competitiva, em setores que usam produtos intermediários. Mais tarde, quando a firma já 
tem experiência e usa estratégia global para seus investimentos no exterior, ela se apoia 
menos em sua vantagem diferencial e mais em sua capacidade de coordenar e gerenciar um 
grupo que se espalha em diversos países. (HEMAIS, 2004, p. 27) 

 
 

 Outra abordagem utilizada para explicar a internacionalização das empresas é a 

comportamental. O modelo de Uppsala (Hörnell, Vahlne e Wiedersheim-Paul, 1973; Johanson e 

Wiedersheim-Paul, 1975; Johanson e Vahlne, 1977) entra neste rol de teorias e defende que o 

investimento direto ou exportação são resultado do crescimento da firma, sendo que esta busca 

novos mercados onde seja possível ampliar as oportunidades lucrativas. Mas, como o conhecimento 

adquirido em sua localidade de origem é importante e incremental, a empresa busca mercado com 

semelhanças sócio-econômico-culturais – pequena distância psíquica –, em vista de diminuir seus 

riscos, para só depois se expandir mais geograficamente. Este processo de busca por menores 

distâncias psíquicas, no entanto, não se aplica quando a empresa atua em um mercado altamente 

internacionalizado, caso em que as forças competitivas e demais fatores operam na decisão de se 

internacionalizar (Hilal e Hemais, 2003).  

Quando as empresas executam sua atuação internacional com a colaboração de outras 

empresas, fornecedores e governo estabelecem-se o que podemos chamar de networks, que podem 

funcionar como mitigadores das barreiras de entrada em novos mercados, mais distantes que 

aqueles previstos pela escola de Uppsala (Marinho, 2013). 

Segundo Hemais e Hillal (2003), a Escola Nórdica de Negócios Internacionais sugere a 

importância do empreendedor para a internacionalização. Sob este enfoque, o empreendedor é 

responsável pela introdução de novos produtos e processos de produção (empreendedores do tipo 



 

técnico), pela busca e conquista de novas matérias-primas e mercados (do tipo de marketing) e pela 

reestruturação da empresa (do tipo estruturais). E, para executar todas essas funções, o 

empreendedor se utiliza das redes de relacionamento (networks).   

 

2.2 Demais abordagens  

Rugman (2009) faz uma contribuição essencial para nosso estudo. Ao falar sobre os aspectos 

teóricos das multinacionais, o autor diferencia dois tipos de vantagens competitivas: vantagens 

específicas da firma (FSA, na sigla em inglês) e as vantagens do país (CSA, na sigla em inglês). As 

FSA estão relacionadas a processos tecnológicos, marketing e habilidades de distribuição. As CSA, 

por sua vez, são os recursos naturais (minerais, florestais e energéticos).  

A figura abaixo, extraída de Rugman (2009) é uma síntese de como as empresas utilizam 

estas vantagens em seu processo de crescimento e internacionalização. 

 

Figura 1. Matriz FSA/CSA 

 
Fonte: Rugman (2009) 

 

 As firmas que estão no quadrante 1 são líderes de custo. São empresas baseadas em recursos 

naturais, orientadas para exportação de commodities. As firmas do quadrante 2 são fracas em FSA e 

CSA, e não têm força no mercado. Firmas do quadrante 4 tem fortes diferenciais em marketing e 

customização, geralmente uma marca forte. Finalmente, as firmas do quadrante 3 podem escolher 

qual estratégia seguir, pois são fortes em ambas as vantagens competitivas (Rugman, 2009). 

 

3 História dos grupos analisados  



 

3.1 Queiroz Galvão4 

O grupo Queiroz Galvão, hoje presente oito áreas de negócios – construção civil no Brasil e 

no exterior, desenvolvimento imobiliário, engenharia ambiental, exploração e produção de petróleo, 

naval e offshore e óleo e gás – começou sua atuação em 1953, em Pernambuco, com pequenas obras 

de infraestrutura locais.   

Já na década seguinte passa a executar grandes obras nacionais – a Rodovia-376 Curitiba – 

Ponta Grossa, obra de que participou, marca o início de sua expansão – e transfere sua sede para o 

Rio de Janeiro, onde se transforma em uma empresa de sociedade anônima. Continua o processo 

acelerado de crescimento nos anos 1970, com projetos como a Ferrovia do Aço (obra emblemática 

empreendida pelo governo militar a partir de 1973, época em que o país vivia o milagre econômico, 

período de grande crescimento econômico), Transamazônica – obra faraônica empreendida pelo 

governo de Emilio Garrastazu Médici (1969 – 1974) que liga leste a oeste do Brasil, do Nordeste ao 

Norte – e as barragens de Tapacurá e Goitá. Neste mesmo período, a construtora começou a 

expandir os negócios com a criação de um novo braço da empresa, a Agropecuária Rio Arataú, no 

Pará e a construção de edifícios residenciais.   

Este processo de diversificação continuou ao longo dos anos 1980, época que presenciou o 

início do processo de internacionalização do grupo – o Uruguai foi o primeiro país explorado pela 

Queiroz Galvão. Em 1984, com a construção de uma barragem no país fronteiriço, o grupo passa a 

atuar além do território nacional. Nas últimas duas décadas, 1990 e 2000, a construtora empreendeu 

um processo ainda mais intensivo de diversificação e internacionalização – outros nove países, além 

do Brasil, espalhadas pelas Américas e pela África, tem presentes em sua infraestrutura 

contribuições da Queiroz Galvão. 

 

3.2 Camargo Correa5 

 O primeiro passo na construção de um grande conglomerado do ramo da construção civil se 

deu em 1939, quando os dois fundadores do grupo, Sebastião Camargo e Sylvio Corrêa abriram um 

pequeno escritório em São Paulo. Alguns anos mais tarde, a empresa já passa a fazer parte de 

grandes obras, como a terraplanagem de estradas e aeroportos e a construção de um túnel de minas. 

 Já nas primeiras décadas de existência, em 1948, a empresa começa seu processo de 

diversificação, atuando na indústria de transformação. Com o passar dos anos, na década de 1950, 

crescem em tamanho e importância as obras assinadas pela Camargo Correa. Ao mesmo tempo, as 

                                                             
4 Disponível em http://portal.queirozgalvao.com/web/grupo/historia, acesso em 10. Jan 2014. 
5 Disponível em http://www.camargocorrea.com.br/grupo-camargo-correa/grupo/historia/historia-1909-1949.html, acesso em 10. Jan 2014. 



 

aquisições, como a Companhia Auxiliar de Viações e Obras (Cavo), começam a fazer da empresa 

um grande grupo.  

 Depois de fazer parte de importantes projetos de desenvolvimento do país, como a 

Transamazônica, a BR-101 Rio-Santos, a ponte Rio-Niterói e a Hidrelétrica de Itaipu, a Camargo 

Correa inicia seu processo de internacionalização em 1978. Neste ano, o grupo participa da 

construção de uma usina na Venezuela. Depois disso, ao longo das décadas de 1980-90, outras 

grandes obras continuam a ser implementadas pela empresa, que logo se torna protagonista do 

processo de crescimento da infraestrutura do país.  Além disso, o grupo passou a diversificar sua 

atuação com a criação, por exemplo, de uma empresa de desenvolvimento imobiliário e energia. 

 Atualmente, a empresa atua em sete diferentes ramos: cimento, concessões de energia, 

concessões de transporte, engenharia e construção, incorporação imobiliária, indústria naval e 

offshore e vestuário e calçados. Está presente em 21 países, como Portugal, Egito, Cabo Verde, 

África do Sul, Argentina, Peru, Colômbia e Venezuela. 

 

3.3 Mendes Junior6 

Do rol de grandes empreiteiras cuja história interessa ao nosso trabalho, a Mendes Junior foi 

a que teve internacionalização mais precoce. Fundada em 1953, em Belo Horizonte – MG, tornou-

se uma das maiores empresas do ramo de infraestrutura do país. Da mesma forma que as demais 

grandes construtoras, começou logo a delinear seu espaço, adquirindo para seu portfólio grandes 

obras, como a barragem de furnas, Minas Gerais, já em 1957. Na década seguinte, continuou com o 

projeto de expansão e, com a construção da Usina Hidrelétrica de Santa Isabel, na Bolívia, inicia a 

internacionalização. 

Os anos de 1970 marcaram sua participação em grandes obras, como a Transamazônica e a 

ponte Rio-Niterói, em parceria com outras empreiteiras. O período de 1970-80 marcou uma forte 

expansão internacional da Mendes Junior, com obras no Oriente Médio e mais de 10 mil brasileiros 

vivendo no exterior, em grandes estruturas montadas para a vida destas pessoas, que incluíam 

hospitais, escolas, supermercados e clubes. 

Hoje, o grupo atua nos segmentos de óleo e gás, industrial e infraestrutura. Atua em todo o 

país e também no exterior, em países como o Chile, além de fazer parte do projeto da Copa do 

Mundo ao Brasil com a construção de um dos estádios – a Arena Pantanal, em Cuiabá – MT.  

 

3.4 Andrade Gutierrez7 

                                                             
6 Disponível em http://www2.mendesjunior.com.br/Paginas/Historia.aspx, acesso em 11. Jan 2014. 



 

 Das mãos de Flávio Gutierrez, Gabriel Andrade e Roberto Andrade surgiu, em 1948, 

também em Belo Horizonte – MG, a Andrade Gutierrez. Nos anos 1950, executa obras de 

terraplanagem e estradas, como a São Paulo-Curitiba.  

 
 

"A Andrade e Gutierrez começou a crescer em 1954/55, mas se desenvolveu de fato e se 
tornou uma empresa importante a nível nacional a partir de 1957/58 com a construção da 
São Paulo – Curitiba (...). Neste momento, a Andrade Gutierrez ainda era uma empresa de 
pequeno porte. Mas a obra (São Paulo – Curitiba) era uma obra muito boa, era mesmo a 
menina dos olhos de Juscelino e se ganhava muito dinheiro.” (LESSA apud FERRAZ 
FILHO, 1985). 

 
 

Nos anos seguintes, continua seu programa de obras de infraestrutura, tendo assinado 

projetos como o metrô de São Paulo.  

 Mas é em 1975 que a Andrade Gutierrez entra de vez no rol das grandes empreiteiras 

internacionalizadas, com a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu.  Menos de dez anos depois, 

cruza as fronteiras marítimas para construir uma rodovia no Congo. Atua também, na mesma época, 

nas rodovias que ligam Cochabamba a Chimoré e Yapacani a Guabirá, ambas na Bolívia.  

 As décadas de 1980-90 trazem aquisições importantes para a diversificação das atividades 

do grupo, como, por exemplo, a telefônica Oi, além da ampliação das obras transnacionais – que 

chegam à Europa com a ampliação do metrô de Lisboa. Hoje em dia, o grupo atua nos segmentos de 

engenharia e construção, concessões, telecomunicações, energia elétrica e logística de materiais 

hospitalares.  

 

3.5 Odebrecht8 

A história desta construtora é antiga, já que começou ainda no século XIX com a vinda de 

um imigrante alemão com tino empresarial e engenharia civil como paixão. Emil Odebrecht plantou 

uma semente que mais tarde seu bisneto Norberto Odebrecht faria criar raízes e se tornar um grande 

grupo.  

Em 1944 foi criada a empresa Norberto Odebrecht, que iniciou suas atividades em Salvador, 

BA. Fez parte, logo em seus primeiros anos, de um importante momento da história brasileira, 

construindo um oleoduto para a Petrobrás (1953). Durante a década de 1960, começou a expansão 

de seus negócios, chegando ao Sul e Sudeste. Nos anos seguintes, assinou grandes obras como o 

Aeroporto Internacional do Galeão e a Usina Nuclear de Angra dos Reis, ambas no Rio de Janeiro.  

                                                                                                                                                                                                          
7 Disponível em http://www.andradegutierrez.com.br/LinhaDoTempo.aspx?CD_Menu=158, acesso em 11. Jan 2014. 
8 Disponível http://www.odebrecht.com/organizacao-odebrecht/historia/internacionalizacao, acesso em 12. Jan 2014. 



 

No ano de 1979, Peru e Chile foram os primeiros países explorados pela Odebrecht fora do 

Brasil. Segundo palavras da própria empresa9,  

 
 

Perfurar túneis nas Cordilheiras dos Andes, a -18ºC e enfrentando tremores de terra até 30 
vezes ao dia. Construir uma hidrelétrica em meio aos conflitos internos de Angola. Esses 
foram alguns dos desafios assumidos pela Odebrecht quando, em 1979, partiu para 
a internacionalização de suas atividades. 

 
 

 Hoje, o grupo atua em países da América, África, Europa e Ásia, tendo passado por 35 

nações.  

 No mesmo ano, deu-se início o processo de diversificação das atividades. Começou com a 

entrada no segmento de perfuração de poços de petróleo e cultivo de eucaliptos. Esta tendência se 

intensificou nos anos 1990 e 2000, sendo que hoje o grupo está presente em mais de dez 

seguimentos, como infraestrutura, engenharia industrial, óleo e gás e agroindustrial, além de ser 

detentor da Braskem, empresa do ramo de resinas termoplásticas.  

 

3.6 OAS 

 Presente na lista de maiores empresas do ramo de construção civil ao lado da Odebrecht, 

Camargo e Correa, Andrade Gutierrez, Mendes Junior e Queiroz Galvão, a OAS é a caçula. Foi 

criada em 1976, época em que a maioria das demais já estava consolidada nacional e 

internacionalmente. Em dez anos, cresceu e se diversificou suas atividades, expandindo para ramos 

da petroquímica, coleta de lixo e distribuição de gás industrial. Os anos de 1990 dão à OAS grandes 

obras nacionais, como a Linha Amarela, no Rio de Janeiro (RJ) e o Pier Petroleiro do Porto de 

Maceió (AL).  

Mas é somente nos anos 2000 que a empresa passa a atuar em obras internacionais, como 

obras de saneamento do Chile e redes de distribuição de gás no Uruguai. Em 2009, a atuação se 

expande para além da América do Sul, com rodovias em Trinidad e Tobago e Haiti.  

 

4 O setor de infraestrutura brasileiro 

4.1 Do auge cafeeiro ao milagre econômico 

 Segundo Ferraz Filho (1985), de 1930 a 1949 foram criadas 41 empresas de construção no 

Brasil. Nas duas décadas seguintes, foram 129, um aumento de mais de 300%. O boom do setor 

aconteceu durante o período desenvolvimentista do país (a década de 1950 teve como principal 

                                                             
9 Disponível http://www.odebrecht.com/organizacao-odebrecht/historia/internacionalizacao, acesso em 12. Jan 2014. 



 

marco histórico o mandato de Juscelino Kubitschek, presidente conhecido pelas obras e pela 

construção de uma nova capital). Mas o desenvolvimento da indústria de infraestrutura remonta ao 

período cafeeiro (segunda metade do século XIX até fins da década de 1920), quando o 

aparecimento das estradas de ferro e das primeiras indústrias propiciou uma demanda por portos, 

ferrovias e geração de energia elétrica (Ferraz Filho, 1981). Neste período, as obras foram 

financiadas principalmente por capital estrangeiro (com participação de capital privado nacional e 

público) e executadas pelas companhias proprietárias ou por empreitadas10.  

O auge da economia do café chegou ao fim, porém, no fim da década de 1920. A grande 

crise mundial de 1929 fez agravar os problemas com superprodução que os produtores já 

enfrentavam, sendo que o governo interveio fortemente para evitar perda de renda – segundo 

Furtado (2007), a manutenção da renda nacional e consequentemente do poder de compra da 

população se deveu à “política anticíclica” de proteção do café. Com isso, adveio um período em 

que o Brasil passou por importante processo de industrialização perpetrado pelo então presidente 

Getúlio Vargas (1930 – 1945). Importantes transformações econômicas ocorreram nesta época, 

incluindo uma industrialização mais intensa e estruturada para produzir internamente os produtos de 

que país necessitava e anteriormente eram importados, um processo que ficou conhecido como 

substituição de importações. Em 1939, foi criado o primeiro plano voltado para o desenvolvimento 

brasileiro – o Plano Especial de Obras Públicas e Reaparelhamento da Defesa Nacional (1939 – 

1943).  

 
 

O retorno de Vargas ao poder foi acompanhado de um novo surto de intervenção do Estado 
na economia, mais uma vez como reação ao retorno da dependência externa decorrente da 
dilapidação das divisas acumuladas durante a guerra. O Plano Nacional de 
Reaparelhamento Econômico (conhecido como o Plano Lafer) direcionava o foco de suas 
atenções para a melhoria da infraestrutura e o fortalecimento das indústrias de base, que 
seriam alvo de investimentos com recursos do Fundo Nacional de Reaparelhamento 
Econômico entregue à administração do BNDE, criado em 1952. (REZENDE, 2009, p. 2). 

 
 

Mesmo após o fim do Plano Especial de Obras Públicas e Reaparelhamento da Defesa 

Nacional, as grandes obras desenvolvimentistas continuaram a pleno vapor. Pode-se citar, por 

                                                             
10 “As informações publicadas em 1879 na Revista de Engenharia por Francisco Picanço da Costa, engenheiro e diretor 
do periódico, sobre administração de obras de ferrovias no Brasil conferem em linhas gerais com aquelas fornecidas por 
autores que tratam de ferrovias na Inglaterra. Segundo o autor, a companhia podia agir de duas maneiras para executar o 
projeto de construção. Considerando as atribuições da engenharia, havia dois regimes de trabalho: “por empreitada”, no 
qual o engenheiro fiscaliza o trabalho executado pelo empreiteiro, e “por administração” quando o engenheiro-residente 
coordena os trabalhos e é supervisionado pelos seus superiores.” (NAGAMINI, 1994, p. 144 apud LAMOUNIER, 
2010) 
 



 

exemplo, a criação da Petrobrás em 1953 e da Eletrobrás (proposta em 1954 por Vargas, mas criada 

efetivamente em 1961, por Jânio Quadros). Assim, é possível perceber que o país estava crescendo 

e se modernizando, deixando a base agrário-exportadora para trás e se tornando uma economia 

industrializada. Precisava, pois, de empresas de engenharia preparadas para a demanda de obras de 

infraestrutura.   

Após este período, sobreveio ao cenário político uma das figuras mais ligadas ao 

desenvolvimento de infraestrutura da história recente: Juscelino Kubitschek (1956 – 1961). No 

período de cinco anos de seu mandato, JK ficou conhecido como o autor do plano de metas e pela 

construção da nova capital do Brasil, a planejada Brasília. O projeto “50 anos em 5”, que tinha por 

objetivo investir em energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação, manteve o 

crescimento do PIB brasileiro em uma média superior a 8% a.a11.  

 
 

“No Plano de Metas do governo JK, estavam previstos 10 mil quilômetros de rodovias a 
serem construídas, mas, em 1960, haviam sido feitos 20 mil quilômetros, ao passo que, no 
mesmo período, foram criados 826 km de estradas de ferro” (CAMPOS, 2009, p. 105).  

 
 

Segundo Campos (2009), um dos motivos que explica a origem da maioria das empresas ter 

sido na região do nordeste é o grande número de obras de infraestrutura que se concentraram na 

região nas décadas de 1950 e 1960, em virtude do potencial hidrelétrico e da Sudene 

(Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, criada em 1959 com o objetivo de promover 

desenvolvimento sustentável e includente na região). Um período, pois, frutífero para as grandes 

construtoras.  

A ditadura militar (1964 – 1984), marcada e lembrada até hoje como sinônimo de violência 

e repressão, foi também palco de grandes avanços econômicos. Apesar da retração observada no 

período entre 1962 a 1967, o período militar entregou a construção da rodovia Transamazônica. 

Outra grande realização do período, na década de 1970, foi a Usina Hidrelétrica de Itaipu. Com 

isso, as grandes empreiteiras ganharam corpo e se consolidaram na cena nacional.  

 
 

“A retomada do crescimento econômico assim como a aceleração do gasto público a partir 
de 1967 resultou numa vigorosa expansão do setor energético, o que estimulou, 
sobremaneira, o alargamento do mercado para a construção pesada. As inversões em 
energia elétrica sustentaram-se num patamar bastante elevado de 1967 até o final dos anos 
setenta” (FERRAZ FILHO, 1985, p. 73). 

 
 

                                                             
11 Fonte: IBGE séries históricas.  Disponível em http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/, acesso em 10. Jan 2014. 



 

 De acordo com dados do autor, as construtoras Camargo Correa, Mendes Junior, Andrade 

Gutierrez e Odebrecht foram responsáveis, juntas, por 33 barragens construídas de 1960 a 1978. 

 

4.2 Além-fronteiras  

 Com este histórico apresentado, vemos que as empresas do setor, especialmente cinco das 

seis analisadas (a OAS representa uma exceção, uma vez que foi criada depois deste período) 

haviam adquirido know-how na área de engenharia pesada suficiente para concorrer com outras 

empresas. O conhecimento é, segundo autores como Penrose (1956), um pré-requisito para o 

estabelecimento de uma empresa em mercados externos. 

 
 

Sempre procurando dialogar com seus comentaristas, críticos e sucessores, ela aborda em 
seguida os fatores internos e externos que fazem crescer as empresas, o papel fundamental 
desempenhado pela acumulação de conhecimentos, a expansão das empresas 
multinacionais, os limites ao crescimento das firmas e um item que aí chamou de 
"Metamorfose", para referir-se às redes interempresariais. (Szmrecsányi, 2008, p. 23). 

 
 

A Odebrecht, por exemplo, sempre focou em atividades de inovação e pesquisa, com 

processos mais avançados para executar suas obras. Um prédio de nove andares, que antes levava 

três anos para ser construído, passou a ficar prontos em nove meses (Gaspar, Oliva, Zebinden, 

2007). Outro exemplo de que a empresa se preocupa com a atualização de conhecimentos de seus 

funcionários é a existência da Universidade Odebrecht e da TEO – Tecnologia Empresarial 

Odebrecht12.  

Segundo entrevista realizada com a empresa, a internacionalização foi um passo natural para 

uma organização que contava com profissionais “empenhados em ampliar seus horizontes”, e veio 

em um momento em que o fim do milagre econômico mostrava a necessidade de ampliar mercados. 

Este cenário permitiu que estivesse preparada para a inserção em mercados fora do Brasil de 

maneira competitiva. 

 
 

O fim da década de 70 e o início dos anos 80 foram um período de grandes negócios na 
Odebrecht. Tínhamos feito uma reflexão e sabíamos que o crescimento brasileiro dos anos 
70 não se repetiria na década de 80. Estudávamos três hipóteses: diversificar, ir para o 
exterior ou fortalecer nossa qualificação em engenharia no Brasil. Em vez de uma, optamos 
pelas três “avenidas”. A avenida da diversificação nos conduziu aos negócios de perfuração 
de petróleo e química e petroquímica. A avenida da internacionalização nos levou a realizar 
as primeiras obras no Peru e no Chile. Por último, incorporamos a CBPO – Companhia 
Brasileira de Projetos e Obras, fortalecendo nossa capacitação em engenharia no Brasil.” 

                                                             
12 Vide http://www.odebrecht.com/organizacao-odebrecht/tecnologia-empresarial-odebrecht, acesso em 02. Mai 2014.. 



 

(Victor Gradin, membro do conselho de administração da Odebrecht S.A, em 
depoimento)13. 

 
 

 No depoimento de Gradin, é possível perceber que a diversificação das atividades, o 

investimento em conhecimento e a internacionalização andam juntas na história da construtora. 

Mas, se o conhecimento técnico e a experiência das pessoas que trabalham na empresa são 

importantes para explicar a sua internacionalização, sozinhos não nos dão todas as respostas. 

 
 

Nos primeiros anos de nossa atuação internacional, praticamos o modelo de exportação de 
serviços a partir do Brasil. A atuação se baseava na busca de oportunidades em que 
pudéssemos nos diferenciar em relação a outras empresas e onde houvesse interesse do 
Governo brasileiro de estreitar relações com o país cliente. Angola, por exemplo, se 
encaixava perfeitamente nesse conceito: um país de língua portuguesa, que necessitava de 
grandes obras e que era considerado prioritário pelo Governo brasileiro. Em 1988, com a 
aquisição da BPC e o início de nossa atuação em Portugal, esse modelo foi superado. O 
enfoque deixava de ser na busca de oportunidades e passava a ser na permanência. 
Passamos a construir bases empresariais nos países em que atuávamos e a participar de 
modo amplo e continuado em seu processo de desenvolvimento. (Luiz Almeida, membro 
do conselho de administração da Odebrecht S.A, em depoimento)14. 

 
 

As palavras de Almeida são uma aula sobre a internacionalização da Odebrecht. Como nos 

ensina o modelo de Uppsala, a distância psíquica para o país de origem deve ser pequena no início 

da internacionalização. Angola, com o mesmo idioma brasileiro, encaixava-se neste perfil, assim 

como o Peru, primeiro país no rumo da internacionalização da Odebrecht, próximo ao Brasil em 

termos culturais e econômicos.  

O mesmo acontece quando analisamos as demais empresas. A Queiroz Galvão começou a 

exploração além-fronteiras pelo Uruguai (país próximo geográfica e culturalmente). A Camargo 

Correa vai para a Venezuela; Mendes Junior, para a Bolívia, assim como a Andrade e Gutierrez. A 

OAS explora inicialmente tanto Chile quanto Uruguai. Ou seja, vemos um comportamento padrão 

nas seis empresas, em consonância com o arcabouço teórico.  

Conforme vimos, o fim do período de intenso crescimento foi um dos motivos indicados 

pela Odebrecht para sua decisão de se internacionalizar. Com o fim do período conhecido como 

milagre econômico (que vai de 1968 a 1973, marcado por taxas de crescimento do PIB acima de 

10% a.a), o país volta a ver taxas de crescimento mais modestas, conforme mostra o gráfico abaixo. 

 

 

 

                                                             
13 Disponível em http://www.odebrechtonline.com.br/edicoes/60anos/depoimentos/pt/index.html, acesso em 02. Mai 2014. 
14 Disponível em http://www.odebrechtonline.com.br/edicoes/60anos/depoimentos/pt/index.html, acesso em 02. Mai 2014. 



 

 

 

Gráfico 2 – PIB brasileiro – 1968 a 1984 

 
Fonte: Ipeadata 

 

 Podemos perceber pelos dados do gráfico que, apesar da retração na década de 1970, é 

somente em 1981 que o país passa a viver uma retração no crescimento (com taxas negativas). No 

entanto, após 1973, houve uma redução na formação bruta de capital fixo, descrita na tabela abaixo. 

 

Tabela 1 - Taxas de crescimento da FBKC (%) – 1970 a 1978 

Taxas de crescimento da FBKC (%) – 1970 a 1978 
  Média 1970-74 1975 1976 1977 1978 
1. Setor privado 16,3 5,3 5,7 1,5 4 
2. Setor público 17,5 15,3 7,5 4,5 3,6 
Governo 13,5 11,9 11,5 1,6 -4,4 
Empresa pública 20,8 17,7 4,8 6,5 9,1 
SPE - 18 9,7 15 10,5 
Outras - 17,3 -4,5 -11,5 5,4 
FBKC total 17,7 9,3 6,5 2,75 3,9 

Fonte: Ferraz Filho (1985) 

 

 A interpretação dos dados requer algum aprofundamento acerca da economia do período. É 

perceptível que houve queda vertiginosa na FBKF total após 1974. No entanto, como nos elucida 

Ferraz Filho (1985), os investimentos em energia elétrica mantiveram o crescimento e em 

transportes só decaíram a partir de 1976.  

 
 

Na medida em que os investimentos em energia e transporte são decisivos para o 
desempenho da construção pesada, não é descabido supor que o comportamento do 
investimento nestes setores condicionam, em boa proporção, os movimentos do mercado 
para as empreiteiras de obras públicas. (FERRAZ FILHO, 1985, p. 126) 
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 Desta forma, conclui-se que a retração no investimento total não foi o motivo que 

determinou a exploração de outros mercados, sendo que a demanda interna ainda justificava a 

permanência no mercado nacional. Apesar disso, conforme vemos nas palavras da Odebrecht, a 

percepção de que o fim do período de crescimento se aproximava pode ter determinado, na visão 

proativa dos empreendedores, a decisão de se internacionalizar. Quando a Mendes Junior 

empreendeu sua primeira obra no exterior, a construção da usina hidrelétrica Santa Isabel, na 

Bolívia, o Brasil ainda vivia o auge das obras nacionais (1969). Logo, pode-se dizer, também nesse 

caso, que a decisão de expandir a atuação se deveu mais à natureza empreendedora da empresa que 

por necessidade de novos mercados.  

Nesta época, começava no mercado internacional um período de grande expansão de 

demanda por obras de infraestrutura. À época, os países que tradicionalmente pleiteavam tais obras 

para seu portfolio eram Inglaterra e França, mas havia mercado suficiente para outras concorrentes, 

como Índia e Brasil. 

Para Ferraz Filho (1985), os países integrantes da OPEP (Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo) foram os principais demandantes. Esta tese se sustenta a partir do fato de 

que a Mendes Junior explorou, com sucesso, a região do Iraque na década de 1970.  

 
 

“A empresa ousou ao atender aos chamados do governo, no caso de energia, em dois 
momentos fortes. Um deles foi para a construção de uma usina hidrelétrica para a 
Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) e o outro, nas obras do Iraque. (...) Nos 
dois casos, o que estava em jogo era a energia necessária à manutenção das atividades 
brasileiras e ao desenvolvimento econômico do País. Com a conclusão da represa de 
Itaparica, no rio São Francisco, com recursos obtidos mediante financiamento da própria 
empresa, a Mendes Junior pode impedir o colapso do fornecimento para a região Nordeste. 
O Brasil também necessitava urgentemente de petróleo [período após o choque do petróleo, 
em que os preços do produto subiram além das possibilidades de absorção pelos agentes de 
mercado] e não tinha crédito internacional, em consequência da elevação abrupta de sua 
dívida externa e da elevação da prime rate nos Estados Unidos. Em razão disso, foram 
firmados os contratos de troca de petróleo por produtos e serviços brasileiros com o Iraque” 
(Quebra de Contrato, XX). 

 
  
 Assim como a queda na demanda no mercado interno foi um fator que incentivou a 

internacionalização, podemos ver, a partir do excerto da obra “Quebra de Contrato”, da Mendes 

Junior, que fatores políticos também influenciaram a decisão. O choque do petróleo (1973) causou 

um aumento abrupto dos preços internacionais do produto. Países como o Brasil, frágeis frente ao 

mercado de energia fóssil, enfrentaram um problema grave para importá-lo. Tendo o Brasil e o 

Iraque relações amistosas, os acordos firmados com o Oriente Médio foram a maneira encontrada 

para garantir o suprimento de petróleo, em troca daquilo que podíamos fornecer. Este é um evento 



 

marcante também porque o país passa a explorar regiões mais distantes psiquicamente (a Mendes 

Junior transferiu um grande contingente de profissionais brasileiros para o Iraque, mas construiu 

para eles uma vila completa, com escolas, hospitais e casas, diminuindo, assim, a distância 

psíquica).  

 Mas, como as empresas brasileiras conseguiram se manter competitivas no mercado 

externo? Um primeiro fator que pode ser levado em consideração é a ausência de grandes 

construtoras nos países aos quais as empresas primeiramente se lançaram que pudessem atender às 

obras de maior nível de complexidade. Dados atuais nos mostram que, ainda hoje, apenas duas 

construtoras da América do Sul figuram entre as cem maiores do mundo, sendo as duas brasileiras 

(Odebrecht e Andrade Gutierrez)15.  

 Os constantes investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a busca pela qualidade – 

constatada pelos prêmios e certificações recebidos no Brasil e no exterior, como, por exemplo, 

Sistemas de Gestão de Qualidade INMETRO (Brasil) e TGA (Alemanha), concedido pela BRTÜV 

à Queiroz Galvão e o Prêmio Century International Quality, da Business Initiative Directions, pelo 

comprometimento com qualidade, liderança, tecnologia e inovação nos negócios desenvolvidos em 

Moçambique concedido à Camargo Correa – e a capacidade de entender as necessidades dos países 

e atuar neles de forma complementar fez com as seis empresas aqui analisadas tenham conseguido 

se estabelecer com sucesso em tantos mercados, mesmo em concorrência com as empresas locais e 

de outros países.  

  

5 Perspectivas atuais 

 Atualmente, o setor de infraestrutura conta com grandes financiamentos do BNDES. Assim 

como no porto de Mariel, citado no início deste artigo, outras grandes obras no exterior são 

financiadas pelo banco de desenvolvimento brasileiro. Segundo dados do BNDES16, o desembolso 

destinado ao setor da construção passou de R$ 1,219 bilhões em 2004 para R$ 9,731 bilhões em 

2013.  

 
 

Dado que a comercialização de bens e serviços de engenharia brasileiros depende da 
disponibilidade de crédito de longo prazo, as firmas construtoras colocam-se lado a lado 
com os fabricantes de bens de capital quanto a necessidade de atuação de bancos públicos 
no processo de comercialização. (Pinto e Abreu, 2012, p. 290) 

 

                                                             
15 Disponível em http://enr.construction.com/toplists/Top-International-Contractors/001-100.asp, acesso em 02. Maio 2014 
16 Disponível em 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/empresa/estatisticas/Int2_1D_a_setorCNAE.pdf, acesso em 03. 
Fev 2014. 



 

 
Os investimentos diretos em projetos no exterior aumentaram a partir de 2003, quando o 

governo federal passou a apoiar diretamente o processo de internacionalização das empresas 

brasileiras com a criação de uma linha de crédito específica para este fim (Garcia, 2011). O objetivo 

do apoio financeiro, de acordo com o BNDES17, é 

 
 

Estimular a inserção e o fortalecimento de empresas com participação de capital nacional 
no mercado internacional através do apoio à aquisição de ativos e à realização de projetos 
ou investimentos no exterior, desde que contribuam para o desenvolvimento econômico e 
social do País. 

 
 

A contribuição para o desenvolvimento econômico no país de origem da empresa é fruto do 

processo de internacionalização.  

 
 

Ao contrário do que possa parecer à primeira vista, a possibilidade de fortalecimento da 
empresa com a internacionalização pode levar a um crescimento do número de empregos na 
economia de origem (...) em uma economia globalizada, a competitividade das firmas 
nacionais em mercados estrangeiros torna-se crescentemente importante para a performance 
do país como um todo. (ALEM e CAVALCANTI, 2005, p.56) 

 
 

  O interesse do governo brasileiro na internacionalização de suas empresas ficou mais 

evidente em 2009, ano em que foi inaugurado um escritório do BNDES em Montevidéu, capital 

uruguaia, o primeiro a representar o banco fora de seu país de origem.  

Segundo Neto (2013), a participação do BNDES se modificou ao longo dos anos, sendo que 

na década de 1990 foi importante na privatização das empresas e, hoje, ganha destaque no incentivo 

à internacionalização. Assim, o processo de internacionalização verificado ao longo de 50 anos no 

Brasil ganha força nos dias de hoje e pode ser considerando um processo ainda em andamento, com 

mais empresas sendo beneficiadas e que poderão integrar o rol de grupos internacionalizados. 

 

6 Conclusões 

 O artigo analisou a história de seis grupos do segmento de infraestrutura que iniciaram suas 

atividades ao longo no século XX e, em poucas décadas, tornaram-se empresas fortes em diversos 

segmentos – não apenas em construção civil, mas também transportes, energia, naval, etc. – e 

atuantes não apenas em território nacional, mas também em países das Américas do Sul e central, 

África e Europa.  

                                                             
17 Disponível em http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FINEM/internacionalizacao.html, 
acesso em 03. Fev 2014. 



 

 Buscamos, ao longo das seções, as razões que levaram a esta empreitada rumo à mercado 

externos e os fatores que permitiram que empresas brasileiras pudessem conquistar e manter 

competitividade em mercados diferentes do nacional. Pode-se concluir que não há apenas um fator 

preponderante na decisão de se internacionalizar, sendo que cada empresa tem sua história peculiar. 

Mas, é possível perceber algumas linhas comuns, generalizações na história do setor de 

infraestrutura.  

 Umas destas linhas comuns é que a decisão partiu de empresários visionários, que 

perceberam a iminente queda na demanda no mercado interno e planejaram a internacionalização 

antes mesmo que ela fosse necessária de fato. Além disso, todas elas iniciaram suas atividades no 

exterior em países sul-americanos, desprovidos de grandes concorrentes locais e com características 

sócio-econômico-culturais parecidas com as do Brasil. Outra característica marcante foram os 

acordos e decisões de cunho político. A influência do governo brasileiro sobre quais países seriam 

alvo de investimentos brasileiros era bastante forte, como no caso da Odebrecht e da Mendes 

Junior.  
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ECONOMIA POLÍTICA DA TRANSIÇÃO AO SOCIALISMO: A CONTRIBUIÇÃO DE 

OSKAR LANGE. 

Luiz Henrique Marques Gomes 

 

Resumo:  
Oskar Lange foi um economista polônes que notabilizou-se por ter sido um dos debatedores sobre a 
possibilidade da existência do cálculo econômico racional sob o socialismo. Sua contribuição 
teórica para a ciência econômica, para além da participação neste debate, estende-se por uma ampla 
gama de temas, tais como a organização econômica de uma sociedade em transição ao socialismo, a 
relevância ou não da econometria, o significado da lei de Say e o chamado “planejamento 
cibernético”. Contudo, há dois pontos que são fundamentais na obra de Lange, a saber: (i) a 
viabilidade econômica do modo de produção socialista e (ii) a organização da economia em 
transição ao socialismo. O objetivo do presente trabalho é investigar as principais contribuições de 
Lange quanto aos dois pontos recém citados.  
Palavras-chave: Oskar Lange; Socialismo; Planificação Econômica; Lei do Valor; Socialismo de 
Mercado. 
 
Abstract:  
Oskar Lange is generally known about his contribution in the debate on the feasibility of rational 
economic calculation under socialism. Although he is recognized as the "winner" of the debate, his 
contributions to economics extend over a wide range of topics and involve issues such as the 
economic organization of a society in transition to socialism, the relevance or not of econometrics, 
the meaning of Say's law and the use of cybernetics for economic planning. There are two points 
that are fundamental in Lange’s work, namely: (i) the economic viability of the socialist mode of 
production and (ii) the economics of the transition to socialism. The objective of this study is to 
investigate Lange’s contributions in regard of this two points: the economic viability of socialism 
and the economics of the transition to socialism. 
Keywords: Oskar Lange, Socialism, Economic Planning,  Law of Value, Market Socialism. 

 

 

 

 

  



 

Introdução 

Oskar Lange foi um dos principais economistas do século XX. Polonês, teve contribuições 

teóricas importantes e serviu à causa socialista em seu país. De sua prolífica carreira destaca-se o 

debate sobre a viabilidade do cálculo econômico racional sob o socialismo travado por si, ao lado 

de outros economistas socialistas, e a chamada escola “austríaca” de Mises, Hayek e Robbins. 

Ainda que tenha notabilizado-se por ter sido o "vencedor" de tal debate, suas contribuições para a 

economia política estendem-se por uma ampla gama de temas e envolvem questões como a 

organização econômica de uma sociedade em transição ao socialismo, a relevância ou não da 

econometria, o significado da lei de Say e o chamado "planejamento cibernético". Contudo, há dois 

pontos que são fundamentais na obra de Lange, a saber: (i) a viabilidade econômica do modo de 

produção socialista e (ii) a importância da planificação da produção social de bens e serviços em 

uma economia socialista (ou em transição ao socialismo).  

O objetivo deste trabalho é investigar as principais contribuições de Lange quanto aos dois 

pontos recém citados, qual seja a da viabilidade econômica do socialismo e a da importância da 

planificação na economia de transição. Para isso, ele se organiza em seções: a introdução, a seção 1 

que trata do debate de Lange com a escola austríaca, a seção 2 que concerne à problemática da 

planificação econômica na economia socialista e a seção última, destinada às conclusões. O texto se 

apoia fundamentalmente no artigo de Lange de 1936-1937, “On the economic theory of socialism”, 

para a seção 1, e nas obras de Oskar Lange de 1972 e 1989, “Economía Socialista y Planificación 

Económica” e “Problemas Fundamentales de la Construcción Socialista”, respectivamente, para a 

seção 2. 

Seção 1 

Esta seção trata do debate de Lange com a escola austríaca e está baseada no artigo de Oskar 

Lange “On the economic theory of socialism”, publicado em duas partes, em 1936 e 1937.  Antes de 

se adentrar no que Lange tinha a dizer neste debate, cabe realçar, acerca do traquejo teórico desse 

autor, que ele é um dos chamados “socialistas neoclássicos”, indivíduos que têm no arcabouço da 

escola de Lausanne, o equilíbrio geral walrasiano, seu fundamento teórico. Para Lange, a 

conciliação entre a economia política “burguesa” e a economia marxista é possível pois a economia 

“burguesa” é capaz de apreender a operação cotidiana de uma economia (e.g. política monetária, 

política creditícia, tarifas, localização da produção, preços de monopólio, etc) de modo superior à 

teoria econômica marxista. Esta última, por seu turno, é capaz de explicar as tendências 

fundamentais do capitalismo de modo que a economia “burguesa” é incapaz de fazê-lo (LANGE, 

1935: 191-192).  



 

O debate de Oskar Lange com a escola austríaca tem em Ludwig von Mises o interlocutor 

inicial. Herdeiro da tradição inaugurada por Carl Menger e Eugen Böhm-Bawerk, Mises trouxe à 

tona o tema da viabilidade do cálculo econômico racional sob o modo de produção socialista. 

Baseando-se na falta de um mercado para os bens de capital em uma economia em que os meios de 

produção são de propriedade pública, sustenta Mises que o cálculo adequado dos preços desses bens 

é inviável. Diz ele o seguinte (MISES, 1981: 112-113):  

 
 

Separate accounts for a single branch of one and the same undertaking are 
possible only when prices for all kinds of goods and services are established in the 
market and furnish a basis for reckoning. Where there is no market there is no 
price system, and where there is no price system there can be no economic 
calculation. 

 
 

O cerne do argumento de Mises é que os preços são razões de intercâmbio estabelecidas no 

mercado, sendo que essas razões apenas podem ser estabelecidas se o intercâmbio ocorrer entre 

proprietários privados de meios de produção1. Logo, se não há mercado (como seria o caso dos bens 

de capital em uma sociedade cujos meios de produção estão socializados), não é possível o 

estabelecimento de preços e consequentemente o cálculo econômico é impossível. 

Nas antípodas de Mises estavam os economistas socialistas, dos quais se destacava Oskar 

Lange, o qual tratou de refutar a argumentação de Mises em seu artigo de 1936-1937. A base do seu 

contra-argumento é que, em uma sociedade socialista, ainda que os meios de produção sejam de 

propriedade coletiva, a alocação racional de recursos tem lugar pois os preços não são apenas razões 

de intercâmbio entre duas mercadorias, mas sim são “terms on which alternatives are offered”. 

Sendo assim, se os planejadores socialistas possuírem uma escala de preferências (prioridades na 

alocação de recursos) e conhecimento sobre a quantidade de recursos disponíveis, então os “terms 

on which alternatives are offered”, são determinados pelas possibilidades técnicas de transformação 

de uma mercadoria em outra, i. e. pelas funções de produção. Desse modo, não há nenhuma 

impossibilidade de resolver o problema econômico básico de escolha entre diferentes alternativas.  

Refutado Mises, Lange tratou de contrapor-se a dois teóricos da escola austríaca (Hayek e 

Robbins) que não discutiam a possibilidade teórica de alocação racional de recursos em uma 

economia socialista, mas sim a possibilidade prática da solução de numerosas equações simultâneas 

                                                
1 Para Mises, se não há a posse privada dos meios de produção e a consequente perspectiva de lucros não há como 
direcionar a produção para os canais onde os consumidores são satisfeitos ao mínimo custo possível. Isso porque é o 
fato de existir a propriedade privada que possibilita os incentivos adequados aos empreendedores e aos demais donos de 
meios de produção de perseguir o máximo lucro possível (MISES, 1981: 119-121).  



 

necessárias para a alocação racional dos recursos. Para esses dois “austríacos” a função do mercado 

é solucionar tais equações, e, consequentemente promover a alocação dos recursos da economia, o 

que se daria através do método de tentativa e erro. Lange, ainda em 1936-37, meticulosamente, 

encarrega-se de elucidar dois pontos: primeiro, como a alocação de recursos é feita por tentativa e 

erro no mercado de competição perfeita e, segundo, como um método similar à esse é possível em 

uma economia socialista.  

Sobre o primeiro ponto, não há grandes novidades: é o modelo de equilíbrio geral 

walrasiano. Sendo este o modelo, os preços de mercado apresentam-se como parâmetros para os 

agentes, pois são exógenos à eles. O valor de equilíbrio desses parâmetros é determinado por uma 

série sucessiva de tentativas e erros (“tâtonnement”). É suposto que cada agente maximize sua 

respectiva função objetivo. Se a oferta iguala a demanda em certo mercado, então o vetor de preços 

desse mercado é de equilíbrio. Caso contrário, a competição entre compradores e vendedores irá 

alterar os preços, até que se ajustem a oferta e a demanda e o equilíbrio seja atingido. Como 

corolário, existe ao menos um vetor de preços de equilíbrio que equilibra oferta e demanda em 

todos os mercados.  

Sobre o segundo ponto, Lange sustenta que se a função paramétrica dos preços for retida em 

uma economia socialista então é possível que o vetor de preços de equilíbrio seja obtido. O órgão 

responsável por manter os preços como dados para os agentes é o órgão de planejamento central. O 

algoritmo de Lange é o seguinte: o órgão de planejamento central tem de fixar os preços, com base 

na minimização de custos e no uso ótimo dos fatores produtivos, e garantir que os demais agentes 

econômicos façam sua contabilidade com base neles. Tratando a renda dos consumidores como 

exógena, então os preços são as únicas variáveis a determinar oferta e procura. Se o preço de 

mercado de certa mercadoria for distinto do seu preço de equilíbrio, então, ao fim do período 

contábil, há excesso ou escassez física da mercadoria em questão. Logo, qualquer erro do órgão de 

planejamento central se mostra de forma objetiva: escassez ou excesso físico de mercadorias. Com 

base nesse indicativo, o órgão de planejamento central é capaz de corrigir seus erros e atingir o 

vetor de preços de equilíbrio, aquele que equilibra oferta e demanda em cada mercado. Note que ao 

órgão de planejamento central compete uma função análoga ao do mercado em uma economia 

capitalista de competição perfeita: através de um mecanismo de tentativa e erro, promovendo 

variações marginais e observando seus efeitos, ele é capaz de atingir o vetor de preços de equilíbrio. 

 Portanto, o processo que garante a eficiência na alocação de recursos de uma economia 

socialista é o mesmo daquele vigente em uma economia capitalista de competição perfeita. Porém, 

o “capitalismo realmente existente” não é o do mundo fantástico da competição perfeita, mas sim o  



 

 

da competição imperfeita e monopolística. Sendo assim, o argumento pró-socialismo ganha mais 

força ainda, pois: (i) apenas a economia socialista é capaz de maximizar o bem-estar social, já que 

apenas esse modo de produção é capaz de redistribuir renda e riqueza a fim de promover o bem-

estar de toda a sociedade e não apenas de uma fração dela; no modo de produção capitalista, a 

distribuição da renda e da riqueza é um dado histórico, independente de considerações sobre o bem-

estar da sociedade como um todo; e (ii) uma economia socialista considera todas as alternativas em 

sua contabilidade econômica, mesmo aquelas que não se traduzem em “bottom line results”, 

evitando, assim o desperdício social. Problemas como externalidades e as flutuações dos ciclos de 

negócios aparecem suavizados no modo de produção socialista.   

Um ponto importante a ser destacado é que Oskar Lange alerta veementemente para o 

seguinte fato: as medidas econômicas de um governo que se propõe a transição ao socialismo 

devem ser radicais, no sentido de que a transferência dos meios de produção e das empresas a serem 

socializadas para a propriedade e gestão pública devem ser feitas de “um só golpe”, ou então não 

devem ser feitas. Isso porque não cabe nenhum tipo de conciliação entre capitalismo e socialismo: 

se um governo socialista é cauteloso em suas medidas e covarde perante os donos dos meios de 

produção, então ele terminará como mero administrador do sistema vigente, tornando-se inclusive 

refém das vicissitudes das classes que detém o poder econômico. Diz ele (LANGE, 1937: 135) 

peremptoriamente: “Any hesitation, any vacillation and indecision provokes the inevitable 

economic catastrophe. Socialism is not an economic policy for the timid.”   

Seção 2 

Oskar Lange não só refutou os argumentos da escola austríaca, como também se encarregou 

de investigar a organização prática de uma economia socialista. A seção presente trata disso e e está 

baseada em LANGE (1972, 1989).  

Oskar Lange parte da proposição de que há na sociedade socialista leis econômicas 

objetivas: tal sociedade está tanto sujeita às leis gerais do desenvolvimento social, formulada pelo 

materialismo histórico, como por leis econômicas específicas. Quanto ao primeiro ponto, por estar 

sujeita ao funcionamento das leis do materialismo histórico, a sociedade socialista desenvolve-se 

através de contradições. As contradições básicas que constituem as forças impulsoras do 

desenvolvimento social são duas: (i) a contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e 

o caráter conservador das relações de produção (a base econômica da sociedade) e (ii) a contradição 

entre as relações de produção e a superestrutura social. De acordo com Lange, essas contradições, 

que sob o capitalismo relacionam-se com interesses de classe e tomam a forma de luta de classes, 

apresentam um caráter não-antagônico no modo de produção socialista, podendo ser superadas sem 



 

que para isso seja necessário uma revolução social com mudanças radicais nas relações de 

produção.    

Quanto ao segundo ponto, a emergência da sociedade socialista não acarreta o fim das leis 

econômicas. Tais leis econômicas seriam, fundamentalmente, de quatro tipos: (i) as leis econômicas 

gerais, que funcionam em todos os sistemas econômicos; (ii) as leis específicas do modo de 

produção socialista; (iii) leis intermediárias que funcionam em mais de um modo de produção, 

porém não em todos e (iv) leis específicas não do modo de produção socialista, mas sim de tipos 

particulares de superestrutura social. A diferença essencial da atuação dessas leis sob o socialismo, 

vis-à-vis ao capitalismo, é que na sociedade socialista as leis econômicas não atuam de forma 

errática, mas sim são guiadas pela sociedade organizada. Ou seja, é esta última que estabelece 

intencional e conscientemente as circunstâncias que determinam o funcionamento de tais leis. Note 

como Oskar Lange defende que as leis de movimento econômicas, no modo de produção socialista, 

são controláveis e subjugáveis pela sociedade organizada, não sendo capazes de adquirir uma lógica 

própria, apartada da vontade coletiva, e de dirigir a sociabilidade entre os seres humanos, tal como 

ocorre no capitalismo. 

Sob a rubrica (iii) estão as leis econômicas que resultam da produção de mercadorias, como 

a lei do valor e as leis de circulação monetária. Ao passo que no capitalismo, onde a produção total 

assume a forma de mercadorias, estas duas leis recém citadas governam a produção, no socialismo 

elas atuam em um campo restringido e controlado. Porém, realça-se que, para Lange, elas não 

deixam de atuar e assim far-lo-ão enquanto a produção for produção de mercadorias.  

O papel da lei do valor em uma sociedade em transição ao socialismo é um dos pontos 

cruciais desse período histórico de transição. De acordo com Oskar Lange, há duas condições para 

que os produtos se transformem em mercadorias e estejam, ipso facto, sujeitos à ação da lei do 

valor: (a) que troquem de proprietários e (b) que a apropriação seja privada. Como na economia 

socialista há uma miríade de formas de propriedade e como a distribuição permite que os produtos 

sejam apropriados de forma privada pelos consumidores, então a lei de valor tem papel fundamental 

na mesma. Diz ele sobre o tema (LANGE, 1972: 32): 

 
 

Sólo quiero mostrar que las condiciones históricas particulares, en las cuales tiene 
lugar la quiebra del sistema capitalista y el comienzo de la construcción de la 
sociedad socialista, determinan la variedad de las formas de propriedad socialista 
de los medios de producción. Este hecho, así como el de que la distribuición bajo 
el socialismo permite que el producto social se transforme en propriedad privada 
individual de los consumidores, posibilita que la producción goce de las 



 

características de la producción de mercancías y que, por consiguiente, funcione 
la ley del valor. 

 
 

Poderia–se argumentar que o fato de as trocas ocorrerem entre unidades socialistas de 

produção negaria o caráter de mercadoria dos produtos e, logo, a ação da lei do valor. Contudo, não 

é esta a posição de Oskar Lange. Para ele, em uma economia socialista, ainda que o controle social 

dos meios de produção permita a alocação de grande parte dos recursos pela forma administrativa, a 

lei do valor não deixa de atuar. Isso é porque a venda do produto final como mercadoria faz com 

que os meios de produção ganhem uma espécie de caráter de quase-mercadoria, sendo ainda 

influenciados pela lei do valor. Suas próprias palavras serão capazes de esclarecer tal argumentação 

(LANGE, 1972: 32-33):  

 
 

Aun si existiera sólo una forma de propriedad socialista de los medios de 
producción, por ejemplo la propriedad nacional, el mero hecho de que la 
distribuición permita que el producto sea susceptibe de propriedad individual de 
los consumidores sería suficiente para dar a la producción socialista el carácter 
de producción de mercancías y para que funcione la ley de valor. Otra razón para 
ello es la multiplicidad de los tipos de propriedad socialista de los medios de 
producción. Los productos se transforman en mercancías y están sujetos a la 
acción de la ley del valor, cuando cambian de dueño, como acontece en la 
economía socialista. La cuestión que debiera plantearse entonces es cómo 
debemos considerar los productos “intercambiados” – pongamos la palabra entre 
comillas – entre las unidades del sector socialista nacionalizado de la economía. 
Si se intercambian, por ejemplo, entre las cooperativas, esto significa 
evidentemente que pasan de un proprietario a otro. No obstante, los medios de 
producción que pasan de una unidad del sector nacional a otra no cambian de 
proprietario. Llamo a estos productos cuasi-mercancías. La ley del valor funciona 
en este caso en forma indirecta mediante la imputación. Como los productos 
finales se venden a los consumidores, a las cooperativas, a las municipalidades o a 
quien quiera que sea, son en consecuencia mercancías; por medio de la 
imputación, éstas transfieren una especie de carácter de mercancía a los medios 
de producción que se emplean en la manufactura de las mercancías finales. El 
valor de las cuales se refleja (imputa) hacia atrás mediante un proceso contable, 
sobre los medios de producción que se emplean para producirlas. 

 
 

Portanto, a lei do valor, assim como no modo de produção capitalista, funciona na sociedade 

socialista, porém à diferença do primeiro, sua atuação deve estar sob a supervisão estrita dos 

planejadores. Para a gestão consciente e intencional das leis econômicas faz-se necessária a 

planificação da economia e do desenvolvimento econômico. Nesse ponto encontram-se importantes 

contribuições de Lange.  

Diferentemente da revolução burguesa, que tem lugar quando as relações capitalistas de 

produção já estão maduras, a revolução socialista precede o estabelecimento das relações socialistas  



 

 

de produção. Sendo assim, é preciso que o Estado revolucionário (a ditadura do proletariado) 

elimine as relações sociais de produção capitalistas e abra caminho para a alvorada do modo de 

produção socialista. O Estado revolucionário deve ser a força motriz que efetue a transformação da 

estrutura sócio-econômica. No esquema de Lange, nessa primeira etapa, a economia socialista deve 

ter uma planificação econômica fortemente centralizada, de modo que os recursos sejam 

concentrados em determinados objetivos primordiais. Tais objetivos são: a aceleração do 

desenvolvimento das forças produtivas, a liquidação das relações de produção econômica 

capitalistas e a subordinação dos setores não socializados à posição dominante do setor socialista da 

economia.  

Há dois vetores fundamentais na construção da economia socialista nessa primeira fase de 

planificação econômica centralizada. Um vetor é a intervenção das forças políticas no processo 

econômico. Isso se dá primordialmente através de medidas de coação não econômicas (como a 

expropriação dos capitalistas, a reforma agrária, etc) e via a substituição dos estímulos materiais aos 

trabalhadores por estímulos morais e políticos, além de uma série de medidas legais e 

administrativas e do uso da propaganda. O outro vetor é o papel fundamental que assume o setor da 

economia já socializado no novo Estado revolucionário. É este setor socialista da economia que 

serve de instrumento de controle do desenvolvimento da economia e que assume a tarefa de ator 

capaz de influenciar os demais setores.  

A criação de um setor socialista na economia, ou seja a socialização de parte significativa do 

meios de produção, deve cumprir, segundo Lange, com certos passos fundamentais. O primeiro é a 

necessidade de destruir as bases econômicas das antigas classes dominantes; daí seguem a reforma 

agrária, expropriações e apropriações estatais. O segundo passo é o ajuste da relação dos setores 

socialistas e capitalistas da economia. Este último deve estar impreterivelmente subordinado às 

direções do primeiro, i. e. o setor socialista deve ser capaz de influenciá-lo de forma direta e 

indireta. Por último, cabe integrar na economia socialista a pequena produção de mercadorias, 

convertendo-as em cooperativas. Dado essas transformações é possível introduzir uma economia 

planificada, cuja base seja o setor socialista.   

Lange alerta que esta primeira fase da economia socialista é de fato uma fase, necessária em 

um período revolucionário de transição, não devendo alongar-se no tempo e tampouco ser 

confundida com a essência do socialismo. Sobre esta questão dirá ele (LANGE, 1972: 47): 

 
 

El destino e historia de esos métodos es un ejemplo clásico del carácter dialéctico 
del desarrollo de la sociedad socialista. Hay métodos que, necesarios y útiles en el 



 

período de revolución social y de la industrialización intensiva, se transforman en 
un obstáculo para el progreso económico ulterior cuando se perpetuan más allá de 
su justificación histórica. Y ello debido a su característica carencia de flexibilidad; 
son rígidos, acarreando como consecuencia el desperdicio de recursos y la 
exigencia de un aparato burocrático antieconómico; además, dificultan el ajuste 
de la produción a las necesidades de la población. Sin embargo, parece que el 
mayor obstáculo al progreso ulterior resulta de la falta de incentivos económicos 
adecuados a este tipo de gestión burocrática-centralizada. Esto frena la utilización 
económica correcta de los recursos, alienta el desperdício y traba el progreso 
técnico. 

 
 

O amadurecimento da sociedade socialista traz consigo a substituição dos métodos de gestão 

administrativa e centralizada por métodos baseados na utilização de leis econômicas. No esquema 

de Oskar Lange, existem dois pontos fundamentais sobre a forma que a planificação econômica 

assume nesta nova fase do desenvolvimento socialista: um concerne ao sistema de preços e o outro 

é sobre o estilo da planificação. 

O primeiro ponto diz respeito a que o plano deve erigir-se sobre uma correta contabilidade 

econômica, tendo em conta custos e benefícios, e, por consequência, em um correto sistema de 

preços. Os preços em uma economia socialista possuem duas funções: (i) tem fins distributivos e 

(ii) servem para a realização da contabilidade econômica. Assim, pode-se definir duas classes de 

preços: (a) os preços de mercado, que constituem o vetor de preços que iguala oferta e demanda em 

cada mercado; e (b) os preços de contabilidade, que refletem os custos de produção dos diversos 

produtos.  

Oskar Lange advoga que essas duas classes de preços coexistam no sistema de preços de 

uma economia socialista, o qual seria, pois, composto pelos preços de mercado e pelos preços de 

contabilidade. Estes últimos seriam calculados a partir dos custos de produção acrescidos de uma 

contribuição para a acumulação de capital e para o consumo coletivo da sociedade. A estes preços 

seria adicionado uma margem (positiva ou negativa), com o propósito de se obter os preços de 

mercado que permitiriam igualar a oferta e a demanda. Essa margem seria um indicador da 

planificação econômica: se positiva então deveria-se incrementar a produção da mercadoria em 

questão; caso fosse negativa, deveria-se limitar a expansão ou até diminuir a produção de tal 

mercadoria. 

O segundo ponto fundamental sobre a forma que a planificação econômica assume em uma 

fase ulterior do desenvolvimento socialista concerne a que a planificação econômica deve ser uma 

planificação ativa. E o que Oskar Lange quer dizer com isto? Segundo ele, uma planificação 

econômica ativa consiste na determinação das principais tendências de desenvolvimento da 

economia e não apenas na mera coordenação das atividades dos diversos setores econômicos. Desse 



 

ponto surgem duas perguntas: (i) qual o campo e quais são as atividades da economia que devem 

ser planificadas e (ii) quais são os métodos capazes de assegurar a realização do plano. 

Sobre a primeira pergunta, temos como resposta que a planificação deve incluir dois 

aspectos fundamentais: (a) a divisão da renda nacional entre acumulação e consumo (o que 

determina a taxa geral de crescimento econômico) e (b) a distribuição dos investimentos entre  os 

distintos setores da economia (o que determina a direção do desenvolvimento), de modo que se 

realizem os investimentos necessários e de que haja a coordenação das atividades dos diversos 

ramos da economia. Além desses dois aspectos, o plano deve incluir metas de produção de certos 

produtos básicos (insumos básicos, bens de capital, etc), e deve ocupar-se da coordenação dos 

aspectos financeiros e reais da economia, em particular de dois aspectos essenciais: a coordenação 

do poder de compra da população e o volume de bens de consumo providos para a distribuição 

individual. Dirá Lange (LANGE, 1974: 117-118): 

 
 

La planificación de la economia nacional tiene que abarcar el desarrollo de las 
diversas secciones y ramas de la economía nacional como la producción de medios 
de producción y la de consumo, la producción industrial y agrícola, etcétera, así 
como fijar las proporciones entre esas seciones y ramas. La planificación de la 
economía nacional tiene que abarcar el ingreso nacional, las fuentes de su 
producción, la división en acumulación y consumo y la distribuición entre las 
diferentes clases y capas sociales. Por último, la planificación de la economía 
nacional tiene que abarcar el empleo de la fuerza de trabajo y la distribuición de 
ésta entre las principales ramas de la economía nacional. 

 
 

Note que o plano não deve se ocupar de todos os detalhes da vida econômica e tampouco da 

planificação de mercadorias insignificantes, algo que talvez fosse necessário no período de 

revolução social e de planificação fortemente centralizada, período este que se segue à tomada de 

poder pela classe trabalhadora. Diz Lange que a decisão desses assuntos pode ser delegada às 

empresas em particular, de acordo com o caráter do produto (LANGE, 1974: 118). 

Quanto à segunda pergunta, há fundamentalmente dois métodos possíveis de assegurar a 

realização do plano. Um é formado por ordens administrativas e alocação administrativa de 

recursos. Este corresponde especialmente à primeira fase do desenvolvimento socialista, como 

vimos acima. O outro consiste na utilização de “meios econômicos”, o que, no sistema de Lange, 

consiste na fixação de um sistema de incentivos que induza os agentes a realizar precisamente as 

tarefas requeridas pelo plano. Para Oskar Lange, em uma economia socialista de planificação ativa 

urge a utilização de ambos os métodos, ainda que em proporções diferentes: a preferência deve ser 

dada ao segundo método, com o primeiro limitando-se aos setores e aos momentos históricos onde  



 

 

os “meios econômicos” não sejam efetivos. Por exemplo, a decisão sobre a taxa de acumulação é 

uma decisão eminentemente política e, por isso, seus meios de execução devem ser parcialmente 

administrativos. Outro exemplo, em situações de tensão social cresce a aplicação das medidas 

administrativas vis-à-vis o uso dos “meios econômicos”. 

No sistema de Lange, o grau de centralização das decisões depende da necessidade de 

coordenação das atividades. Caso se trate de decisões que devem ser coordenadas entre os diversos 

ramos da economia, então tais decisões devem ser centralizadas, mesmo em fases ulteriores do 

desenvolvimento socialista. Um exemplo disso é a decisão sobre as direções básicas do 

investimento. Lange defende que o grau de decisões centralizadas no plano, importante para dar 

flexibilidade ao mesmo, deve levar em conta a possibilidade e a necessidade da descentralização. 

Na proporção em que sejam  possíveis, as decisões econômicas devem ser descentralizadas, porém 

mantendo as funções objetivo das unidades descentralizadas ao par do órgão de planejamento 

central, o que seria realizado através da fixação de incentivos econômicos. E na proporção em que 

sejam necessárias, as decisões econômicas devem ser descentralizadas, especialmente nos casos em 

que uma decisão central responda com atraso a certa situação. 

Perceba que as formas de organização da economia socialista não são imutáveis. Elas 

mudam de acordo com as distintas etapas de desenvolvimento da economia socialista, ou seja, as 

relações socialistas de produção assumem novas formas de organização in tandem com o 

desenvolvimento das forças produtivas, e variam de um país a outro, de acordo com as 

circunstâncias históricas. As únicas coisas que são imutáveis no socialismo, de acordo com Lange, 

são o conteúdo social da economia socialista, isto é, a propriedade social dos meios de produção, e a 

administração da economia com o propósito de satisfazer as necessidades da sociedade e não com o 

fim de assegurar ganhos para certas classes e setores sociais.  

No esquema de Lange, os distintos métodos de gestão dão origem a suas próprias leis 

econômicas, específicas a cada um deles, e proporcionam janelas de oportunidades para a ação dos 

policymakers. No modo de produção socialista, a propriedade social dos meios de produção, e a 

consequente (teórica) ausência de interesses de caráter privado a obstaculizar o uso racional dos 

meios de produção de acordo com o interesse social, permite que o desenvolvimento econômico 

seja encaminhado a uma trajetória de acordo com as necessidades da sociedade como um todo. 

Porém, para lançar a economia em tal rumo é necessário que existam os incentivos apropriados de 

organização e método de gestão da economia socialista. Cabe alertar que, para Oskar Lange, em 

uma economia socialista, os incentivos não se apresentam de forma errática e sem estarem sob o 

controle consciente da sociedade, como seria o caso do modo de produção capitalista. Pelo 



 

contrário, no socialismo os incentivos são estabelecidos conscientemente pela sociedade 

organizada, via a planificação econômica, de forma tal que se produzam os resultados desejados. 

Os incentivos no modo de produção socialista são em parte resultado direto das relações 

socialistas de produção e em parte dependem da superestrutura da organização e gestão da 

economia. A especificidade das relações de produção no socialismo abre a possibilidade de certos 

tipos de incentivos. O fato de a maior parte das atividades produtivas estar sob a forma de empresas 

socialistas, empresas estas cuja propriedade pertence à sociedade, implica que o interesse social e a 

diretrizes do plano devem ser tidos em conta prioritariamente quando do desenho do sistema de 

incentivos. No estabelecimento deste há influência direta dos métodos de planificação e de 

execução do plano, dos princípios de contabilidade econômica adotados, do sistema de pagamento 

dos salários, da participação nos ganhos excedentes da empresa, do papel do mercado, etc. Dado 

tais influências, o estabelecimento de uma superestrutura administrativa e de gestão adequada ao 

funcionamento de um sistema de incentivos eficiente é tarefa primordial para a classe dirigente 

revolucionária.   

Para Lange, os incentivos morais e políticos tem relevância na primeira fase do 

planejamento socialista, em que se constroem as bases da economia planificada. Tão logo tal fase 

seja superada há o predomínio dos incentivos econômicos, com recompensas materiais. Diz ele, 

inclusive, que a realização das tarefas do plano deve basear-se sobretudo no interesse material dos 

trabalhadores na rentabilidade da empresa socialista. Chega ele a afirmar que “La rentabilidad 

debería convertirse en el criterio básico que determinara si la empresa cumple sus tareas socio-

económicas” (LANGE, 1974: 136). Perceba que Oskar Lange não se preocupa com o fato de que 

incentivos materiais possam minar o ethos socialista: para ele, a gestão da economia socialista gera 

leis de movimento próprios, distintas da do capitalismo, e os incentivos, sob o socialismo, estão 

subjugados pela vontade consciente da sociedade e não ganham uma lógica própria, independente 

dos desígnios da coletividade . 

Sendo assim, infere-se que a busca de rentabilidade deve estar entre as preocupações das 

empresas socialistas. Os incentivos aos trabalhadores devem ser desenhados de modo que os 

interesses pessoais dos trabalhadores e os interesses das empresas socialistas coincidam. Para isso 

ter lugar, Lange põe duas condições: uma é que as empresas possuam certo grau de auto-governo e 

a outra é que as empresas afirmem sua atuação em prol do interesse geral da sociedade. Se assim 

não ocorrer, os incentivos tornam-se inoperantes e as empresas se burocratizam, deixando de 

contribuir adequadamente para a sociedade. Daí se depreende que se a empresa não atuar em função 

do interesse social, mas sim em função de certo grupo, e se inexistir a participação efetiva dos 



 

trabalhadores na vida cotidiana da empresa, tal empresa perde seu caráter socialista e entra em 

processo de degeneração. Tal processo tem duas facetas: a degeneração anarco-sindicalista, que 

corresponde ao primeiro problema, e a degeneração burocrática, que corresponde ao segundo 

problema. Dirá Lange sobre o assunto (LANGE, 1972: 37): 

 
 

En este caso existe el peligro de un nuevo tipo de “alienación” (para usar el 
término bien conocido de Marx) del productor en su producto y, por tanto, una 
deformación del carácter socialista de las relaciones de producción. La 
propriedad socialista de los medios de producción implica el uso de los medios de 
producción en interés de la sociedad así como también una efectiva participación 
democrática de los productores y de otros trabajadores en la administración de los 
medios de producción.  

 
 

Conforme se desenvolvem as forças produtivas, não só as estruturas econômicas se alteram, 

também alteram-se a superestrutura da administração e a direção do desenvolvimento da sociedade. 

O modo de produção socialista não é estático: ele se transforma constantemente, adaptando-se a 

distintas circunstâncias. Por exemplo, segundo Oskar Lange, quanto mais se desenvolvem as forças 

produtivas, mais o sistema administrativo rígido e centralizado torna-se inadequado como método 

de gestão da economia, fazendo-se premente o uso (consciente) cada vez mais intenso das leis 

econômicas. Lange chega ao ponto de afirmar que o fim do período de transição ao socialismo é 

dado pela conclusão do período em que o Estado, por meio de coação não econômica liquida as 

velhas relações de produção, forja as relações socialistas de produção e organiza a economia sobre a 

base dessas relações. Diz ele (LANGE, 1989: 57): 

 
 

Puede afirmarse que cuando la coacción no económica como medio de dirección y 
administración de la economía socialista se hace innecesaria, cuando la economía 
ya está “lista” y confía en la acción de sus proprias leyes econõmicas, que son 
científicamente empleadas por los jefes de la economía nacional para la 
realización de objetivos sociales conscientemente fijados, ha terminado el período 
de transición. 

 
 

Essa fase de transição requer a consolidação e ampliação da propriedade socialista dos 

meios de produção, de modo que haja espaço para a ação das leis econômicas resultantes das 

relações socialistas de produção. Caso haja ainda relações não socialistas de produção, estas 

desempenham apenas um papel periférico, podendo ser absorvidas pela economia socialista através 

de meios puramente econômicos. É importante assinalar que Lange não tem como prioridade 

absoluta o fim do setor não socialista (os pequenos produtores, os pequenos artesãos e os 



 

negociantes privados), mas sim que este setor esteja subordinado ao setor socialista e que seja 

incapaz de influenciar o rumo da economia. Para ele, em algum momento esses pequenos 

produtores se dão conta de que é interessante para eles juntar-se à economia socialista. Logo, a 

tendência é de um atrofiamento progressivo das relações de produção não socialistas. 

Portanto, conforme a transição se faz, as leis econômicas específicas do capitalismo dão 

lugar às leis econômicas específicas do modo de produção socialista. Nesse processo, o papel da 

força extra-econômica dos Estado, com suas intervenções administrativas carregadas de um 

conteúdo político, é substituída pelo uso intencional das leis econômicas, i. e. pelo estabelecimento 

de incentivos econômicos que acarretem os resultados conscientemente almejados pela sociedade 

como um todo. É esse processo de separação gradual entre a gestão econômica e o governo político 

que prepara as condições institucionais para o desvanecimento do Estado. Sobre esse ponto, Lange 

recupera Engels e afirma que não se deve confundir o “governo de pessoas” com a “administração 

das coisas e direção de processos de produção”. Diz Lange (LANGE, 1972: 38): 

 
 

En la perspectiva a largo plazo de la sociedad comunista, el “gobierno de 
personas” desaparece gradualmente mientras que en la “administración de cosas 
y direción de procesos de producción” permanecen los principales objetivos de la 
organización social. Este es esencialmente el proceso de la “desaparición” del 
Estado.  

 
 
 Inevitavelmente tal processo de desaparição do Estado é um processo gradual, dependendo 

de que se tornem cada vez mais sólidos os fundamentos institucionais e econômicos do modo de 

produção socialista. 

Conclusões 

Este trabalho teve como objetivo investigar as principais contribuições de Oskar Lange 

quanto a dois pontos: o debate sobre a viabilidade econômica do socialismo e a organização da 

economia em transição ao socialismo. 

No que diz respeito ao primeiro ponto, Lange (LANGE, 1936, 1937) elabora uma resposta 

explícita às objeções de Ludwig von Mises quanto à inviabilidade econômica do modo de produção 

socialista, em virtude da impossibilidade de realização do cálculo econômico racional sob o 

socialismo. O fundamento da resposta de Lange é encontrado no modelo de equilíbrio geral 

walrasiano. A partir deste, ele desenha um modelo em que o socialismo não o socialismo não só é 

viável econômicamente como também é eficiente, no sentido de eficiência de uso comum dos 

economistas (a eficiência de Pareto). No seu modelo de uma economista socialista, com liberdade  



 

 

de escolha de consumo e de ocupação, há um mercado para os bens de consumo e para o trabalho, 

porém não há um mercado para os bens de capital e outros insumos para além do trabalho. Para 

superar as dificuldades que a falta de um mercado livre traria para a determinação dos preços dos 

insumos recém citados, Lange propõe que o órgão de planejamento central vigie o estoque de bens 

existentes, pois a escassez ou o excesso de bens indica desequilíbrios entre oferta e demanda, 

cabendo aos planejadores, através de um método de tentativa e erro, ajustarem os preços. Supondo 

que há apenas um conjunto de preços que equilibra oferta e procura em cada mercado, então tal 

vetor de preços estaria ao alcance dos planejadores. Desse modo, o órgão de planificação cumpriria 

um papel análogo ao do mercado no modelo neoclássico de competição perfeita. Logo, o argumento 

da escola austríaca, em especial de Mises, de que, na falta de um mercado para os bens básicos 

(como seria o caso de uma economia socialista, onde os meios de produção estão socializados), o 

cálculo econômico racional seria impossível, não mais seria válido. 

Quanto ao segundo ponto, de acordo com Lange (LANGE, 1972, 1989), a organização da 

economia em transição ao socialismo tem como ponto fundamental a planificação econômica. Esta 

expressa o fato de que a economia socialista não se desenvolve de um modo errático, mas sim que 

seu desenvolvimento é guiado e dirigido pela vontade consciente da sociedade como um todo. De 

partida, a planificação seria centralizada, com o propósito de liquidar as relações capitalistas de 

produção e controlar os setores não socialistas da economia. Com o amadurecimento do modo de 

produção socialista, os métodos centralizados de planificação cederiam espaço para a 

descentralização do planejamento e para o uso consciente e intencional das leis econômicas. Em 

uma economia socialista madura, a planificação deve, fundamentalmente, determinar a velocidade e 

a direção do desenvolvimento da economia e estabelecer incentivos econômicos de tal maneira que 

as decisões das unidades descentralizadas alinhem-se com as decisões centrais.  

Em termos críticos, pode-se dizer que Lange teve o mérito de “ganhar o jogo lutando com as 

armas do inimigo”, ao mostrar que o modelo ideal de eficiência econômica preconizado pelos 

economistas burgueses, o modelo de competição perfeita, é capaz de ser atingido com uma maior 

destreza a partir de uma economia socialista e não do “capitalismo realmente existente”, cuja 

vigência cria uma economia oligopolizada, com predomínio das grandes empresas, e consequente 

abuso do poder econômico, e a afirmação irrestrita dos interesses de certas classes sociais que 

detém o poder político e econômico.  

Sobre sua visão acerca da organização da economia em transição ao socialismo, ainda que o 

papel da lei do valor, do mercado e dos incentivos na fase de transição ao socialismo sejam 

discutíveis (especialmente pelo fato de defender a manutenção de categorias típicas do modo de 



 

produção capitalista em uma transição ao socialismo), coube-lhe o mérito de alertar para a 

necessidade da radicalidade das medidas econômicas no período de transição, sob pena do governo 

socialista transformar-se em mero administrador do capitalismo. Se a revolução socialista não der o 

passo firme de privar as antigas classes exploradoras de suas bases econômicas, então está 

condenada ao fracasso. Um partido de esquerda que chegue ao poder em acordo com a burguesia de 

não fazer mudanças importantes na estrutura social, contentando-se com reformas que não 

perturbem as bases da estrutura capitalista,  renuncia aos objetivos sociaistas e abre o caminho para 

a volta da direita ao poder (LANGE, 1989: 43-44).  

Lange alertou também que o estilo da planificação econômica deve evoluir continuamente, 

com crescente participação dos trabalhadores no auto-governo das empresas, com a reafirmação 

constante do caráter de fideicomissária do interesse social por parte das empresas socialistas e com 

a separação gradual da direção do processo econômico do exercício do governo político. Caso isso 

não ocorra há o risco de se terminar em um processo de degeneração burocrática e anarco-

sindicalista. 
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FASE OU REGIME DE ACUMULAÇÃO: UM DIÁLOGO ENTRE AS INTERPRETAÇÕES 
DE GIOVANNI ARRIGHI E FRANÇOIS CHESNAIS FACE À ATUAL EXPANSÃO 

FINANCEIRA 
Isis Campos Camarinha 

 
 

RESUMO 
 
Investigam-se, através do confronto entre duas interpretações distintas, a natureza e o significado da 
emergência do capital financeiro e das transformações econômicas, políticas, ideológicas e 
institucionais adjacentes ao mencionado fenômeno. De um lado Giovanni Arrighi, amparado pela 
metodologia braudeliana, defende que nosso objeto expressa mera fase do capitalismo histórico, e 
de outro, François Chesnais, amparado pela metodologia marxiana, defende que nosso objeto 
expressa um novo regime de acumulação do capitalismo histórico. Enquanto o primeiro enfatiza as 
relações de poder dos agentes superestruturais, o segundo enfatiza as relações de poder intrínsecas 
às relações de produção. Conclui-se que para interpretar a natureza de nosso objeto é necessário 
explorar ambas as ênfases, de modo a retomar a dialética entre relações de produção e 
superestrutura. Conclui-se, por isso, pela denominação de Regime, embora o seja de forma instável. 
Palavras-chave: Expansão financeira. François Chesnais. Giovanni Arrighi. Relações de Produção. 
Superestrutura.   
 
ABSTRACT 
We investigate, through the comparison between two distinguish interpretations, the nature end the 
meaning of financial capital’s emergency and its adjacent economic, political, ideological and 
institutional transformations. On one side Giovanni Arrighi, sheltered by the braudel’s 
methodology, defends that our object express simply a phase of historical capitalism, and on the 
other side, François Chesnais, sheltered by Marx’s methodology, defends que our object express a 
new accumulation regime of historical capitalism. While the former emphasizes the superstructure 
agent’s power relations, the later emphasizes the production relation’s intrinsic power relations. We 
conclude that to interpret the nature of our object it is necessary to explore both the emphasis, such 
that to rescue the production relations and superstructures dialectics. We conclude, therefor, for the 
domination of Regime, although it is so in an unstable form.      
Keywords: Financial expansion. François Chesnais. Giovanni Arrighi. Production relations. 
Superestructures.  
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INTRODUÇÃO 
  

Muitos são os modos de se teorizar a periodização do capitalismo. Relembrando Ernest 

Mandel, uma das maiores dificuldades da economia política é correlacionar as leis de 

desenvolvimento próprias do capital com o desenvolvimento histórico do capitalismo. Na realidade 

o substrato da problemática gira em torno disto o tempo inteiro, o pensamento apoderando-se da 

história real, sólida e transparente, intentando alcançar a inteligibilidade daquela, revelando alhures, 

devido ao próprio caráter complexo da história, seu lado líquido, um conflito entre o nomotético e o 

ideográfico, agora relembrando Immanuel Wallerstein.  

Todo este processo, por outro lado, é permeado por certa concepção particular do método ou 

da epistemologia adequada à interpretação da realidade social e histórica. Ambos Giovanni Arrighi 

e François Chesnais, autores objeto da presente análise, ao elaborarem suas hipóteses acerca da 

natureza da recente expansão do capital financeiro, lidam com o conflito entre nomotético e 

ideográfico, porém alicerçando-se em metodologias distintas. De um lado Giovanni Arrighi constrói 

seus argumentos face os conceitos de longa duração, economia-mundo e capitalismo tal como 

pensados pelo historiador francês Fernand Braudel; de outro, François Chesnais constrói seus 

argumentos face o conceito de regime de propriedade do capital (relações de produção) e do capital 

portador de juros tal como pensados por Karl Marx.  

A recente expansão financeira, em conjunto com todas as demais transformações que fizeram 

parte da história recente do capitalismo - como as transformações tecnológicas, a transformação na 

Divisão Internacional do Trabalho (doravante DIT), que passa a ter a Ásia como continente chave, e 

a transformação ideológica pró-mercado - são fenômenos que instigam o estudo de seu significado e 

natureza no interior da história do capitalismo. A ruptura política e organizacional do regime 

“fordista-Keynesiano”, ou se preferirmos a nomenclatura de Arrighi, a ruptura da expansão 

financeira do ciclo de acumulação norte-americano, é um fato consensualmente constatado. 

Paralelamente, diante das mudanças no funcionamento do capitalismo a ela subsequentes, diversos 

estudos estão sendo efetuados para apreender seu significado e natureza. Sem dúvida o aspecto mais 

importante destas mudanças é a gritante expansão financeira da economia mundial. De modo que a 

caça por seu significado e implicações, constituí a base das pesquisas que versam sobre o 

significado e natureza das transformações recentes no capitalismo e, portanto, que versam sobre sua 

periodização.  

Para Chesnais a dominância financeira é o nó górdio dum novo “regime de acumulação”, 

pois sua lógica intervém na orientação dos níveis de investimento, das estratégias de investimento e 
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distribuição do excedente econômico, moldando desta forma contratos sociais nos diversos setores 

da vida social, muito embora tais contratos sejam extremamente frágeis. Frágil porque não 

pressupõe a superação das contradições do sistema capitalista. Supõe a capacidade de configuração 

concreta de relações estratégicas de produção e relação de propriedade no que toca à produção de 

mais-valia, e, consequentemente da distribuição da mesma, seja entre classes, seja entre nações, sem 

a pretensão de conduzir a um regime de crescimento. Além disso, sua forma de atuação e lógica de 

acumulação exige um aparato político-institucional e, quiçá principalmente ideológico, particular. A 

liberalização, as reformas estruturais conduzidas pelo FMI e Banco Mundial, a desregulamentação 

financeira e o padrão monetário internacional são todos exemplos das premissas políticas, 

institucionais e ideológicas deste regime de acumulação.   

Na outra ponta, Giovanni Arrighi defende que o domínio da lógica de acumulação financeira 

é, na realidade, uma fase de declínio de um regime de acumulação que se moldou, se desenvolveu e 

se consolidou com a ascensão da hegemonia americana a partir da década de 1940. De modo que o 

aprofundamento da lógica financeira seria uma fase pela qual a economia mundial está passando e 

que precede um novo regime ainda indefinido e sob uma nova hegemonia ainda indefinida, 

portanto, ele não enxerga regime algum. Arrighi entende que o padrão histórico de desenvolvimento 

do capitalismo reproduz Ciclos Sistêmicos de Acumulação. Comandados por um Estado 

Hegemônico em cada ciclo há, recorrentemente, duas fases, a de expansão material e a de expansão 

financeira, mas somente a primeira é capaz de moldar e conduzir um regime de acumulação. Ou 

seja, em sua interpretação a atual expansão financeira é algo recorrente dentro do padrão de 

desenvolvimento do capitalismo histórico e inexoravelmente será superada por nova expansão 

material comanda por novo regime de acumulação comandado por nova hegemonia. A expansão 

financeira é mera transição para novo regime de acumulação, não sendo, destarte, propriamente 

regime capitalista.  

O presente artigo confronta ambas estas perspectivas. O confronto é interessante por fazer 

chocar dois conceitos: fase de acumulação e regime de acumulação. Isto é, o elemento crucial das 

mudanças recentes, a expansão financeira, deve ser definido como uma fase anterior a um novo 

regime de acumulação, cujo hegemon ainda esta por vir, ou, deve ela ser definida como já sendo um 

regime de acumulação? A tentativa de decifrar tal questão procura, neste sentido, clarificar as 

possibilidades concretas e materiais da esfera financeira no que tange à sua capacidade de 

influenciar a gestão das relações de produção e seu papel e natureza no desenvolvimento histórico 

do capitalismo.    
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Inicialmente, face à exacerbação da “coisificação” das relações sociais capitalistas, que ocorre 

na dinâmica dos mercados financeiros internacionais, um paradoxo metodológico salta à mente: 

como pode estar no centro das relações sociais de produção capitalistas uma forma de capital antiga 

ao próprio capitalismo e ao mesmo tempo exterior ao processo real de efetivação da reprodução do 

capitalismo (a criação real de mais-valor é operacionalizada pelo capital industrial), reprodução que 

somente pode ser concebida no âmbito das relações sociais de produção? Ora, modo de produção 

centrado no capital industrial, o capitalismo, agora está sendo submetido à lógica particular de 

acumulação centrada numa forma de capital concomitantemente anterior e exterior ao próprio 

capitalismo, o capital financeiro. Para uns, como Giovanni Arrighi, este fenômeno tem sido 

recorrente “ao longo da longa” história do capitalismo e a expansão financeira não é capaz de por 

em movimento um regime de acumulação específico, sendo apenas uma fase específica, para 

outros, François Chesnais, este fenômeno pode ser caracterizado como um regime de acumulação 

com “uma configuração específica do capitalismo”. 

No fundo da discussão dois paradoxos são pensados acerca de cada perspectiva e, na 

conclusão, articulam-se ambos como forma de demonstrar que - em sendo a expansão financeira um 

regime de acumulação, tal como defendido por Chesnais, e em sendo os Estados e os agentes 

privados de poder superestruturas necessárias a tal regime de acumulação – a dialética entre 

relações de produção e superestruturas deve estar no centro da metodologia para se compreender o 

capitalismo contemporâneo, agora relembrando Karl Marx em Contribuição à Crítica da Economia 

Política.  

1 GIOVANNI ARRIGHI E FRANÇOIS CHESNAIS: METODOLOGIA, HIPÓTESES 

E SEUS PARADOXOS 

 

Em “Felipe II e o mundo mediterrâneo” Fernand Braudel indaga-se: 

 
 
Permanece contudo imutável o problema de fundo deste como de qualquer outro 
trabalho histórico: será possível captar simultaneamente uma história em 
permanente transformação vedeta das suas próprias mudanças e dos seus 
obstáculos, e uma outra história, subjacente, mais silenciosa, discreta, passando 
quase despercebida às suas próprias testemunhas e actores, e que, não obstante, se 
mantém, contra tudo e contra todos, e até contra a usura obstinada do tempo? Esta 
contradição, decisiva e ainda inexplicada, é um grande meio de conhecimento e 
investigação. Aplicável a todos os aspectos da vida, reveste forçosamente formas 
diferentes, de acordo com os termos em comparação. (BRAUDEL, 1983: 28).  
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De fato, o que está em jogo é se a emergência da lógica de acumulação financeira frente às 

demais deve ser posicionada na história subjacente e silenciosa, ou na história em permanente 

transformação. Sem dúvida alguma a história silenciosa é a mais científica que há, pois a partir dela 

pode-se extrair a ontologia própria da história. Por outro lado, o problema é saber em qual nível da 

realidade encontra-se esta história, qual o seu lócus em termos metodológicos. Daí as diferenças 

entre Arrighi e Chesnais. O que se deve saber minimamente sobre Marx, essência da interpretação 

de Chesnais, é a importância de sua metodologia. No centro dela estão as categorias e a história 

mediadas que são pelas relações de produção. Igualmente o que se deve saber minimamente sobre 

Braudel é sua metodologia, a longa duração em que a unidade de análise básica é a superestrutura.  

Ambas distanciam-se pela própria definição de capitalismo, isto é, da história silenciosa do 

funcionamento da sociedade capitalista. A hipótese de inspiração Braudeliana, qual seja a de 

Giovanni Arrighi, define o capitalismo como o andar superior acima de dois outros níveis da 

realidade histórica que são a vida material e a economia de mercado. É superior tanto porque deles 

decorre, tanto porque os comanda. A vida material e a economia de mercado, diferentes de 

capitalismo, são comandadas porque o nível capitalista é o nível do poder, do monopólio, dos 

agentes que monopolizam instrumentos de poder. Os agentes de poder devem ser a unidade de 

análise básica para se compreender o funcionamento do capitalismo e, por isso, da longa duração, 

desta história silenciosa. Os dois principais agentes são o Estado Hegemônico e as instituições 

privadas de poder básicas (empresas, organizações, instituições etc.) de cada economia-mundo, a 

qual será definida adequadamente mais adiante. Por isso o ciclo sistêmico histórico do capitalismo e 

seus respectivos regimes de acumulação, que englobam tanto a vida material quanto a economia de 

mercado são configurados e comandados pelo Estado Hegemônico, dando vida à determinada 

economia-mundo, sempre de acordo com as forças e particularidades econômico-políticas do 

Estado Hegemônico em questão. Ou seja, aqui a unidade básica de análise são as superestruturas, 

pois somente elas, lócus do poder e, conforme a definição, do capitalismo, é capaz de comandar a 

vida material e a economia de mercado e configurar um regime de acumulação discernível. 

A hipótese de inspiração marxista, qual seja a de François Chesnais, define o capitalismo 

através das relações de produção, ou seja, através das relações de propriedade e das consequências 

que esta provoca no âmbito das categorias econômicas e, por isso, da constituição de determinado 

modo de produção. Assim, o capitalismo é antes uma relação de propriedade e não de 

superestrutura, esta seria secundária.   

Não obstante, entre as duas hipóteses (Arrighi e Chesnais) coloca-se central o lugar histórico 

da forma capital financeiro. Ora, sabe-se que esta forma de capital é anterior ao capitalismo, assim 
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como não é um aspecto que o define como tal. Na leitura de Arrighi, de inspiração Braudeliana, o 

capital financeiro é exatamente o momento, chamado de expansão financeira, em que o regime de 

acumulação mundial, implantado pela nação hegemônica do ciclo de acumulação sistêmico, desfaz-

se, pois está no limite de suas contradições. É Exatamente porque está no limite de suas 

contradições, que ocorre a expansão financeira. Os excedentes acumulados e produzidos são 

aplicados na esfera financeira porque a esfera produtiva não mais oferece rentabilidade. Entretanto, 

este fenômeno é transitório e será superado por nova hegemonia que imporá novo regime de 

acumulação e dará inicio a novo ciclo sistêmico e a uma nova fase de domínio do capital industrial 

e da expansão material. Nesta hipótese o capital financeiro (expansão financeira) é mera transição, 

fase, interregno para um “novo capitalismo” liderado por nova hegemonia e pelo capital industrial. 

Nesta hipótese a história silenciosa refere-se ao fato de que toda expansão financeira representa o 

declínio de uma hegemonia e de um regime de acumulação, assim foi com no ciclo sistêmico 

holandês, britânico e está ocorrendo no americano.   

Opostamente, na leitura de Chesnais esta forma de capital, o capital financeiro, emerge na 

história como um aspecto definidor do regime de acumulação capitalista contemporâneo. A história 

silenciosa não está na superestrutura, mas sim nos efeitos que as mudanças do regime de 

propriedade do capital causam nos demais setores da vida social, inclusive os superestruturais. Este 

capital, tal como aparece na contemporaneidade, é capaz de comandar um regime de acumulação 

sem, contudo necessitar, até onde podemos observar, de nova hegemonia.  

O paradoxo aqui é: como pode estar no centro das relações sociais de produção capitalistas 

uma forma de capital antiga ao próprio capital, tal como concebido no interior do modo de 

produção capitalista, por isso historicamente não linear, e ao mesmo tempo exterior ao processo real 

de efetivação da reprodução do capitalismo, reprodução que somente pode ser concebida no âmbito 

das relações sociais de produção do capital industrial? Ora, como pode o regime de acumulação 

centrado no capital industrial, o capitalismo, agora estar sendo submetido à lógica particular de 

acumulação centrada em uma forma de capital concomitantemente anterior e exterior ao próprio 

capitalismo, o capital financeiro? Sem mais, tal paradoxo é imediatamente resolvido por Chesnais 

quando este reencontra o caráter imanente do capital financeiro na sociedade tipicamente 

capitalista. Ou seja, a sociedade capitalista é a forma de organização mais apropriada ao 

desenvolvimento do capital financeiro em sua forma mais fetichizada, e, tal desenvolvimento tem 

consequências importantes sobre a lógica de acumulação dos demais capitais.   

O paradoxo lá é: embora a hipótese traga à tona a importância das categorias 

superestruturais de poder, Arrighi subestima os efeitos da lógica atual da acumulação financeira sob  
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os Estados e instituições privadas e públicas, preferindo posicioná-lo de forma marginal como mera 

fase transitória a uma nova hegemonia e novo ciclo sistêmico de acumulação. Minimiza os efeitos 

das transformações institucionais e patrimoniais do regime de propriedade do capital sob as 

superestruturas básicas de sua análise. Isto é, subestima o poder que os agentes monopolizadores do 

capital financeiro exercem sobre as superestruturas nacionais, públicas e privadas. 

  

 1.1 ARRIGHI E A INTERMITÊNCIA DO CAPITAL FINANCEIRO  

A fim de elucidar e contribuir para o debate sobre as mudanças em curso no funcionamento 

do capitalismo mundial nos anos seguintes à crise da década de 70, Giovanni Arrighi aponta que a 

“investigação das tendências atuais” deve ocorrer, 

 
 
 À luz de padrões de repetição e evolução que abarcam todo o curso do capitalismo 
histórico como sistema mundial. Uma vez que ampliemos dessa maneira o 
horizonte espaço-temporal de nossas observações e conjecturas teóricas, tendências 
que pareciam inéditas e imprevisíveis começam a figurar-se familiares. (ARRIGHI, 
1994: 04).  
 
 

Tal percepção segue a linha teórica de Fernand Braudel, historiador e intelectual símbolo da 

Escola dos Annales. Sua teorização coloca no centro da análise o conceito de longa duração. A 

longa duração, segundo este autor a define é a realidade que o tempo usa e abusa e tarda em 

desgastar. Para Braudel a economia-mundo é o modelo de análise que melhor captura a 

metodologia da longa duração. A importância do conceito de economia mundo advém do grau 

substancial de compreensão da ordem social, pois sendo a economia-mundo delimitada em primeira 

instância pela vida econômica, a qual dita o tempo da vida material, a vida econômica influencia e é 

influenciada pelas outras realidades sociais. Além disso, defende Braudel, a economia é o setor 

mais facilmente delimitado porque é o local teórico da vida material, possibilitando compreender 

seus limites e desenho espacial. Para além da vida material, a economia é importante porque todos 

os outros setores sociais, escreve, “estão interessados no funcionamento dela” (BRAUDEL, 1998: 

21).   

Destarte, a história se reproduziria através da ascensão e queda das economias-mundo, este 

seria o ângulo de inteligibilidade da história a partir de seu conceito de longa duração. Toda 

economia-mundo apresenta: (1) unidade orgânica que ultrapassa os limites políticos; (2) um centro 

que se apropria da maior parte da produção do excedente da periferia e; (3) espaço hierarquizado de 

economias com identidades particulares e com funções específicas, resultando na coerência do 
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conjunto, por isso uma DIT (Divisão Internacional do Trabalho). Giovanni Arrighi parte destas 

proposições para sua própria averiguação, mas foca-se mais na dialética entre Estado e Capital, e 

deixa de lado a discussão sobre a DIT axial entre centro e periferia.   

Isto posto, é preciso esclarecer porque Giovanni Arrighi posiciona o Estado e sua relação 

com o capital como o elemento fundamental para se analisar o desenvolvimento histórico do 

capitalismo1. Nos seus mais importantes trabalhos Braudel entende que o capitalismo é o andar 

superior dentro dos níveis de análise acerca de como a vida em sociedade se reproduz, pelo menos 

do século XVI2 em diante. E, ao mesmo tempo, define o capitalismo como sendo um conceito 

caracterizado por mecanismos superiores de troca, superiores porque baseados no monopólio, em 

uma concentração de poder, na existência de hierarquia em que a concorrência não opera. Nesta 

definição economia de mercado não se confunde com capitalismo. A economia de mercado, ou seja, 

as trocas, a esfera da circulação, é o andar intermediário dentro dos níveis de análise e a vida 

material (não no sentido marxista, mas sim no sentido da rotina do produzir, métodos, condições 

climáticas etc.) o andar inferior. Portanto, o capitalismo não é definido como nos termos marxistas, 

muito embora seja definido pela noção de monopólio e concentração de poder, ideia que toca 

marginalmente a questão do monopólio da propriedade dos meios de produção e da terra.  

Esta concepção de que o capitalismo é definido e se manifesta somente mediante relações 

hierárquicas de poder ou ainda mediante a base do monopólio e da concentração do poder, explica 

porque Giovanni Arrighi atrela esta concentração à existência de Estado Hegemônico como sendo a 

qualidade principal que engendra e gera ordem a cada regime de acumulação ao longo da história 

do capitalismo.  

A definição de capitalismo dada por Fernand Braudel prioriza a identidade necessária entre 

o poder, o monopólio, e o capitalismo, sendo este, assim, qualquer relação monopólica de poder que 

permita absorver mais excedente. Passa-se então da economia de mercado para a esfera superior, o 

capitalismo. Por isso, para Arrighi, é tão importante o poder do Estado. Ademais, como o próprio 

Arrighi explica na introdução de o “longo século XX”, sua teorização refere-se apenas a esta esfera 

superior, as relações do capitalismo e do Estado, deixando em segundo plano as esferas inferiores 

da economia de mercado e da vida material: 

 
 
 A noção de ciclo sistêmico de acumulação, como observamos, deriva diretamente 
da ideia Braudeliana do capitalismo como a camada superior da hierarquia do 
mundo dos negócios. Nosso constructo analítico, portanto, concentra-se nessa 
camada superior e fornece uma visão limitada do que se passa na camada 
intermediária, a da economia de mercado, e na camada inferior, a da vida material. 
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É 
seu ponto forte porque a camada superior é ‘o verdadeiro lar do capitalismo’ [...] 
(ARRIGHI, 1994: 24).  

 
 
Desse modo a elaboração do movimento característico do capitalismo tem que ser apanhada 

pelos movimentos dos Estados e das estratégias mundiais das redes de acumulação mais poderosas. 

Através da atuação destes movimentos na história, Arrighi concebe o desenvolvimento histórico do 

capitalismo como sendo constituído, dentro da concepção da longa duração de Braudel, pela 

ascensão e declínio de ciclos sistêmicos de acumulação, sendo estes derivados do conceito de 

economia-mundo de Braudel. Vejamos agora, em linhas gerais, os elementos chave dos ciclos 

sistêmicos de acumulação. 

Utilizando a fórmula geral de acumulação do capital D-M-D’ de Karl Marx, Arrighi afirma 

que esta representa “não apenas a lógica dos investimentos capitalistas individuais, mas também 

um padrão reiterado do capitalismo histórico como sistema mundial” (ARRIGHI, 1994: 06). O 

padrão reiterado do capitalismo histórico manifesta-se através dos ciclos sistêmicos de acumulação. 

Cada ciclo consiste em duas fases, uma de expansão material e outra de expansão financeira. Nas 

fases de expansão material o capital industrial recebe a maior parte das intenções de valorização, 

levando à expansão econômica e produtiva. A materialidade significa a ampliação da produção 

material no âmbito da indústria através de um DIT altamente dinamizada e, também, significa 

crescimento econômico. Assim, nesta fase há um claro avanço das forças produtivas da economia 

mundial, nos fluxos de comércio e produção mundiais, comandados pela capacidade de valorização 

do capital na esfera da produção (Idem). Ou seja, nesta fase o destino principal do excedente gerado 

e acumulado busca valorizar-se na esfera produtiva.  

Neste sentido, a fase de expansão financeira seria a fase em que a maior parte do excedente 

gerado e acumulado valoriza-se através de aplicações financeiras. Quando o ciclo entra na fase de 

expansão financeira significa que o Estado hegemônico entra em declínio assim como o regime de 

acumulação por ele comandado. Na fase de expansão financeira há concomitantemente tanto o 

declínio quanto a ascensão ou projeção paulatina de uma nova hegemonia, a qual levará a 

economia-mundo capitalista à renovada expansão material fundamentada em novo regime de 

acumulação. Arrighi somente concebe a existência de um regime de acumulação nas fases de 

expansão material que necessariamente coincide com a hegemonia de algum Estado.   

Esta interpretação também deriva de Fernand Braudel, que afirma que na história da 

ascensão e queda das economias-mundo capitalistas, todas viveram o momento de expansão 
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financeira, aparecendo esta como o “sinal de outono”, de maturidade de seu padrão de 

desenvolvimento.   

 
 

Ao discutir a retirada dos holandeses do comércio em meados do século XVIII, 
para se transformarem nos banqueiros da Europa, Braudel sugere que esta retira é 
uma tendência sistêmica recorrente em âmbito mundial. Antes a mesma tendência 
se evidenciara na Itália do século XV, quando a oligarquia capitalista genovesa 
passou das mercadorias para a atividade bancária, e na segunda metade do século 
XVI, quando os nobili vecchi genoveses, fornecedores oficiais de empréstimos ao 
rei da Espanha, retiraram-se gradualmente do comércio. Seguindo os holandeses, 
essa tendência foi reproduzida pelos ingleses no fim do século XIX e início do 
século XX, quando o fim da ‘fantástica aventura industrial’ criou um excesso de 
capital monetário. Depois da igualmente fantástica aventura do chamado fordismo-
keynesiano, o capital dos Estados Unidos tomou um rumo semelhante nas décadas 
de 1970 e 1980. (ARRIGHI, 1994: 05). 
 
 

Este trecho aponta para dois elementos importantes: a questão do Estado hegemônico em 

cada ciclo sistêmico de acumulação ou economia-mundo, e o fato de a expansão financeira ser uma 

estratégia inicialmente operacionalizada pelos agentes capitalistas desta hegemonia como resposta 

ao declínio desta mesma hegemonia. Segundo a interpretação de Arrighi o interregno entre dois 

ciclos sistêmicos de acumulação é caracterizado pelo que ele denomina de caos sistêmico. Este caos 

sistêmico seria precedido pela crise sinalizadora e terminal, próprias da hegemonia em questão, 

declínio que faria emergir um caos de governabilidade (caos sistêmico) no qual o desenvolvimento 

do capitalismo estaria sendo levado a cabo sem uma hegemonia e, por isso, sem um regime de 

acumulação inteligível. Ainda segundo Arrighi este interregno, assim como as crises, ocorre durante 

a fase de expansão financeira.  

O Estado hegemônico é o elemento que confere ordem ao sistema, por isso o caos sistêmico 

é diferente de anarquia, já que esta é caracterizada pela ausência de um governo mundial, mas 

apresenta ordem, regras, leis e instituições definidas propostas pelo Estado Hegemônico3. Ou seja, 

retomando a importância da definição braudeliana de capitalismo para o pensamento de Arrighi, a 

ordem do sistema exige, que reside nas linhas lógicas gerais de operacionalização das relações 

capitalistas enquanto estratégias específicas de agentes privados, a emergência de uma associação 

poderosa destes agentes com o Estado Hegemônico. Aí entram duas variáveis fundamentais na sua 

teorização: o interesse geral e o regime de acumulação: 

 
 
O que se entende por regime de acumulação em escala mundial são as estratégias e 
estruturas mediante as quais esses agentes preponderantes promovem, organizam e 
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regulam a expansão ou a reestruturação da economia capitalista mundial. O 
principal objetivo do conceito de ciclos sistêmicos é descrever e elucidar a 
formação, consolidação e desintegração dos sucessivos regimes pelos quais a 
economia capitalista mundial se expandiu, desde seu embrião subsistêmico do fim 
da Idade Média até sua dimensão global da atualidade. (ARRIGHI,1994: 10).   
 
 

O interesse geral acompanha o regime de acumulação por um motivo bastante simples: 

enquanto o regime de acumulação, identificável através da configuração da DIT, dos fluxos de 

comércio, das instituições, dos sistemas monetários, das estratégias globais das principais agentes e 

instituições capitalistas, estiver dando conta de repartir, mesmo que de forma desigual, os retornos 

de capital deste regime de acordo com os interesses das principais classes capitalistas nacionais 

dominantes, o ciclo sistêmico possui estabilidade para engendrar as redes de acumulação e poder 

que lhe dão sustentação4. Quando então o regime de acumulação entra em declínio, o interesse geral 

começa a desfazer-se. As fases de expansão financeira são expressão e resultado do fim deste 

regime de acumulação e da intensificação da concorrência. Enquanto vigora esta fase, que 

posteriormente levará ao caos sistêmico, não é possível observar um regime de acumulação 

discernível. 

 
 

Os sucessivos ciclos sistêmicos de acumulação sobrepõem-se uns aos outros no 
início e no fim, porque as fases de expansão financeira foram não apenas o 
‘outono’ de evoluções importantes do capitalismo mundial, como também períodos 
em que um novo complexo governamental e empresarial dominante surgiu e, com 
o tempo, reorganizou o sistema, tornando possível nova expansão. [...] Em cada 
ciclo, as expansões materiais ocorrem em virtude do surgimento de um bloco 
específico de agentes governamentais e empresariais capazes de levar o sistema a 
novo ajuste espacial, que cria condições para o surgimento de divisões de trabalho 
mais amplas ou profundas. (ARRIGHI, 2008: 240-241).  
 
 

Destarte, “a regra geral” das passagens de uma fase para outra (material para financeira) é 

que é necessária uma concentração de poder no sistema mundial cada vez maior para se 

operacionalizar um regime observável/identificável de desenvolvimento das forças produtivas 

capitalistas, sendo a expansão financeira um momento de caos sistêmico, ausência de hegemonia, e 

um período, portanto, de ausência de um regime de acumulação discernível e capaz de engendrar 

um interesse geral. Somente nas fases de expansão material é possível operacionalizar e concretizar-

se um regime de acumulação.  

Apesar de Giovanni Arrighi considerar que a cada passagem de um ciclo sistêmico para 

outro os instrumentos e estratégias dos agentes se tornam mais complexos e globalizados e de 

considerar que devido a esse aumento de complexidade a expansão financeira atual apresente 
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diferenças em relação às anteriores, os axiomas básicos da teorização de Arrighi mantem-se: na 

história do funcionamento estrutural do capitalismo é somente nas fases de expansão material que, 

contextualizada por concentração do poder e pela liderança de um Estado hegemônico, é possível 

observar a lógica de acumulação do capital como regime. Fundamentalmente, as expansões 

financeiras têm ligação com mudanças de regime de acumulação - este definido como uma lógica 

originada de estratégias e comportamentos empresariais que influenciam as relações entre os 

Estados e desembocam em uma determinada configuração e caráter de fluxos e instituições 

econômicos e monetários, os quais ocorrem paralelamente à constituição de uma determinada DIT 

(Divisão Internacional do Trabalho) – e com o declínio de hegemonias.  

 A expansão financeira, assim, seria uma fase que anunciaria o fim de um regime e a 

formação de outro, o qual seria necessariamente norteado pela dominância da esfera produtiva em 

detrimento da esfera financeira. Ou seja, a esfera financeira não é capaz de gerar um regime de 

acumulação que sirva de substância lógica para delinear os fluxos de capital, estratégias 

empresariais e governamentais. Estes somente podem ser discerníveis perante a prevalência de uma 

Hegemonia e de uma reestruturação organizacional-produtiva ao nível privado e industrial que 

possibilite um retorno à expansão material5.   

A lógica de valorização financeira do capital apresenta-se como um momento de fuga 

devido à desorganização do padrão material. Apresenta-se como uma fase em que, diante do caos 

sistêmico, projeta-se uma concorrência interestatal na qual o vencedor irá reestruturar 

fundamentalmente as bases organizacionais e de acumulação, abrindo espaço para uma nova fase de 

expansão material, na qual predomina um regime de acumulação pertinente ao novo ciclo sistêmico 

de acumulação, isto é, a expansão financeira é intermitente e transitória por ser apenas sintoma do 

amadurecimento de um antigo regime e historicamente superada por nova expansão material, 

liderada por novo Estado Hegemônico mediante bases organizacionais e geoeconômicas totalmente 

novas6. 

Por isso, as tendências que parecem inéditas hoje no âmbito da ascensão do setor financeiro 

são na realidade, segundo a hipótese de Arrighi, familiares ao capitalismo histórico. A novidade 

encontra-se, neste caso, no máximo no grau e complexidade, mas não de tipo nem de caráter. 

Arrighi aponta a expansão financeira como um braço forte da globalização recente, contudo afirma 

que seu verdadeiro significado é uma tentativa de reconstrução da hegemonia americana, assim 

como também se manifestou nos ciclos sistêmicos anteriores. A expansão financeira coincide com o 

declínio do Estado hegemônico e, por isso, do regime de acumulação até então em vigor proposto 

por tal hegemon. O declínio do Estado hegemônico é resultado da perda de competitividade 
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produtiva e das contradições próprias que acompanham cada regime de acumulação. A hegemonia 

plena é fundamentada em três esferas, a produtiva, a financeira e a militar, entretanto, tanto na 

ascensão quanto no declínio, a esfera produtiva é o primeiro fundamento causal. Vale ressaltar que 

a perda de competitividade produtiva por parte da nação dominante, manifestamente observada pelo 

aumento da competição interempresarial e interestatal pela apropriação do excedente econômico 

mundial, conduz à marcha da expansão financeira7. De modo que, inicialmente, esta, a expansão 

financeira, é um fenômeno posto em movimento exclusivamente pelo Estado Hegemônico como 

forma de combater a diminuição da lucratividade na esfera produtiva.   

Com relação ao entendimento da expansão financeira como significando apenas uma fase 

em que não está ainda constituído um regime de acumulação, pergunta-se: será que não atingimos o 

momento em que a lógica de valorização financeira do capital é a lógica regente do padrão de 

organização material? Isto é, nos termos de Arrighi, será que a fase de expansão financeira não se 

unificou organicamente com a fase de expansão material sendo a primeira determinante em relação 

aos instrumentos e estratégias de organização empresarial e competição interestatal? Ou ainda, será 

que a fase (de expansão financeira) não se transformou em regime, influenciando na unidade de 

análise superestrutural? 

  

 

1.2 CHESNAIS E A IMANÊNCIA DO CAPITAL FINANCEIRO 

 

Não obstante considerar a atual expansão da esfera financeira como um retorno em relação à 

situação prevalecente até 1929, François Chesnais acrescenta uma qualidade necessária: a atual 

expansão financeira é a essência de um novo regime de acumulação que se planta em escala 

mundial, o qual é predominantemente regido pelo capital-dinheiro. Isto porque a lógica de 

valorização do capital-dinheiro, ou, financeiro, é a lógica que vem ditando as demais lógicas de 

valorização produtiva e comercial. Por outro lado, apesar de a hipertrofia do capital-dinheiro coroá-

lo como regente da orquestra de acumulação do capital, ou das estratégias privadas e Estatais 

mundiais do capital, sua autonomia seria relativa (CHESNAIS, 1995).  

Segundo Chesnais (2005) o mundo contemporâneo é configurado por uma dinâmica 

específica do capitalismo na qual o capital portador de juros está no centro das relações econômicas 

e sociais. Novo regime de propriedade do capital, que vem a ser o capitalismo patrimonial. 

O âmago desta hipótese é a teoria do capital financeiro D’ Capital, que é incompreensível sem 

o entendimento da dupla natureza de valor de uso que o dinheiro encarna. A natureza do dinheiro 
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como expressão e materialização abstrata do valor social e sua capacidade de igualar coisas de 

qualidades distintas lhe implica uma posição singular dentro do modo de produção tipicamente 

capitalista. Nesta, o dinheiro tanto carrega o valor de uso de dinheiro na esfera da circulação quanto 

carrega o valor de uso de ser capital potencial para apropriar-se do lucro tipicamente capitalista, 

sendo então aí capital-dinheiro. O capital portador de juros encarna o segundo valor de uso de ser 

do dinheiro, atingindo status de condutor de uma forma particular de acumulação, a acumulação a 

partir de uma relação jurídica-patrimonial, em que os juros são a “pera da pereira”. Mas, somente é, 

porque encarna o caráter potencial de ser capital, caráter este oriundo do e sustentado no processo 

de reprodução real do capital na esfera produtiva:  

 
 

Em seu processo de circulação, o capital nunca é capital, e sim mercadoria ou 
dinheiro, e apenas assim existe então para os outros. Mercadoria e dinheiro são aí 
capital, não quando a mercadoria se converte em dinheiro e o dinheiro em 
mercadoria, não em suas relações reais com o comprador e o vendedor, e sim em 
suas relações ideais com o próprio capitalista (aspecto subjetivo) ou como fases do 
processo de reprodução (aspecto objetivo). No movimento real, o capital é capital 
não no processo de circulação, mas no processo de produção, o da exploração da 
força de trabalho. (MARX, 2008b: 458-459) 
 
 

Por outro lado, o capital portador de juros assume um caráter exteriorizado do processo 

efetivo real, o qual é derivado do fato de que seu circuito de valorização D-D’ não implica a 

transferência de propriedade do dinheiro, há, outro sim, seu empréstimo, resultando em que a 

relação de acrescentar valor é uma relação de transação jurídica e exterior ao processo efetivo de 

que é introdutória: 

 
 

O que o distingue é a forma externa do retorno, dissociada do ciclo mediador. O 
capitalista que empresta cede seu capital, transfere-o ao capitalista industrial, sem 
receber equivalente. Essa cessão não constitui ato do processo cíclico efetivo do 
capital, mas apenas introduz esse ciclo que o capitalista industrial efetuará. Essa 
primeira mudança de posição do dinheiro não exprime fase alguma da 
metamorfose, nem compra nem venda. Não se transfere a propriedade, pois não há 
troca, não se recebe equivalente. [...] uma vez que D-M-D’ é a forma imanente do 
movimento do capital, justamente por isso pode o proprietário do dinheiro 
emprestá-lo como capital [...] O movimento característico do capital em geral, o 
retorno do dinheiro ao capitalista, a volta do capital ao ponto de partida, assume no 
capital produtor de juros uma configuração inteiramente exteriorizada, dissociada 
do movimento efetivo de que é forma (Idem: 463-465).  
 
 



 

15 
 

A função ideal do dinheiro como capital é, portanto, pressuposto da transação jurídica, mas a 

função real do dinheiro como capital que se manifesta no circuito D-M-D’ no âmbito do processo 

produtivo é seu verdadeiro substrato. Por assim ser, os agentes e instituições financeiras que 

usufruem de estratégias de valorização através da especulação com ações, visando a “máxima 

rentabilidade”, impelem os grandes grupos industriais a colocar em prática estratégias de 

precarização das relações entre o trabalho e o capital As estratégias dos grupos industriais, por 

terem se tornado propriedade majoritária dos grandes investidores institucionais (fundos de pensão 

e fundos mútuos, mas fundos em geral e também bancos) iluminados pelo “duplo imperativo da 

rentabilidade e da liquidez” (SAUVIAT, 2005), (i) condicionam os grupos industriais a optarem 

por lucros financeiros ao invés de produtivos (ii) deterioram das relações trabalhistas; (iii) 

condicionam a economia mundial a uma DIT (Divisão Internacional do Trabalho) caracterizada 

pela lógica do capital e não do consumo e crescimento; (iv) direcionam as empresas rede e ou 

holdings para países nos quais a mão de obra é mais barata, assim como direcionam suas estratégias 

para a ‘deslocalização’, engajada na estratégia empresarial multisourcing, e no downsizing 

(SAUVIAT, 2005;CHESNAIS, 1995; LAZONICK;O’SULLIVAN, 2000). 

 No bojo da dinâmica e importância destes atores está a sua capacidade de centralização da 

poupança individual e coletiva, cuja magnitude atua nos mercados financeiros de maneira decisiva, 

mudando a amplitude, a estrutura e o funcionamento desses mercados por serem duplamente 

credores e proprietários das empresas. Sua influência atinge não somente a gestão empresarial, mas 

principalmente a relação entre o capital e o trabalho, que se torna cada vez mais deletéria para o 

segundo. Por outro lado, é exatamente através da gestão empresarial, sufocada pelos interesses 

desses atores com relação à rentabilidade financeira e bursátil, que a relação capital-trabalho é 

diretamente deteriorada, pois tal gestão guia-se mais pela disposição financeira do que pela 

disposição operacional, elaborando estratégias competitivas de redução de custos, reestruturação de 

segmentos menos rentáveis e redução relativa da parte variável da composição orgânica do capital 

(SAUVIAT, 2005). 

Não somente no capital produtivo, nem somente eles como também os bancos, interferem na 

lógica de financiamento dos Estados, pois a securitização das dívidas públicas também exerce papel 

fundamental na configuração do regime de acumulação internacional do capital (CHESNAIS, 

1996). Destarte, é dupla a interferência: na esfera das estratégias e instrumentos (relação 

tecnológica; locacional e entre capital/trabalho) do capital industrial/produtivo e na esfera Estatal. 

Devido a sua específica relação de propriedade e o alcança que esta exerce nas duas esferas citadas, 

os mercados financeiros, representados pelos grandes bancos, fundos de pensão e fundos mútuos, 
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exercem uma pressão sistêmica que faz parte e é a fonte da própria aparência da correlação de 

forças sociais e produtivas no nível concreto, podendo, dessa maneira erigir um regime de 

acumulação específico, o qual, devido a sua grande imbricação entre a esfera produtiva e financeira 

(Idem) parece constituir-se como o próprio padrão atual do desenvolvimento capitalista e não mais 

como momentos separados, tal como defende Arrighi. A expansão financeira resulta em 

modificações nos agentes e na estrutura da acumulação de capital.   

No tocante à forma específica de propriedade do capital Gerard Dominil e Dominique Lévy 

(2005) apontam que o fundamento chave da sociedade capitalista, aquele relativo à propriedade dos 

meios de produção e a imanente relação de poder de classe que daí surge, assume e assumiu 

historicamente formatos institucionais ao longo do tempo. Ora, a perspectiva do formato 

institucional assumido pela propriedade dos meios de produção é, na realidade, o substrato 

metodológico através do qual é possível extrair o caráter de regime de acumulação na atual estágio 

do capitalismo. Regime porque precisamente a relação de propriedade dos meios de produção 

intermediada pela posse de títulos, cristalizada em grupos financeiros (fundos de pensão, fundos 

mútuos e bancos), provoca devido à sua vastíssima atuação fundamentada na instituição da liquidez 

e, por isso, na força que possui o imperativo categórico da maximização do valor acionário, padrões 

de conduta administrativa por parte das empresas e por parte de governos e bancos centrais.   

O termo regime de acumulação, neste sentido, é justificado porque a formalização 

institucional e jurídica própria da propriedade do capital, na etapa atual do capitalismo implica, para 

ampla gama dos grandes agentes industriais, um padrão de ingerência cujas exigências de 

rentabilidade, muito acima daquelas realmente realizáveis na economia real, acabam alterando as 

relações de poder entre as classes assalariadas e os capitalistas, culminando na flexibilização das 

relações do trabalho e nas estratégias de exploração internacional da força de trabalho8. A 

justificativa do conceito de regime de acumulação, contudo, ainda não está elucidada.  

Robert Boyer propôs alguns elementos a partir dos quais seria possível avaliar a existência de 

“regime de acumulação”:  

 
 

Na definição tradicionalmente proposta por Robert Boyer, estes elementos incluem 
‘um tipo de evolução da organização da produção e das relações dos assalariados 
com os meios de produção; um horizonte temporal de valorização do capital na 
base do qual possam ser evidenciados alguns princípios de administração; uma 
partilha do valor permitindo a reprodução dinâmica das diferentes classes e grupos 
sociais; e uma composição da demanda social que valide a evolução tendencial das 
capacidades de produção (CHESNAIS, 2002: 29). 
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Tais elementos são utilizados por Chesnais para alocar as tendências do capitalismo 

contemporâneo. No que se refere ao primeiro elemento Chesnais constata que “a organização da 

produção e das relações dos assalariados com os meios de produção sofreu transformações 

extremamente desfavoráveis para os assalariados” (Idem: 29). Em referência ao segundo elemento, 

Chesnais afirma que o “horizonte temporal de valorização do capital” (Idem: 30) e de sua alocação 

são comandados pelos mercados financeiros e novos acionistas institucionais, pautando a 

administração das empresas pela maximização do valor das ações, fenômeno que alimenta o 

primeiro elemento. Sobre o terceiro elemento Chesnais observa que este regime produz a 

“marginalização” e “exclusão” das classes sociais e não sua reprodução, que é efeito necessário dos 

elementos primeiro e segundo. Para o elemento quatro sua conclusão é a de que, assumindo o 

mercado as funções de determinação da demanda social em detrimento do Estado e, tendo em vista 

que os demais elementos afetam a “configuração da distribuição e, portanto, o nível e conteúdo em 

mercadorias e serviços da demanda efetiva” (Idem: 30), a legitimidade da evolução das 

capacidades produtivas é vulnerável e a satisfação das necessidades sociais paralelamente arrefece. 

Ou seja, o sistema, alicerçado como está na construção de valor acionário, patrimonial e fictício, 

não é estável. Mas, aponta Chesnais, e esta é a outra face da justificativa do termo “regime de 

acumulação”, há alguns elementos e/ou processos que possuem um papel estrutural e funcional 

significativo para a existência do regime, sendo eles mesmos pilares do regime e de sua reprodução.   

 
 
 [...] seu bom funcionamento exige que esse(s) países(es) disponham de um grau 
muito elevado de liberalização e de desregulamentação não apenas das finanças 
como também do investimento direto e dos intercâmbios comerciais, a ponto de 
condicionar a existência daquele regime. Essas medidas não devem ser impostas 
apenas nos países onde o novo regime de acumulação se implantou. Devem ser 
impostas em todo lugar. Daí a importância essencial, não apenas para a 
implementação do regime financeirizado, como também para seu funcionamento 
nos Estados Unidos, usando-se do G7, do FMI e do Banco Mundial (os que 
elaboraram e impuseram o ‘Consenso de Washington’, que era apenas o deles 
próprios) e, depois, da OMC, essa construção institucional tornou obrigatória a 
‘adesão’ dos países, de facto bem como de jure. As políticas de ajuste estrutural 
fizeram o resto, reduzindo a margem de escolha dos países quanto às formas de sua 
‘inserção internacional’ e colocando-se numa dependência cada vez mais estreita a 
respeito das escolhas de localização das firmas multinacionais. [...] A 
‘mundialização financeira’, por seu lado, tem como função garantir, em condições 
tão regulares e seguras quanto possível, a apropriação de rendimentos financeiros – 
juros e dividendos – numa escala ‘mundial (CHESNAIS, 2002: 38-39).  
 
 

A liberalização, a desregulamentação, a desintermediação, a privatização, em suma, a livre 

mobilidade de capitais são pilares funcionais do regime que, por ser pautado na valorização fictícia, 
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mantem a liquidez como instituição econômica para a reprodução da lógica financeira (CHESNAIS, 

2003). A liquidez como instituição econômica provoca vulnerabilidade aos países periféricos e 

semiperiféricos, já que, os Bancos Centrais e seus respectivos governos precisam garantir a 

estabilidade macroeconômica dos juros e da inflação para atrair capitais e conseguir equilibrar o 

balanço de pagamentos, quadro que se resume bem nas políticas implementadas de acordo com o 

consenso de Washington. Assim, o papel dos Bancos Centrais parece vital, tanto do ponto de vista 

da garantia das variáveis macroeconômicas e do controle da liquidez, quanto também nos 

momentos de crise e de desvalorização das posições patrimoniais, pois a senhoriagem Estatal atua 

ativamente para conter a crise atuando como emprestador de última instância.  

Ou seja, os Bancos Centrais atuam constantemente em prol da manutenção da bolha 

especulativa de ativos. A bolha especulativa de ativos é para Chesnais elemento estrutural do novo 

regime. Esta está intrinsecamente conectada à instituição da liquidez: 

 
 
A bolha é uma possibilidade inscrita na própria instituição da liquidez. O acionista 
institucional do mercado financeiro não se satisfaz mais em embolsar dividendos. 
Ele busca sobretudo a plena liquidez de suas aplicações, isto é, a possibilidade de 
realizar ganhos de capital em bolsa de valores e, portanto, de reavaliar suas 
escolhas a cada momento e de desfazer-se de tais ou tais títulos (CHESNAIS, 
2003:  62).  
 
 

Por outro lado a liquidez internacional passa pela liberalização e pela desregulamentação, já 

que a primeira garante extensão de alocação e a segunda garante a profundidade no interior mesmo 

dos mercados de títulos. Do ponto de vista da liberalização financeira, comercial e produtiva, ela 

garante especificamente a concorrência necessária entre os agentes, controlados pelos agentes 

financeiros, para que impere sua lógica de acumulação. Em decorrência, centralização e 

concorrência atuam como magnetismos de atração e repulsão mútua. Ademais, atua, segundo 

Chesnais, ao lado da bolha, o crédito, amplamente permissivo que sustenta o consumo. “O 

consumo’ é engendrado por “um crédito bancário bastante permissivo” e, adicionalmente, pela 

influência que os mercados de ações exercem sobre ele, pela influência que as rendas financeiras e a 

alta das cotações exercem no efeito riqueza. O investimento é dinamizado pelas empresas do setor 

financeiro.” (CHESNAIS et al, 2003: 97-98).  

Do ponto de vista da liberalização sua finalidade também é a de garantir a punção da mais-

valia internacional engendrada pelas deslocalizações e por uma reconfiguração das cadeias 

produtivas de troca internacionais. A atuação dos grupos industriais controlados pelo regime 

patrimonial busca explorar ao máximo os trabalhadores nacionais para elevar a punção possível de 
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mais-valia, elevando, com isso, as assimetrias de crescimento e a desigualdade. Assim, a 

desigualdade continua a ser uma instituição do capital.  

O que se observa no atual regime de acumulação é que há padrões e tendências que se 

mostram internacionais, atuam em nível internacional e, por isso, institucionalizam tendências 

econômicas e relações de classe. Para Chesnais: 

 
 

[...]o enraizamento sistêmico completo num número muito pequeno ou, até, apenas 
em um só país, os Estados Unidos, não o impede de ser mundializado [...] A 
mundialização financeira, por seu lado, tem como função garantir, em condições 
tão regulares e seguras quanto possível, a apropriação de rendimentos financeiros – 
juros e dividendos – numa escala ‘mundial’. Sua arquitetura inicial, bem como as 
reformas do FMI introduzidas desde a crise asiática, têm por objetivo permitir a 
valorização de capital financeiro em todos os países aptos a desenvolver uma praça 
financeira capaz de acolher investimentos estrangeiros de portfólio. Foi necessário, 
portanto, levar esses países a aceitarem as injunções de liberalização financeira 
impostas pelo FMI. Mas o regime de acumulação ‘financeirizado’ não podia 
satisfazer-se com apenas a liberalização das finanças. A interpenetração ainda mais 
estreita do que antigamente entre ‘finanças’ e ‘indústria’ exige que os grupos, cujos 
lucros e dividendos pagos constituem o único fundamento tangível da cotação das 
ações, possam desfrutar de total liberdade de localização das regiões de 
abastecimento, de produção e de comercialização. [...] É, assim, mundializado no 
sentido de que organiza uma forte projeção internacional e uma dominância 
sistêmica por parte dos países em que o regime fortaleceu-se primeiramente. [...] A 
dimensão de cada país, seus recursos naturais e, principalmente, as trajetórias 
históricas diferentes seguidas por cada um, desenham situações muito variadas de 
relações com o novo regime de acumulação. (CHESNAIS, 2002: 38-39).   
 
 

Aqui o que está em jogo é a capacidade que a forma do capital financeiro possui de 

configurar, coordenar e institucionalizar sua forma particular de acumulação de capital, preservando 

ao mesmo tempo e paradoxalmente, sua exteriorização e a íntima relação de punção que apresenta, 

em última análise, com a produção. A manifestação de tal capacidade é explicitada no âmbito das 

estratégias dos grupos industriais como vimos, e mediante a construção de um ambiente de 

concorrência na ‘vida’ dos agentes controlados patrimonialmente pelo capital financeiro. Esta 

concorrência visa a liberdade de alocação do capital bem como a manutenção da liquidez como 

instituição. De um lado os agentes industriais controlados pelo capital financeiro devem alocar 

internacionalmente suas cadeias produtivas, sua organização institucional e a relação com o 

trabalho de forma a auferir maiores lucros e garantir a rentabilidade do capital financeiro, daí a 

liberalização comercial e produtiva representada pelos IDE. De outro lado os agentes 

governamentais devem seguir certas diretrizes macroeconômicas como é o caso do câmbio 

flutuante, controle inflacionário, manutenção dos juros da dívida pública e de sua resiliência. Todas 
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estas variáveis são, ainda, acompanhadas por duas estruturas básicas e altamente necessárias: a 

estrutura ideológica e a estrutura de padrão de consumo. 

Em suma, a estrutura do novo regime de acumulação é visualizada por meio da interação de 

padrões e processos que ocorrem paralelamente no interior da economia internacional. Estes geram 

relações de interdependência cada vez mais sólidas entre as políticas nacionais de cada Estado, de 

cada agente capitalista privado e entre os próprios processos e padrões, gerando e ensejando uma 

pressão sistêmica capaz de determinar e moldar as diretrizes de desenvolvimento nacionais e a 

concorrência entre os grandes grupos capitalista, bem como entre as classes sociais. Tudo a partir 

do regime patrimonial financeiro e da centralização de capital. 

A ascensão da lógica financeira sob as outras esferas de valorização do capital vem forjando 

os contornos mais importantes do capitalismo. Isto porque a autonomia relativa do capital 

financeiro, ou, capital-dinheiro, baseia-se na capacidade necessária de puncionar as esferas 

geradoras e apropriadoras de mais-valia, os grupos industriais, os grupos comerciais (muitas vezes 

indissociáveis, mas muitas vezes com uma relação também hierarquiza devido ao controle da 

distribuição exercida pelos últimos) e os Estados, estes últimos devido ao papel nuclear da dívida 

pública em sua interação com a relação específica de propriedade do capitalismo contemporâneo, a 

relação proprietária rentista (CHESNAIS, 1996). Ademais forja os contornos das relações Estatais 

por colocarem-nas sob a égide dos fluxos de capitais especulativos, fazendo com que a 

concentração de poder seja utilizada por uma classe notadamente internacional de capitalistas 

rentistas que atuam em “espaço financeiro mundial” (CHESNAIS, 1998). Não é à toa que Chesnais 

(1996) classifica os grupos industriais como agentes ativos da “mundialização financeira”, assim 

como não podemos deixar de fora os Estados. O regime é emanado da especificidade da relação de 

propriedade que exterioriza a propriedade relativa à produção (CHESNAIS, 2005). Tal 

exteriorização é a fonte teórica das consequências no âmbito concreto.  

A hegemonia do capital financeiro, destarte, configura internacionalmente um regime de 

acumulação porque, a partir dos padrões, processos e elementos funcionais que aciona, influencia 

na produção, distribuição9 e reprodução do capital: 

 
 

[...] a liberalização e a mundialização financeira deram aos mais importantes 
proprietários de açõs e obrigações [...] os meios de influir sobre a repartição da 
renda em duas dimensões essenciais: a da distribuição da riqueza produzida entre 
salários, lucros e renda financeira, e a da repartição entre a parte atribuída as 
investimento e a parte distribuída como dividendos e juros. Como as duas 
determinações da repartição afetam o nível de investimento e comandam o 
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emprego e o crescimento, é difícil imaginar um poder mais forte da finança. 
(CHESNAIS, 2005: 27). 
 
 

 Um Regime sim, mas não um regime norteado para o crescimento. Um regime liderado pelo 

poder abstrato do dinheiro. Um regime fetichizado. Um regime que tende agudamente à crise. Nas 

palavras de Chesnais, “A hipótese de um regime de acumulação submetido a uma finança que se 

poderia constituir – momentaneamente- como uma potência econômica e social ‘autonôma’, frente 

à classe operária como também a todas as outras frações do capital, foi vislumbrada por Marx” 

(CHESNAIS, 2003: 46). 

Na teoria de Marx a abstração de ser capital potencial encarnado no dinheiro é o que 

possibilita a existência da acumulação tipicamente financeira. Seu ciclo de acumulação não 

incorpora a transferência da propriedade daquilo que se vende, mas sim, seu empréstimo. Como 

explica Marx, o comércio de dinheiro na sua forma pura, ou seja, a forma que não incorpora ainda o 

crédito é resultado direto da circulação de mercadorias e representa a técnica relativa a um aspecto 

da circulação. Daí as várias funções como meio de circulação, medida dos valores, meio de 

pagamento e reserva de valor (MARX, 2008b: 428). O comércio de dinheiro na forma crédito e 

fictícia resulta do valor de uso que encarna o dinheiro em poder dar introdução ao processo de 

produção e valorização do capital, enfim, resulta da potência de gerar mais-valor. Na circulação o 

dinheiro é apenas dinheiro, na produção é capital. O capital portador de juros é o capital-dinheiro. O 

problema é que a função de capital-dinheiro do dinheiro está centralizada nas mãos de uma classe 

específica de capitalistas, o capitalista financeiro.   

Este capitalista financeiro põe em movimento uma forma de acumulação do capital que é 

particular ao capital portador de juros. Nela “o movimento característico do capital em geral, o 

retorno do dinheiro ao capitalista, a volta do capital ao ponto de partida, assume no capital 

produtor de juros uma configuração inteiramente exteriorizada, dissociada do movimento efetivo 

de que é forma” (MARX, 2008b: 463-464). Exteriorizada porque o mais-valor, para o capitalista 

que detém o capital, o capitalista financeiro, é oriundo de uma transação jurídica-patrimonial e não 

oriunda de uma transação produtiva, esta o é apenas de forma indireta.  

A exteriorização atinge maior significância quando o capital portador de juros evolui para a 

forma fictícia. Na forma fictícia, o capital-dinheiro (que pode ser um título, uma ação, duplicata, 

letras etc.) incorpora um valor acima daquele que é abstratamente capaz de gerar na economia real, 

sendo valorizado pela dinâmica da especulação. Ou seja, o crédito, ao assumir diversas formas em 

instrumentos que operam como capital-dinheiro, quando da especulação em torno do que 
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representam no futuro em termos de valor, acaba sendo objeto de precificação acima do valor só 

porque gera valor. Há uma aposta na criação de valor futuro e tal aposta é alvo de precificação. 

“Como pode então uma soma de valor ter preço além do próprio preço, fora do preço que se 

expressa em sua própria forma de dinheiro? [...] Preço diferindo qualitativamente do valor é 

contradição absurda.” (MARX, 2008b: 471)10.  

Esta precificação e contradição tem tudo a ver com a maximização do valor acionário 

apontada por diversos autores, mas principalmente por Chesnais, o qual parte do conceito marxista 

de acumulação financeira. A rentabilidade e a pressão que esta exerce sobre a organização entre 

capital e trabalho, bem como sobre a alocação produtiva do capital em âmbito internacional 

influencia nesta precificação. Os grandes grupos industriais estão reféns desta lógica financeira de 

acumulação que é exteriorizada da produção, mas que, paradoxalmente, as incita a agir de tal e qual 

maneira. Da mesma forma, a especulação exige liquidez. Para se ter liquidez é necessário 

desregulamentar e liberalizar. Daí o consenso de Washington. Governos e Bancos Centrais são aí 

incitados. A bolha especulativa, além disso, está aí para inflar o efeito riqueza e acelerar o sistema 

de crédito permissivo. A estrutura ideológica liberal e consumista dá o tom ‘místico’ do regime.   

A teia social engendrada pelo atual regime de acumulação é, neste sentido, para Chesnais, 

dependente da forma particular da propriedade dos meios de produção e da mais-valia própria do 

capital financeiro11. Esta forma é capaz de pressionar vários níveis da realidade da reprodução 

global do capital, influenciando na distribuição do investimento, da repartição entre lucro/juros e na 

institucionalização política da economia.  

 

2 ESTADOS, HEGEMONIA E INTERNACIONALIZAÇÃO DO REGIME DE 

ACUMULAÇÃO: EFEITOS DO NOVO REGIME PATRIMONIAL SOB OS AGENTES 

SUPERESTRUTURAIS. 

 Vimos que os Estados e as Hegemonias, ou seja, as relações de poder superestruturais são 

essenciais na análise do capitalismo recente de inspiração braudeliana. A hegemonia seria o fator 

vital para o funcionamento de um novo regime de acumulação, assim como seria necessária uma 

reorganização fundamental da estrutura produtiva, tanto no que tange aos processos quanto no que 

tange à Divisão Internacional do Trabalho.  

A partir da década de 1970 os Estados Unidos dão vazão à estratégia de expansão financeira, 

claramente como resposta à perda de competitividade produtiva, ao déficit no balanço de 

pagamentos, à derrota no Vietnã e ao poder crescente da OPEP. Até aqui tudo corre conforme prevê 

a teorização de Arrighi. Chesnais não nega este ponto.  
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 A modificação do padrão monetário internacional em 1971-1973, do choque do petróleo em 

1973 e a posterior elevação das taxas de juros norte americana em 1979, concomitantemente ao 

segundo choque do petróleo, colocaram não somente os países em desenvolvimento em difícil 

situação financeira, como também os países da Europa, que eram significativamente dependentes 

das importações de petróleo (GOWAN, 2003). A crise da dívida do terceiro mundo que percorre 

mais de uma década, a ofensiva política-econômica contra o yen japonês a partir do Acordo de 

Plaza em 1985, foram usadas pelos EUA como alavancas para impor novo padrão monetário 

internacional centrado no dólar, nos títulos públicos americanos e nas finanças privadas (Idem). A 

sustentabilidade de tal regime dependia de reformas estruturais básicas nos sistemas financeiros das 

demais nações, assim como da elevação da mobilidade do capital12. Não somente o crescente poder 

dos investidores internacionais com a imensidão de concentração de dinheiro que controlam, assim 

como os bancos, foram fundamentais para a consecução de tais objetivos, como também a 

fragilidade financeira dos países em desenvolvimento. 

 Pois bem, a pressão exercida pelos agentes de acumulação financeira e pelo próprio governo 

norte-americano sob os Estados Nacionais resultou nas reformas estruturais neoliberais conduzidas 

pelo FMI e Banco Mundial. Por outro lado, o controle da finança sob as grandes sociedades 

anônimas também implicou a liberalização e reestruturação produtiva que culminaram em relações 

trabalhistas mais flexíveis para o capital (SAUVIAT, 2005). Por isso, 

  
 

Chesnais identifica, há alguns anos, um regime de acumulação com dominância 

financeira, que resulta de um processo de desregulamentação e de liberalização 

empreendido nos Estados Unidos e no Reino desde 1979. Trata-se de uma nova 

forma de dominação social da finança, fruto de um verdadeiro ‘golpe de Estado 

(CHESNAIS et al, 2003: 94).  

 
 

Tais constatações permitem concluir que os Estados e os principais agentes privados de 

acumulação internacional foram cooptados pela estratégia do governo norte americano e pelos 

agentes financeiros amparados na natureza deste capital conforme demonstra Chesnais. Isto foi 

imposto tanto evidentemente via elevação do papel do dólar em um regime flexível e sem lastro, 

quanto via ascensão de atores que possuem uma relação patrimonial particular com o capital 

industrial. Assim, retroalimentando-se desta dupla via o governo dos Estados Unidos foi capaz de 

conduzir reformas estruturais neoliberais. A ordem internacional que redesenhou depende 

significativamente de sua posição. A hegemonia, portanto, permanece. Do lado dos grandes grupos 
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industriais o domínio da finança forçou estes agentes a conduzir as já mencionas reestruturações 

fundamentais no âmbito da Divisão Internacional do Trabalho e das cadeias produtivas 

internacionais, das relações entre o capital e o trabalho, quanto dos processos internos de produção, 

o que vem assemelhar-se com a ideia de Arrgihi de “reorganizações fundamentais dos agentes e 

processos produtivos”. 

A alegoria recente do poder financeiro dos grandes investidores institucionais e demais 

agentes do mercado financeiro é representada também através de outra especificidade da atual 

expansão financeira: a importância do capital fictício, isto é, das dívidas públicas e dos derivativos. 

Este é um fenômeno relevante. Giovanni Arrighi define a fase de expansão financeira simplesmente 

pela concepção de que o excedente econômico desloca-se para a esfera financeira para valorizar-se. 

Chesnais por outro lado define-a a partir da concepção de capital financeiro, isto é, quais são suas 

formas de aparição, legitimação e reprodução. Daí a diferença desta expansão financeira em relação 

às demais: nas anteriores as formas de aparição da valorização do excedente na esfera financeira 

eram majoritariamente relacionadas ao crédito, muito mais próximo, portanto do conceito de capital 

financeiro de Hilferding. Ao contrário, a atual expansão financeira é caracterizada majoritariamente 

pela forma de valorização materializada nos títulos públicos e derivativos. Nas expansões 

anteriores, de uma forma ou de outra, os excedentes que iam valorizar-se na esfera financeira em 

parte eram conduzidos para a esfera real. Na atual não. A sofisticação financeira, neste sentido, por 

ampliar a vulnerabilidade e os efeitos sistêmicos, exige, cada vez mais, a presença do Estado como 

ponto de apoio, ou seja, a superestrutura mais importante desde o nascimento do mundo moderno.   

   

CONCLUSÃO 

No início do presente artigo evocamos dois paradoxos referentes a cada uma das 

interpretações aqui apresentadas. Estes paradoxos, na realidade, nada mais são do que reflexo de 

uma clivagem metodológica que deveria ser repensada. O confronto de ambas as hipóteses permitiu 

compreender a complexidade entre as transformações ao nível das relações de propriedade que 

ocorrem no interstício das relações de produção e as transformações que ocorrem ao nível 

superestrutural do capitalismo. Ora, do lado de Arrighi a expansão financeira não pode configurar 

um regime de acumulação porque a metodologia menospreza o nível das relações de produção sob 

o nível superestrutural. Do outro, o de Chesnais, a centralidade do capital financeiro no regime de 

acumulação advém, se analisarmos toda a explicação, dos efeitos de sua lógica patrimonial e de 

acumulação sob as superestruturas, Estados e grupos industriais. A complexidade do capitalismo 

contemporâneo e o peso da interdependência e da globalização exigem uma análise integrada entre 
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relações de produção e superestruturas, pensando em ambas como organicamente conectadas. A 

própria centralização da riqueza e de sua exploração atinge status de superestrutura, pois se 

materializa em instituições privadas e nacionais que são capazes de ditar regras. Contudo a forma 

com que se dá tal centralização está assentada nas relações de produção capitalista como explicou 

Marx. Esta interação entre relações de produção e superestruturas deve estar no centro da 

metodologia:  

 
 

O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu-me de guia para 
meus estudos, pode ser formulado, resumidamente, assim: na produção social da 
própria existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias, 
independentes de sua vontade; essas relações de produção correspondem a um grau 
determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A totalidade 
dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base 
real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual 
correspondem formas sociais determinadas de existência. O modo de produção da 
vida material condiciona o processo de vida social, política e intelectual. (MARX, 
2008d, p. 47). 

 
 
Concretamente ocorre que a intensidade e profundidade das atividades da esfera financeira 

nos últimos anos, sob a imposição de uma relação de propriedade particular, a propriedade sobre 

rendimentos futuros, dissocia da classe capitalista financeira o ônus de ter que ser dono e por em 

movimento meios de produção para extrair mais-valor. Ao mesmo tempo esta dissociação é 

ilusória, já que acompanhada pela imbricação da esfera produtiva e financeira (o último dominando 

o primeiro), cuja consequência principal é o rearranjo das relações capitalistas de produção em prol 

de uma rentabilidade mínima que torna ainda mais deletéria a relação entre o trabalhador e o 

capital, assim como, inibe o desenvolvimento e o crescimento econômico. Neste sentido, a lógica de 

acumulação financeira engendra um regime de acumulação. Ora, sabe-se que a acumulação real, 

verdadeira, é realizada no chão de fábrica, portanto, quando a dissociação provocada pela 

mencionada relação de propriedade age em conjunto com a imbricação das esferas produtiva e 

financeira do capital, o capital dominante, o financeiro, é capaz de conduzir, sem pretensões de 

crescimento econômico (expansão material), e organizar um regime de acumulação reinventado. 

Isto porque a sustentabilidade existencial do capital financeiro de exige a capacidade de puncionar a 

mais-valia da esfera produtiva, fato que torna sua autonomia ou domínio essencialmente relativos, 

como enfatiza constantemente Chesnais. Trata-se de uma transferência de riqueza criada 

exclusivamente no âmbito da produção capitalista e patenteada pela relação de propriedade da 

forma-dinheiro. Esta operacionaliza específico regime de acumulação que agudiza as contradições 
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próprias do capitalismo, notadamente acerca das estruturas sociais opostas de produção e realização 

da mais-valia, já que há repartição desproporcional e vantajosa às aplicações financeiras em 

detrimento dos investimentos. A questão é que, para que o capital financeiro possa executar sua 

lógica de acumulação, é inexorável a centralização de capital e a montagem de superestruturas. 

Estas operacionalizam a ingerência em políticas de Estado chave capazes de submeter diversos 

setores da vida social ao poder da lógica de acumulação financeira. Retroalimenta-se desta forma a 

relação de propriedade/produção com as relações superestruturais de poder, transformando 

qualitativamente a natureza da concorrência interestatal e das respectivas classes de assalariados em 

âmbito internacional.  

 

NOTAS EXPLICATIVAS  

                                                             
1 “Em parte alguma, com exceção da Europa, esses componentes do capitalismo fundiram-se na poderosa mescla que 
impeliu as nações europeias à conquista territorial do mundo e à formação de uma economia mundial capitalista 
poderosíssima e verdadeiramente global. Por essa perspectiva, a transição realmente importante, que precisa ser 
elucidada, não é a do feudalismo para o capitalismo, mas a do poder capitalista disperso para um poder concentrado. E o 
aspecto mais importante desta transição é a fusão singular do Estado com o capital, que em parte alguma se realizou de 
maneira mais favorável ao capitalismo do que na Europa.” (ARRIGHI, 1994: 11). 
2 Lembrando que para Braudel este século, o século XVI, é o “longo século XVI”, ou seja, sua inteligibilidade não se 
encontra entre 1500-1599, mas sim antes, sob os escombros do “Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo na época de 
Felipe II”. 
3 “O ‘caos’ e o ‘caos sistêmico’, em contraste, referem-se a uma situação de falta total, aparentemente irremediável, de 
organização. Trata-se de uma situação que surge por haver uma escalada do conflito para além do limite dentro do qual 
ele desperta poderosas tendências contrárias, ou porque um novo conjunto de regras e normas, sem anulá-lo, ou por uma 
combinação dessas duas circunstâncias. À medida que aumento o caos sistêmico, a demanda de ‘ordem’ - uma velha 
ordem, uma nova ordem, qualquer ordem!- tende a se generalizar cada vez mais entre os governantes, os governados, 
ou ambos. Portanto, qualquer Estado ou grupo de Estados que esteja em condições de atender a essa demanda sistêmica 
de ordem tem a oportunidade de se tornar mundialmente hegemônico.” (ARRIGHI, 1994,: 30).   
4 E este ponto de vista, e sua ênfase no Estado Hegemônico, prossegue Arrighi, “apóia-se na visão braudeliana, nada 
convencional, da existência de uma relação ligando a criação e a reprodução ampliada do capitalismo histórico, como 
sistema mundial, aos processos de formação de Estados, de um lado, e de formação de mercados, de outro” (Idem. 
Idem.). 
5 Acima de tudo as fases de expansão financeira anunciam uma ruptura em relação ao padrão, à configuração de forças, 
a organização da estrutura e dos agentes que estão no centro das redes de acumulação do capital em nível mundial. As 
fases de expansão material são aquelas em que há pleno funcionamento da estrutura característica do Ciclo Sistêmico 
em questão e são precedidas por uma revolução organizacional básica na estratégia e na estrutura dos agentes 
preponderantes que ocorre no interior da dinâmica social do futuro hegemon. A hegemonia Holandesa durante o 
segundo ciclo sistêmico de acumulação foi marcada pelo ‘capitalismo de entreposto’ em que a Holanda tinha a mais 
avançada indústria naval e, em sendo entreposto e centro do comércio mundial, era o mercado central de moeda e 
capital. Ao mesmo tempo, as grandes organizações marítimas de comércio (Companhia das Índias Orientais e 
Ocidentais) conformavam o núcleo da DIT (Divisão Internacional do Trabalho) em conjunto com a centralidade da 
Holanda em relação às demais rotas de comércio da Europa. Tal capitalismo permitiu a criação da primeira Bolsa de 
Valores com pregão permanente (ARRIGHI, 1994: 142). A centralidade da Holanda como entreposto comercial, 
representou, neste sentido, uma revolução organizacional na distribuição das mercadorias, devido, em grande medida, à 
produtividade naval Holandesa, e, estas duas variáveis, conformaram as bases do regime de acumulação na fase de 
expansão material do segundo ciclo sistêmico de acumulação.    
A hegemonia britânica foi marcada por uma revolução organizacional denominada por Arrighi como “internalização 
dos custos de produção” ao que corresponde a Revolução Industrial. A Inglaterra, sendo o centro dinâmico da produção 
mundial (tanto em demanda como oferta) passa a ditar a lógica dos fluxos de comércio e da DIT, e pressionar as 
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relações de produção dos demais países europeus e das colônias. A revolução organizacional da produção na Inglaterra 
passa então a ditar a lógica de acumulação do capital na Europa e no Sistema Colonial Europeu, a qual marca a 
progressiva expansão das relações de produção capitalista e a industrialização às demais espaços político-econômicos 
do sistema internacional.    
A hegemonia Americana foi marcada por uma revolução organizacional denominada por Arrighi de “internalização dos 
custos de transação” que é basicamente a “verticalização das empresas” e a produção em massa. A internacionalização 
dos custos de produção e a produção em massa foram importantes porque provocaram, após confrontar-se com 
obstáculos de demanda nos EUA, a transnacionalização da produção e a reconfiguração da DIT que passa a ser 
relativamente menos funcional e especializada devido aos processos tardios de industrialização. 
6 6Ao mesmo tempo alguns velhos fenômenos acontecem em todas as expansões financeiras: 
1) Todas as expansões financeiras desencadeiam três efeitos: (i) oferta cada vez maior de dinheiro e crédito; (ii) 
devido à inviabilidade de realização e lucratividade, há privação de governos e populações de apropriar-se dos 
rendimentos acumulados anteriormente; (iii) em decorrência de (i) e (ii), criação de nichos de mercado altamente 
lucrativos para intermediários financeiros.  
2) Inflação da riqueza e poder da nação Hegemônica logo após a crise sinalizadora, aprofundando a crise de 
superacumulação. 
3) Aumento da concorrência econômica e dos conflitos entre os Estados. 
4) Redistribuição da propriedade do capital via acumulação por desapropriação. 
Inversão da relação credor/devedor entre o Estado hegemônico e o seu sucessor. Os mecanismos de inversão variaram 
de uma transição a outra, mas, em todas, a guerra foi um ingrediente fundamental. (ARRIGHI, 2008) 
7 “[...] a concorrência interestatal foi um componente crucial de toda e qualquer fase de expansão financeira, bem como 
um fator de vulto na formação dos blocos e organizações governamentais e empresarias que conduziram a economia 
capitalista mundial por suas sucessivas fases de expansão material. Mas que [...] a concentração do poder nas mãos de 
determinados blocos de órgãos governamentais e empresarias foi tão essencial para as reiteradas expansões materiais da 
economia mundial capitalista quanto a concorrência entre estruturas políticas ‘aproximadamente equivalentes’ 
(ARRIGHI,1994: 12-13).  
8 O aumento da concorrência interempresarial e interestatal em resposta à crise estrutural do capitalismo da década de 
70 resultou na reorganização interna das empresas e de suas cadeias produtivas internacionais, a Ásia foi, neste 
contexto, altamente beneficiada. Surge uma nova Divisão Internacional do Trabalho, ou seja, uma nova configuração 
dos fluxos econômicos matriciais em âmbito internacional. 
9 “Os efeitos de tal redistribuição não são apenas políticos e sociais. A partir do momento em que os salários tornam-se 
a variável de ajuste do regime financeirizado, o montante dos rendimentos financeiros (efetivos ou antecipados) e, 
portanto, o nível das bolsas, tornam-se variáveis críticas para a determinação dos equilíbrios macroeconômicos. É dos 
mercados e dos que nele intervêm que depende o famoso ‘efeito riqueza’ tão difícil de ser mensurado com precisão 
porém tão importante por comandar as expectativas de todos os agentes – as famílias, as empresas e, principalmente, os 
bancos cuja criação de crédito é fortemente influenciada pelo nível da bolsa. Chega-se na situação ora cada vez mais 
reconhecida pelos especialistas da conjuntura em que o consumo das famílias e, portanto, as projeções de crescimento 
dependem da evolução das cotações. (CHESNAIS, 2002: 28)”. 
10 Ainda segundo Marx, “O sistema de crédito, pela natureza dúplice que lhe é inerente, de um lado, desenvolve a força 
motriz da produção capitalista, o enriquecimento pela exploração do trabalho alheio, levando a um sistema puro e 
gigantesco de especulação e jogo, e limita cada vez mais o número dos poucos que exploram a riqueza social; de outro, 
constitui a forma de passagem para novo modo de produção. [...] Ao mesmo tempo, o crédito acelera as erupções 
violentas dessa contradição, as crises e, em consequência, os elementos dissolventes do antigo modo de produção. [...] 
Finalmente, não há dúvida de que o sistema de crédito servirá de poderosa alavanca durante a transição do modo 
capitalista de produção para o modo de produção do trabalho associado; todavia, será apenas um elemento relacionado 
com outras grandes mudanças orgânicas do próprio modo de produção. Por outro lado, as quimeras acerca do poder 
miraculoso que teriam o crédito e os bancos de marchar no sentido do socialismo supõem que se desconheçam por 
completo o modo capitalista de produção e a circunstância de o sistema de crédito ser uma de suas formas. Quando os 
meios de produção  tiverem cessado de se converter em capital (o que inclui a abolição da propriedade fundiária 
privada), o crédito como tal não terá mais sentido algum, [...] Enquanto perdurar o modo capitalista de produção, haverá 
como uma de suas formas o capital produtor de juros, que constitui de fato a base de seu sistema de crédito.” (MARX, 
2008b: 588;803).  
11 Cf. Domenil e Levy 
12 “A história desde a década de 1970 tem sido a história da crescente pressão do centro de Wall Street para enfraquecer 
as barreiras à sua penetração no interior dos sistemas financeiros nacionais. Essa pressão tem um objetivo triplo: 
primeiro, remover as barreiras ao livre fluxo de recursos em ambas as direções, entre Wall Street e os operadores 
privados dentro do país-alvo; segundo, dar direitos plenos aos operadores de Wall Street para negociar nos sistemas 
financeiros e nas economias dos países-alvo; e terceiro, reformular os sistemas financeiros dos países-alvo para que se 
adaptem às estratégias comerciais dos operadores de Wall Street e dos seus clientes americanos (corporações 
transnacionais, fundos mútuos de mercado financeiro etc).” (GOWAN, 2003: 56). 
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UMA RELEITURA FOUCAULTIANA DE KARL POLANYI SOBRE A ECONOMIA 
POLÍTICA CLÁSSICA 
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Resumo 
O trabalho fornece uma leitura crítica da tese de Karl Polanyi de desenraizamento social dos 
mercados a partir do conceito de biopolítica de Michel Foucault. Seguindo o argumento de Polanyi, 
o liberalismo econômico clássico foi a principal força responsável por separar o mercado da 
sociedade e criar mercadorias fictícias. Neste contexto, o conceito foucaultiano da biopolítica 
complementa a análise de Polanyi com relação à tomada da economia política clássica como um 
saber que conduziu a uma arquitetura de poder baseada na ideia de bem-estar da população, fazendo 
do mercado um princípio da verdade. Logo, compreender sobre como os mercados modernos se 
tornaram separados das relações sociais auxilia na compreensão da dinâmica de poder que se 
estabeleceu entre o Estado, a população e os mercados a partir do final do século XVIII. 
Palavras-Chave: Karl Polanyi; Enraizamento; Michel Foucault; Biopolítica; Liberalismo 
Econômico Clássico. 
 
Abstract 
This paper provides a critical reading of Karl Polanyi’s thesis of social markets disembeddedness 
from Michel Foucault’s concept of biopolitics. According to Polanyi’s argument, classic economic 
liberalism was the main responsible force for separating markets from society and the main 
responsible for creating fictional goods. In this context, the Foucauldian concept of biopolitics 
complements Polanyi’s analysis regarding political economy as a knowledge which has led to a 
power architecture based on population’s wellbeing and care, turning markets into a truth principle. 
Therefore, understanding how modern markets became separated from social relations is a helpful 
tool to deconstruct the power dynamics established since the end of the 18th century among the 
State, the population and the market.  
Keywords: Karl Polanyi; Embeddedness; Michel Foucault, Biopolitics; Classical Economic 
Liberalism.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introdução 

 

 As relações estabelecidas entre o liberalismo econômico – emergente no final do século 

XVIII com a ascensão das ideias preconizadas pela escola de economia política clássica sobretudo 

britânica – e a reconfiguração das funções do Estado em termos de políticas de bem-estar e cuidado 

da vida da população passaram, necessariamente, pela temática do desenraizamento social dos 

mercados e seu duplo movimento de reenraizamento. O papel desempenhado pelo princípio do 

mercado autorregulável enquanto instância de poder e fabricador de verdades deve ser 

compreendido a partir de sua inserção na sociedade britânica do século XIX, que representou a 

consolidação das ideias liberais ao alterar a conduta do Estado e mercantilizar as relações sociais a 

partir da lógica econômica.  

Ao abordarem esta realidade do século XIX, os trabalhos de Karl Polanyi e Michel Foucault 

podem ser investigados sob uma perspectiva de complementariedade. O primeiro se preocupou em 

mostrar como a emergência do princípio do mercado autorregulável foi responsável pela 

mercantilização da natureza e da vida ao criar mercadorias fictícias, além de mostrar como o Estado 

britânico esteve inserido nesta dinâmica atuando contra ou favor das forças de mercado instituídas.  

De forma complementar, o segundo buscou analisar as condições de possibilidade de 

emergência das técnicas de governamento (“governamentalidades”) modernas dos indivíduos e das 

populações, mostrando como os princípios defendidos pela economia política dos séculos XVIII e 

XIX enquanto um conjunto de saberes foram responsáveis pela recondução das técnicas de poder 

desempenhadas pelo Estado, culminando na emergência da biopolítica. A prática da biopolítica se 

efetivou como princípio normalizador das populações por meio de políticas de cuidado e melhoria 

da vida, levando a questão do bem-estar das populações à pauta política das condutas de Estado. 

Em função disso, este trabalho buscou traçar uma complementariedade crítica de ambas as 

visões (polanyiana e foucaultiana) a partir do contexto abordado por ambos, estabelecendo novas 

relações entre o saber determinado pela economia política britânica, a instituição do mercado 

autorregulável como princípio de verdade e o papel do Estado como uma instância de poder que 

passou a atuar com vistas ao regramento e normalização da população, utilizando para isso os 

conceitos de enraizamento de Polanyi e a prática da biopolítica fundamentada por Foucault.  

 

1. O Processo de Desenraizamento Social dos Mercados e o Duplo Movimento 

 



 

Em A Grande Transformação, de 1944, Karl Polanyi define que as bases da civilização do 

século XIX representaram um sistema único em termos políticos e econômicos, fundado em quatro 

especificidades. São elas: (i) um sistema de equilíbrio de poder que impediu a ocorrência de guerras 

prolongadas; (ii) o padrão internacional do ouro; (iii) o mercado autorregulável e (iv) o Estado 

liberal. Segundo o autor, a compreensão da dinâmica do sistema econômico e político deste século, 

bem como de suas implicações sociais, derivou da transformação do mercado em sua realidade 

fundamental, o que o concebeu como um elemento naturalizado e não institucionalizado.  

Além da concepção do mercado como entidade natural – ideia preconizada especialmente 

pelos economistas políticos1 da época –, Polanyi também enfatizou sua relação intrínseca com a 

entidade Estatal, demonstrando que a ideia da instituição do mercado como realidade evolutiva 

exigiu do Estado uma ação permanente para consolidá-lo como tal. Nesta perspectiva, o pensador 

desenvolveu sua tese de enraizamento (“embeddedness”) para mostrar que esta sociedade 

inaugurada no século XIX, diferente das sociedades não modernas e não ocidentais2, trouxe consigo 

a concepção de que as relações sociais estavam enraizadas no sistema econômico, e não o contrário. 

Seguindo este raciocínio, a vida social seria determinada e se localizaria em uma posição de 

submissão com relação à sociedade de mercado, que ditaria os princípios das outras instituições não 

econômicas.  

A economia de mercado foi definida por Polanyi (2012: 45) como um sistema 

autorregulável de mercados, ou em termos técnicos, uma economia dirigida pelos preços de 

mercado apenas. Este sistema foi capaz de organizar a totalidade da vida econômica sem qualquer 

ajuda ou interferência externa, e por isso a denominação de “autorregulável”. Para Polanyi, apesar 

da existência milenar dos mercados, nenhuma sociedade tinha sua economia controlada pela 

instituição do mercado até a Revolução Industrial. A economia era apenas parte da sociedade, e até 

o século XIX, o ganho e o lucro feitos nas trocas jamais desempenharam um papel central na 

economia humana (POLANYI: 2012). 

Polanyi atribuiu à filosofia liberal postulada pelos economistas políticos do final do século 

XVIII e da primeira metade do século XIX a responsabilidade pela construção da suposta 

naturalidade dos mercados. No momento em que o significado formal da economia – aquele que 

                                                             
1 Compreende-se que grande parte das políticas econômicas e sociais instituídas pela Grã-Bretanha ao longo do século 
XIX sofreu a influência de pensadores como Adam Smith (1723-1790); Jeremy Bentham (1748-1832); Thomas 
Malthus (1766-1834); David Ricardo (1772-1823); Nassau William Senior (1790-1864); entre outros.  
 
2 Polanyi (2012: 50-53) cita exemplos de investigações feitas por Malinowski e Thurnwald sobre o comportamento das 
populações residentes nas ilhas de Trobriand e da Melanésia Ocidental. 
 



 

exibia o caráter lógico da relação de escassez, e não uma simples relação de meios de sustento do 

homem – passou a dominar de forma metodológica, epistemológica e política a análise da realidade 

social, o sistema de mercado via análise pecuniária se consolidou como o dominante na sociedade 

moderna.  Ou seja, foram ignoradas as outras instituições (exceto o próprio mercado) em que a vida 

dos homens estava enraizada (POLANYI: 1968).  

A consequente consolidação da instituição do mercado autorregulável e de seus princípios 

foi possível devido à transformação do trabalho, da terra e do dinheiro em mercadorias, ou a criação 

de um “moinho satânico” cuja principal característica era o domínio do valor (LISBOA: 2000), que 

triturou os homens e os fatores produtivos em massa. Além da criação de mercadorias fictícias, a 

relevância dada à escolha individual pela opção que mais traz benefícios elevou o princípio do 

autointeresse à condição de princípio fundamental para o funcionamento desta economia de 

mercado.  

Entretanto, ao mesmo tempo em que houve o desenraizamento das economias de mercado 

da vida social, Polanyi pautou também sobre os processos de reenraizamento ou contramovimentos 

cíclicos que ocorreram junto ao desenvolvimento e enaltecimento da economia de mercado 

autorregulável, destacando, por exemplo, o papel do Estado enquanto atenuador ou modificador das 

forças do mercado. Sobre a conjunção destas forças de diferentes magnitudes, denominados como 

“duplos movimentos”, Polanyi argumenta: 

 
 

Voltemos agora àquilo que chamamos de duplo movimento. Ele pode ser personificado 
como a ação de dois princípios organizadores da sociedade, cada um deles determinando 
seus objetivos institucionais específicos, com o apoio das forças sociais definidas e 
utilizando diferentes métodos próprios. Um foi o princípio do liberalismo econômico, que 
objetivava estabelecer um mercado autorregulável, que dependia do apoio das classes 
comerciais e que usava principalmente o laissez-faire e o livre-comércio como seus 
métodos. O outro foi o princípio da proteção social, cuja finalidade era preservar o homem 
e a natureza, além da organização produtiva, e que dependia do apoio daqueles mais 
imediatamente afetados pela ação deletéria do mercado – básica, mas não exclusivamente, 
as classes trabalhadoras fundiárias – e que utilizava uma legislação protetora, associações 
restritivas e outros instrumentos de intervenção como seus métodos. (POLANYI, 2012: 
147-148).  

 
 

Na concepção polanyiana sobre a dinâmica instaurada pela filosofia liberal no século XIX 

ocorreram dois movimentos com forças opostas: o enaltecimento do mercado autorregulável junto 

ao princípio do autointeresse; e o surgimento de políticas sociais que visavam aliviar as 

consequências do “moinho satânico”, além de novas concepções ideológicas como o socialismo e 

os movimentos sindicais.  



 

Ao mesmo tempo em que o credo liberal era enaltecido, um conjunto de políticas 

governamentais reguladoras foram postas em prática, visando atenuar as consequências do livre-

mercado. Polanyi (2012: 187 e 217) discorre sobre a criação de políticas sociais e econômicas 

específicas para lidarem, por exemplo, com a questão do bem-estar dos trabalhadores por meio da 

redução da jornada de trabalho e com a temática da regulação do crédito e da moeda pelo Banco 

Central, impedindo que o padrão-ouro se tornasse um mecanismo autorregulador.  

Nesta perspectiva, como Block (2008: 04) argumenta, a compreensão de Polanyi sobre o 

sistema de mercado assumiu que este não existiria de maneira independente da ação estatal, 

contrapondo a ideia magna do laissez-faire sobre a não intervenção do Estado nos mercados devido 

à ordem natural (e benéfica) de suas forças. Entretanto, as dimensões destas intervenções e do jogo 

existente entre os limites de ação da economia de mercado e das políticas governamentais poderiam 

adquirir uma perspectiva complementar segundo o conceito de biopolítica delimitado por Michel 

Foucault. A seção seguinte trata desta temática. 

 

2. O Conceito de Biopolítica 

 

Michel Foucault desenvolveu seus escritos sobre a racionalização e a prática da biopolítica 

em meados da década de 1970 na obra História da Sexualidade 1 (2010) e ao longo de seus cursos 

ministrados no Collège de France entre 1976 e 1979. O conceito da biopolítica surgiu no contexto 

da obra foucaultiana para complementar a tese do poder disciplinar3 investigada previamente pelo 

pensador. Ele compreendeu que, com o surgimento da modernidade e o processo de assujeitamento 

dos indivíduos, estes passaram a ser o alvo do biopoder. 

De acordo com Foucault, a condição para o surgimento do biopoder foi a mudança estrutural 

nas relações de poder soberanas que ocorreu entre o final do século XVII e início do XIX, algo que 

pode ser percebido pela transição das táticas de poder exercidas pelos soberanos. Ao longo da 

história da soberania, os séculos XV, XVI e início do XVII foram marcados4 pelo privilégio do 

                                                             
3 A obra mais conhecida de Foucault sobre o poder disciplinar é Vigiar e Punir, de 1975. Nela, Foucault investigou os 
poderes nas suas micro-formas disseminadas por instituições sociais como a escola, o hospital, o quartel e a prisão. 
Segundo o pensador, esta forma de poder não era apenas repressiva, mas essencialmente produtiva, auxiliando na 
constituição do indivíduo moderno por meio de coerções, controles e vigilâncias que atuavam individualmente, gerando 
um indivíduo dócil, disciplinado e constantemente vigiado. 
 
4 Este fato é notadamente exibido em obras clássicas da filosofia política, como a de Maquiavel (2010) e de Hobbes 
(1974). Maquiavel ilustra este fato: o povo é uma massa homogênea e devota ao seu príncipe, não dispondo de 
interesses, desejos ou visões heterogêneas. Sendo assim, parte das funções do rei é retirar o poder do povo e apenas 
deixá-lo viver no reino, e, se necessário, puni-lo com a morte.  
 



 

poder soberano de poder atuar diretamente sobre o direito de vida e morte dos indivíduos. Em casos 

de ameaça externa à sua posição, caberia ao soberano decretar a guerra e sacrificar a vida dos 

súditos pelo seu soberano; entretanto, se o próprio súdito se colocava contra ele, este deveria punir o 

transgressor com a morte (FOUCAULT, 2010).  

Contudo, a argumentação de Foucault (2010: 148) destacou a assimetria de direitos existente 

nesta antiga relação de soberania: o soberano só exercia seu direito de decidir pela morte ou vida do 

indivíduo, não exercendo o direito de prezar pela manutenção da vida. Foi apenas em meados do 

século XVII que ocorreram mudanças profundas nestes mecanismos de poder, passando do confisco 

da vida para os controles, vigilâncias e ordenações de caráter produtivo que implicavam em novas 

relações de poder (FOUCAULT: 2010). A principal consequência desta transição estrutural nas 

relações de poder implicou na emergência de um poder que prezava pela geração e manutenção da 

vida: a população passou a ser a maior riqueza do Estado, e não mais os territórios conquistados.  

Com as transformações nos antigos mecanismos de poder, Foucault (2010: 151-152) 

argumentou que os antigos “confiscos” dos súditos – o direito de causar a morte ou de deixar viver 

pela apreensão das coisas, do tempo, dos corpos e da vida – foram substituídos por ordenações, 

gestões e regulações, excluindo o direito do soberano sobre a morte para garanti-lo sobre a vida.   

A nova constituição desta aplicação deste poder sobre a vida, o biopoder, estava baseada em 

dois polos principais: um no século XVII, pela anátomo-política do corpo humano individualizado 

por meio das disciplinas de adestramento e controle, ou seja, o poder disciplinar; e outro, em 

meados do século XVIII, pela biopolítica da população por meio da organização do poder sobre a 

vida e seus processos biológicos (nascimento, morte, proliferação, saúde) (FOUCAULT, 2010). 

Nesta instância, a soberania deixou de ser exercida sobre o território, e passou a atuar sobre o corpo 

dos indivíduos na forma da biopolítica (FOUCAULT, 2008b). 

A transição do indivíduo para a população como cristalização do sujeito político se deu 

especialmente ao longo do século XVIII, quando Foucault (2010: 31) argumenta que uma das 

grandes novidades nas técnicas de poder foi o surgimento da população5 como problema 

econômico e político. Neste momento, os governos perceberam que não deveriam lidar apenas com 

sujeitos e nem com um “povo”, mas com uma população que apresentava fenômenos e variáveis 

específicas: natalidade, morbidade, esperança de vida, fecundidade, estado de saúde, incidência das 

doenças, formas de alimentação e de habitat. 

                                                             
5 A população para Foucault não representava apenas o número de pessoas que constituem uma unidade geográfica, 
mas um grupo de indivíduos biologicamente definidos que demanda uma atuação específica por parte das políticas de 
gestão do Estado e de suas variadas instâncias.  
   



 

Para Foucault (2008b: 126), “governar” também significava para o soberano introduzir a 

economia e sua maneira de administrar as riquezas, os bens, os indivíduos e os interesses ao nível 

da prática de Estado. Ou seja, não se poderia dissociar a prática de governo da prática econômica. O 

desenvolvimento de um saber estratégico como o da economia política em meados do século XVIII 

se tornou, na modernidade, um dos núcleos das técnicas de governo e da prática da biopolítica, em 

que novas condutas governamentais se desenvolvem a partir do pensamento econômico. Estas 

condutas adquiriram, em alguma medida, um caráter biopolítico por terem como um de seus 

objetivos principais o bem-estar e a normalização da população a partir da condução de políticas 

econômicas. 

Houve uma contrapartida instaurada por esta arte de governar que segue parte dos preceitos 

ditados pelo liberalismo econômico, que desqualificou o soberano da área econômica e o 

reconduziu à área sociobiológica da população. Isto deu origem a um conjunto de políticas voltadas 

ao Estado sobre como controlar, regrar e administrar a população e as suas derivações (nascimentos, 

reprodução, aprendizagem, moral, produção econômica, morte). A prática da biopolítica, de acordo 

com Foucault, se dava por um conjunto de dispositivos de segurança, ou seja, elementos 

heterogêneos que desempenhavam uma função estratégica no exercício do poder e que produziam 

novas condutas para a população. 

As práticas biopolíticas na modernidade passaram a se dar tanto pelo Estado, como foi o 

caso de diversas políticas sociais, econômicas e urbanísticas normalizadoras postas em prática junto 

a um discurso de “preservação e melhoria da qualidade de vida da população” quanto por 

instituições não estatais, como as instituições médicas, educacionais, seguradoras e de planejamento 

urbano. 

A relação da emergência das práticas biopolítica está intimamente ligada à ascensão da 

economia política no final do século XVIII, fato este também destacado por Polanyi ao atribuir à 

ideologia liberal a responsabilidade por ter racionalizado a independência dos mercados em relação 

à esfera social, culminando em seu desenraizamento. Nesta perspectiva, a seção seguinte busca 

analisar de forma crítica como o desenraizamento dos mercados argumentado por Polanyi pôde ter 

como consequência o nascimento da biopolítica conforme as ideias desenvolvidas por Foucault.  

 

3. Biopolíticas de um Mercado Desenraizado 

 

De acordo com Foucault, a arte liberal de governar inaugurada pelo liberalismo clássico 

britânico do final do século XVIII e início do XIX trouxe consigo uma tecnologia de governo que 



 

tornou o mercado, a utilidade e o autointeresse os princípios da autolimitação6 da razão 

governamental. Foucault enfatizou que a “naturalidade” da ordem e das forças econômicas 

assumida pelos economistas políticos liberais auxiliou na desqualificação do soberano e do Estado, 

indicando que estes deveriam respeitar as forças naturais da economia de mercado. Polanyi assumiu 

fato semelhante ao mostrar a ascensão do credo liberal, mostrando como este princípio de 

naturalização da economia deu início ao seu processo de desenraizamento da sociedade. 

Foucault afirma (2008a: 22): “(...) é uma lei de natureza, explicarão os economistas, a de 

que a população, por exemplo, se desloca para os salários mais elevados; é uma lei de natureza a de 

que uma tarifa aduaneira protetora dos altos preços dos meios de subsistência acarreta fatalmente 

algo como a escassez alimentar.” Isto representou, para Foucault (2008a: 39 e 40), a consolidação 

da arte liberal de governar com o surgimento da ideia de “governo frugal”, que fundava seus 

princípios e sua razão na limitação do exercício do poder de governar com base nas regras do 

mercado.  

Nesta dinâmica caberia ao Estado focar setores e questões estratégicas, como a justiça, a 

segurança e o bem-estar de sua população. Mesmo neste ambiente onde os interesses da população 

se sobressaiam e eram preservados, a figura do Estado como gestor de uma série de mecanismos de 

segurança não foi deixada de lado. Foucault (2008a: 89-90) destacou que a segurança emergiu 

como uma consequência da arte liberal de governar. Segundo Foucault, houve uma ampliação e 

reforço das técnicas de controle durante o século XVIII, que atuaram não em conflito, mas em 

associação à liberdade proposta pelo liberalismo econômico. 

A abordagem proposta por Polanyi também assumiu, junto ao desenraizamento social dos 

mercados, um constante reenraizamento derivado de um duplo movimento. Nele, as forças do 

Estado e do mercado ora se mostravam conflituosas, ora complementares na dinâmica instaurada 

pelo saber econômico liberal. Como o próprio Polanyi (2012: 155) argumentou, não havia nada de 

natural em relação ao laissez-faire, pois este teve o auxílio e foi condicionado pelo próprio Estado. 

De maneira complementar, a proposta foucaultiana sobre a emergência da biopolítica passou 

pela emergência e consolidação do capitalismo e da doutrina econômica liberal. Para Foucault 

(2008a: 431-432) não se pôde dissociar o nascimento da biopolítica do marco de racionalidade 

política dentro do qual surgiu o liberalismo econômico. A tomada das ideias econômicas pela figura 

estatal e sua evolução ao longo dos séculos XVIII e XIX indicou um grande investimento sobre as 

                                                             
6 Foucault (2008a: 15) esclarece que esta limitação da prática governamental não se refere aos direitos do Estado, o que 
não era o objetivo da arte liberal de governar. Entretanto, ela apresenta limitações internas ao exercício de governar, ou 
seja, impõe limites à prática do Estado, impedindo-o de atuar em certas áreas, como é o caso da economia.  
  



 

populações, seus interesses e sua racionalidade, restringindo as ações governamentais a práticas 

indiretas de administração da vida.  

O entendimento de que a racionalidade de mercado passou a ditar certos preceitos e 

condutas da vida social e biológica também foi pautado ao longo dos trabalhos de Polanyi. Ele 

afirma:  

 
 

Enquanto as classes sociais eram directamente [sic] determinadas pelo mecanismo do 
mercado, outras instituições eram-no indirectamente [sic]. O Estado e o governo, o 
casamento e a educação dos filhos, a organização da ciência e da educação, da religião e 
das artes, a escolha de uma profissão, as modalidades de habitação, as formas das 
povoações, a própria estética da vida privada – tudo tinha de estar conforme o modelo 
utilitarista, ou pelo menos não interferir com o funcionamento do mecanismo de mercado. 
(POLANYI, 1978: 11).  

 
 

 

Para Polanyi, a lógica de mercado e o princípio utilitarista passaram a determinar o 

comportamento e a tendência de outras esferas da vida pública e privada; uma consequência 

inevitável do desenraizamento social da economia. Contudo, os mecanismos pelos quais a 

racionalidade e os princípios de mercado atuam sobre a sujeição dos indivíduos se deu, segundo 

Foucault, de forma sutil e disseminada na sociedade tanto por meio dos micropoderes quanto pela 

prática da biopolítica.  

Lazzarato (2008: 42) destaca que o liberalismo inventou e experimentou um novo conjunto 

de técnicas de governo, associando a prática da biopolítica com o surgimento e a defesa da figura do 

homo economicus, que buscava preservar seu autointeresse. No entanto a maneira como certas 

práticas e relações de poder se desenvolveram e se fundamentaram a partir do princípio errôneo de 

“liberdade” encontrado no liberalismo chamou a atenção de Foucault em suas investigações.  

Assim como Polanyi apontou em sua argumentação sobre a necessidade da atuação estatal 

para efetivar as práticas liberais, Foucault (2008a: 87) destacou também que a liberdade econômica 

defendida pelos economistas políticos só poderia ser consolidada e aplicada quando um sistema de 

controles também imperasse. Ele afirma (2008a: 87): “É preciso haver liberdade de comércio, claro, 

mas como poderá ela efetivamente se exercer se não se controla, se não se limita, se não se organiza 

toda uma série de coisas, de medidas, de prevenções, etc.” Neste sentido, a arte liberal de governar 

foi bem-sucedida porque instaurou, em conjunto, um amplo sistema de controles e regulações no 

campo político, social e biológico da população que visou aprimorá-la. O liberalismo econômico 

não significa um sistema mais permissivo ou livre, mas trouxe consigo uma arquitetura de controle 

social aprimorada e sutil, fundada essencialmente no princípio da segurança. 



 

A prática da biopolítica concebia o ideal de “liberdade controlada”, ou seja, a população tem 

a permissão de exercer a sua liberdade dentro de certos limites impostos pela segurança, que 

controla e regula a vida dos indivíduos. Dentre as práticas biopolíticas que emergiram a partir do 

século XIX, têm-se diversos aparatos médicos, sociais, econômicos, estatísticos, geográficos e 

quaisquer outros que englobassem as esferas da vida humana. Suas funções eram sobretudo 

estratégicas, já que deveriam responder a certas urgências e situações que demandavam ações 

pontuais por parte da instituição estatal ou das ligadas a ela. 

O surgimento da prática da biopolítica no contexto do liberalismo do século XIX pôde ser 

comprovado quando Polanyi apresentou as diversas políticas e condutas estatais de assistência 

social, criação de instituições de controle econômico (como o Banco Central) e legislações que 

visavam amenizar os efeitos do moinho satânico. Nota-se que, sob a perspectiva foucaultiana da 

biopolítica, o duplo movimento atestado por Polanyi quanto ao desenraizamento e reenraizamento 

mostrou especificamente o jogo entre liberdade e segurança que emergiu com o liberalismo 

econômico no século XIX.  

 

Considerações Finais 

 

 Este trabalho buscou analisar a partir de uma perspectiva crítica as complementariedades e 

os possíveis diálogos entre as investigações sobre o desenraizamento social dos mercados e a 

emergência da biopolítica como técnica de governo, reunindo os argumentos e indicando novos 

caminhos para uma análise conjunta entre Karl Polanyi e Michel Foucault. 

 Ao longo de seus trabalhos Polanyi enfatizou o processo pelo qual o liberalismo econômico, 

concebido como uma ideologia e um conjunto de práticas, propôs o princípio do mercado 

autorregulável e o elevou a condição máxima de ideal regulador da sociedade. Além disso, o 

pensador mostrou como essa naturalização dos mercados conduziu ao processo de desenraizamento 

social da economia, separando-a em definitivo, e quais foram as consequências deste fato, 

idealizando o conceito de moinho satânico e a mercantilização da terra, da força de trabalho e do 

dinheiro. 

 Entretanto, Polanyi também destacou os contramovimentos que ocorreram na Grã-Bretanha 

do século XIX, seu objeto de estudo. Segundo ele, o Estado atuava de forma a fomentar políticas 

contrárias e a favor desta economia liberal de mercado, ora criando políticas de regulação e bem-

estar dos indivíduos, ora gerando um ambiente propício à atuação do liberalismo por leis 

liberalizantes, como foi o caso do comércio internacional. No caso das políticas antiliberais, Polanyi 



 

apontou para o processo ocasional de reenraizamento dos mercados na sociedade, mostrando a 

atuação da entidade estatal no que diz respeito ao alívio das consequências produzidas pelo 

liberalismo. 

 Este duplo movimento enfatizado por Polanyi – e suas consequências para a gestão e o 

tratamento da população por parte do Estado – pôde ser reinterpretado a partir do conceito de 

biopolítica de Foucault. Foucault assumiu que o saber historicamente construído pela economia 

política, fundado no princípio de naturalidade da ordem econômica e dos mercados, gerou novas 

relações de poder entre o Estado, a população e certas instituições na medida em que o princípio 

utilitarista de mercado emergiu como uma verdade. Neste contexto, Foucault investigou as técnicas 

de produção de subjetividades dos indivíduos no início da era moderna, destacando a prática da 

biopolítica que surgiu junto aos pressupostos liberais. Para o intelectual, o saber liberal 

desqualificou a presença do Estado no âmbito econômico, mas o legitimou no que diz respeito à 

atuação na área sociobiológica. 

 A atuação estatal passou, então, a se efetivar por meio da prática da biopolítica: políticas 

estatais e institucionais que tinham por objetivo a segurança, o controle, a regulação e a 

normalidade da coletividade humana dentro de seu espaço, trazendo consigo uma série de 

regramentos no âmbito do controle estatístico populacional, bem-estar econômico, assistência social 

e planejamento urbano-espacial. No entanto, as afirmações de Polanyi que destacaram o conteúdo 

utilitarista das práticas sociais a partir do século XIX devem também ser consideradas, indicando 

que a vida passou a seguir certos regramentos e normas ditados pela economia. Ou seja, a prática da 

biopolítica teve a população como seu objeto político, mas não abandonou certos princípios de 

mercado que dominaram a lógica econômica.  

 Portanto, compreender a dinâmica moderna de poder que se estabeleceu entre o Estado, a 

população e os mercados a partir do século XIX exigiu uma análise crítica sobre o modo com que 

os princípios de naturalidade dos mercados postulados pelo liberalismo econômico emergiram, 

culminando no desenraizamento social da economia e na recondução do papel do Estado e da 

população como sujeito político.  

Na medida em que o saber construído pelo credo liberal passou a considerar o mercado 

autorregulável e o utilitarismo como um regime de verdade, a intervenção do Estado passou a se 

constituir por meio da aplicação de técnicas de poder específicas sobre a população com base na 

estratégia biopolítica do bem-estar. Porém não se deve compreender o surgimento do liberalismo 

como separado da figura estatal, mas a sua instituição como um regime de verdade que dependeu da 

ação frequente do Estado. 
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ASPECTOS ESCRAVISTAS DA CULTURA DA MANDIOCA (VALENÇA – BAHIA, 1850-

1888) 

Silvana Andrade dos Santos 

Resumo 
O presente artigo tem como objetivo analisar a dinâmica do regime escravista na produção de 
farinha de mandioca realizada em Valença (Bahia) entre 1850 e 1888. Em meados do século XIX, 
as transformações resultantes da Lei de Terras e a legislação abolicionista promoveram alterações 
sobre a forma de trabalhar nos campos de mandioca, como no sistema de cultivo em geral. Neste 
sentido, apresentamos reflexões acerca da cultura da mandioca, atentando para os mecanismos de 
produção da farinha. Buscamos ainda, analisar a composição das fortunas dos proprietários de terras 
nas quais a mandioca era cultivada, em termos de cativos. Bem como, identificar as diferentes 
possibilidades e/ou alternativas ao braço escravo nas propriedades em apreço. 
Palavras-chaves: Farinha de mandioca – escravidão – fortuna – propriedade - Valença. 
 
 
ABSTRACT  
This article aims to analyze the dynamics of the slave regime in the production of cassava flour held 
in Valença (Bahia) between 1850 and 1888. In the mid-nineteenth century, the changes resulting 
from the Land Law and abolitionist legislation promoted new ways of working in cassava fields, as 
in the cultivation system in general. In this sense, we present reflections of cassava, focusing on the 
mechanisms of production of flour. We seek to further analyze the composition of the fortunes of 
landowners in which cassava was cultivated, in terms of captives. As well as identifying the 
different possibilities and / or alternatives to slave labor in the properties in question.  
Keywords: Cassava flour - slavery – fortune – property - Valença. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introdução 

Em meados do século XIX a sociedade agrária do Brasil passou por um período de 

mudanças e reformas (LINHARES e SILVA, 1981: p. 16). As políticas antiescravistas, 

intensificadas com a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, e a Lei de Terras, publicada no mesmo ano, 

colocaram em evidência a instabilidade do regime escravocrata, que entrava gradativamente em 

colapso, e o empecilho à demarcação legal dos solos representado pelas principais formas de 

apropriação fundiária até então vigentes, dentre elas, a posse pura e simples da terra e a expansão 

desordenada dos limites das sesmarias impostos pelas Ordenações Filipinas (NEVES, 2005). 

Apareciam desta forma, de um lado, o problema da mão de obra e, de outro, mas não de forma 

dissociada, a necessidade de regularizar os mecanismos de acesso a terra. 

Na Bahia, os impactos gerados por ambas as legislações foram sentidos de forma ainda mais 

intensa, tendo em vista os efeitos da transferência do eixo político-econômico, na segunda metade 

do século XIX, daquela Província (juntamente com Pernambuco) para o Sudeste, em especial o Rio 

de Janeiro e São Paulo. No que diz respeito à mão de obra, a ampliação da cultura cafeeira em 

detrimento da cana-de-açúcar, principal gênero de exportação cultivado no Recôncavo da Bahia, 

açambarcou um número cada vez maior de cativos, provocando um deslocamento em grande escala 

destes do Nordeste para o Sudeste (BARICKMAN, 2003: p. 230). 

Contudo, o tráfico interprovincial de escravos não impactou apenas o Recôncavo, 

considerado um exemplo clássico do modelo produtivo colonial (latifundiário-monocultor-

escravocrata), mas fez-se sentir também nas zonas produtoras de gêneros de abastecimento, obtendo 

destaque o norte da Capitania de Ilhéus (dentre as quais no século XIX Valença era a principal vila), 

produtor de farinha de mandioca. Nestas povoações, além das variações no cultivo, os mecanismos 

de acesso à terra e as formas de utilização de mão de obra, com planteis relativamente diminutos se 

comparados ao Recôncavo, também eram diferenciados1. 

Por inúmeros fatores, alguns deles relacionados ao tipo de solo, vegetação e clima da região, 

desde o século XVII Valença e adjacências foram designadas, através de decretos emitidos pela 

Coroa, para o plantio exclusivo da mandioca, tornando-se um dos principais centros fornecedores 

de farinha da Província (LINHARES, 2002: p. 113).  

Apesar disto, a produção de gêneros alimentícios, o que se convencionou chamar de 

agricultura de subsistência, teve espaço reduzido na historiografia sobre o período. Os estudos 

relativos às sociedades agrárias costumaram privilegiar as zonas produtoras de gêneros destinados à 

                                            
1 Estudos regionais têm demonstrado que na parte sul do Recôncavo, com nas Comarcas de Nazaré das Farinhas e de 
Santo Antonio de Jesus, já era possível identificar elementos diferenciados no modelo de produção agrícola. Entre eles 
estão: COSTA (2009) e OLIVEIRA (2002). 



 

exportação, representadas, neste caso, pelo cultivo da cana-de-açúcar realizado no Recôncavo. 

Logo, as especificidades da cultura, comércio, mão de obra, entre outros, foram negligenciadas, 

tendo em vista que a escassez de estudos a nível regional implicou em generalizações das práticas 

existentes na agricultura de subsistência.  

Em contrapartida, observamos que é crescente o número de estudos que buscam, de um 

lado, evidenciar a interdependência existente entre a produção destinada ao mercado interno e a 

destinada à exportação e, de outro, elaborar análises sobre aquele modelo de produção agrícola. 

Neste sentido, consideramos pertinente a intensificação de pesquisas que, privilegiando a 

pluralidade em detrimento de simplificações generalizadas, possam revelar as múltiplas dinâmicas 

existentes na agricultura de subsistência, trazendo a tona elementos da vida de uma parcela da 

população que ocupou um lugar periférico na produção historiográfica.  

Neste sentido, apresentamos reflexões acerca da cultura da mandioca em Valença, atentando 

para os mecanismos de produção da farinha. Buscamos ainda, analisar a composição das fortunas 

dos proprietários de terras nas quais a mandioca era cultivada, em termos de cativos. Bem como, 

identificar as diferentes possibilidades e/ou alternativas ao braço escravo nas propriedades em 

apreço. Para isto, tomamos como marcos o ano de 1850, quando a Lei de Terras (que tinha como 

um dos objetivos transpor o valor comercial dos cativos para os solos) e a Lei Eusébio de Queiroz 

entram em vigor, até o ano de 1888, quando é assinada a Lei Áurea. Trata-se da análise de uma 

amostra de 28 inventários arrolados naquela localidade naquele período. 

 

Da terra ao alguidar: alquimia agrícola 

Embora a cultura da mandioca seja aparentemente simples, do plantio até o fabrico da 

farinha, o processo envolve diferentes etapas as quais exigem força de trabalho relativamente 

grande. Apesar disto, até o momento da colheita as atividades podem ser realizadas sem 

dificuldades com a força de trabalho de duas pessoas. Segundo Barickman, em um terreno já limpo, 

um roceiro trabalhando na companhia de um escravo robusto podia, no prazo de um mês, preparar e 

plantar dez mil covas de mandioca, as quais poderiam lhe render até quatrocentos alqueires de 

farinha (BARICKMAN, 2003: p. 274).  

Entretanto, a média de alqueires de farinha por cova plantada podia variar, por exemplo, de 

acordo com a qualidade dos solos. Dependiam ainda de condições climáticas favoráveis, haja vista 

que chuvas em excesso levariam ao apodrecimento das raízes no solo, assim como a seca 

prejudicaria o desenvolvimento da planta. Sobre isto, Schwartz afirma que até o terreno mais pobre 

poderia render 20 alqueires de farinha por mil covas plantadas (SCHWARTZ, 2001: p. 152). 



 

De acordo com Barickman, a cultura tinha início com a preparação dos solos. De modo 

geral, em localidades onde o plantio não era reincidente, primeiro ocorria a derrubada da mata ou 

capoeira existente e, em seguida, a coivara. Sob as cinzas frias, eram feitas as covas, as quais 

receberiam as manivas que em pouco tempo romperiam os solos (BARICKMAN, 2003: p. 273).  

Contudo, o período inicial da cultura não se restringia ao plantio. Seria necessária a 

realização de pelo menos duas capinas para a retirada das ervas daninhas, a primeira por volta de 

quatro semanas após o plantio e a segunda a partir do quarto mês. Além disso, havia o cuidado com 

as pragas, desde as formigas, ou mesmo a ação de bois que soltos poderiam causar grandes 

prejuízos às plantações e, ainda, a ação de ladrões que arrancavam as raízes durante a noite 

(BARICKMAN, 2003: p. 273). Passado o período de cultivo da planta, a depender da espécie e das 

condições climáticas, a colheita poderia ser efetivada com 9 a 18 meses. Caso as possíveis faltas de 

chuvas não tornassem o solo demasiadamente seco, esta atividade, que consiste em arrancar as 

raízes da terra, realizar-se-ia com as mãos. 

Embora, como afirmamos, dois homens, um senhor e seu escravo, por exemplo, pudessem 

realizar sem muito esforço as atividades de planta e cuidados com a lavoura, o fabrico de farinha 

exigia força de trabalho relativamente maior. Segundo estimativas apresentadas por Schimidt 

 
 
[...] quatro pessoas em um dia inteiro de trabalho colhem cerca de 140 pés, capazes de 
produzir 400 litros ou 3,2 sacos de farinha. Portanto, apesar de simples, apenas o trabalho 
da colheita (sem levar em conta os novos plantios e beneficiamento) ocupava, em uma 
fazenda considerada média, cerca de quatro pessoas por 30 dias úteis no ano, durante a 
década de 1850, e para mais de 70 dias após meados de 1870 [...] (SCHIMIDT, 1959 apud 
CASTRO, 2009: p. 47) 
 
 

O processo de beneficiamento envolvia o transporte das raízes das roças até as casas ou 

engenhos de produzir farinha, bem como as atividades de raspar, ralar, prensar, peneirar, torrar e, 

novamente, transportar, desta vez das localidades onde a farinha era produzida as praças onde seria 

comercializada. Estas tarefas, a depender da estrutura que o engenho dispunha, poderiam ser 

auxiliadas com o incremento de algumas ferramentas ou tecnologias. 

Constatamos, a partir dos dados analisados, que, em Valença, o cultivo da mandioca e a 

produção de farinha eram atividades realizadas conjuntamente na maior parte das propriedades. Em 

71,4% dos inventários nos quais foram arrolados bens relacionados à produção de farinha, há 

registros de existência tanto de roças quanto de casas e ou engenhos, enquanto nos demais são 

arroladas apenas as rudimentares ferramentas de produção. A ausência de plantações de mandioca 

nas propriedades poderia indicar uma possível decadência desta atividade ou um período de 



 

entressafra, como no caso do falecido Carlos José da Chagas que deixa aos seus herdeiros, além dos 

assessorios de fazer farinha e uma plantação das ditas raízes, hum roçado por plantar2.  

A condição e estrutura dos locais de beneficiamento da mandioca variavam pouco. Os 

instrumentos de fazer farinha pareciam ser, via de regra, uma moenda e um alguidar de ferro ou 

cobre. Por sua vez, a transformação da mandioca em farinha poderia ocorrer em engenhos ou casas 

específicas destinados à este fim ou em cômodos anexos às moradias dos senhores. 

Em ambos os casos, a existência de alguidar de ferro ou cobre, casas específicas ou um 

cômodo anexo de produzir farinha, as sutis peculiaridades poderiam representar grandes diferenças 

na condição financeira dos proprietários das Fazendas e/ou Sítios onde a farinha era produzida. 

Como veremos adiante, José Fernandes da Silva foi, dentre os proprietários em apreço, o que 

detinha melhores condições econômicas. Este era também o único detentor de um alguidar de cobre, 

legando, também, aos herdeiros um local específico para a produção de farinha 

 
 
[...] huma caza de Engenho, coberta de telhas sobre esteiras, com moenda de caza, com 
tambores de ferro, com quatro taxas de cobre, acessórios de fazer farinha, com moenda, 
alguidar de cobre, e tudo quanto he precizo para o seu fabrico [...].3 
 

 
É interessante notar, neste caso, que além dos assessorios de produzir farinha (moenda e 

alguidar de cobre), foram arrolados, separadamente, outras ferramentas como a moenda de caza, 

com tambores de ferro e as taxas de cobre. Seriam estes instrumentos utilizados também no 

processo de beneficiamento da mandioca? Talvez. É provável que houvesse outra cultura sendo 

realizada nas terras do dito inventariado, no entanto, nenhuma plantação além daquele tubérculo 

fora registrada.  

Por sua vez, embora não haja registro de plantações de mandioca em suas terras, Francisca 

Romana de Castro deixa aos seus “[...] a posse e benfeictorias da Fazenda denominada Riachão do 

Meio, com casa de telhas de morar com moendas, alguidar e mais assessorios de fazer farinha [...]”4 

e ainda “A posse e benfeitorias do sítio denominado Correntezas, a beira do rio Piao, com caza de 

palha de morar com moendas assessorios de fazer farinha [...]”5. 

Neste caso, ainda que se tratem de duas propriedades diferentes, a Fazenda Riachão do 

Meio e o Sítio Correntezas, ambas com assessorios de fazer farinha, notamos que o beneficiamento 

da mandioca se dava de forma mais rudimentar, se comparado a estrutura do Engenho de José 

                                            
2 APEB. Seção Judiciária: Série Inventários: Valença. Classificação – 04/1417/1886/05. 
3 APEB. Seção Judiciária: Série Inventários: Valença. Classificação – 04/1417/1886/12. 
4 APEB. Seção Judiciária: Série Inventários: Valença. Classificação – 04/1417/1886/14. 
5 Idem. Ibid 



 

Fernandes da Silva. Por outro lado, isto poderia ser reflexo da condição econômica de ambos, visto 

que José Fernandes da Silva, cujo montante total da herança era Rs16:069$600, fora mais 

afortunado que Francisca Romana de Castro (Rs7:994$000). 

De todo modo, os locais de beneficiamento de Francisca Romana de Castro aparecem 

como cômodos anexos as casas de morar cobertas de telha e de palha, respectivamente na Fazenda 

e no Sítio. No primeiro caso, são arrolados dois instrumentos básicos na transformação da mandioca 

em farinha, moenda e alguidar. No segundo, o maquinário, além da moenda, é generalizado como 

assessorios de fazer farinha.  

A utilização dos termos diferenciados em ambos os casos, longe de representar uma 

casualidade, atestam a tese de que a denominação utilizada para descrever uma propriedade de terra, 

como Fazenda ou Sítio, representavam mais que a especificação da dimensão dos terrenos, 

variavam também de acordo com o valor que era dado aos mesmos, de acordo, entre outros, com as 

benfeitorias neles existentes (DIAS, 1978: p. 65). 

 

Fortuna senhorial, terras e escravidão 

Em 1859, por falecimento de José Fernandes da Silva, produtor de farinha, morador da 

Vila de Jiquiriçá na Industrial Cidade de Valença, é lavrado os autos de inventário6. Entre os bens 

avaliados consta o escravo Domingos de 18 anos, apto ao serviço de lavoura. De acordo com os 

avaliadores, o mesmo escravo valia Rs1:300$000. Do mesmo modo, foram avaliadas duas posses de 

terras – de medidas não especificadas - a Fazenda Canoa e um Sítio de terreno próprio, cada um 

por Rs600$000.  

Não há dúvida, portanto, sobre a significativa participação do escravo na fortuna do seu 

senhor, uma vez que ao somarmos o valor dos dois terrenos, cada um a Rs600$000, teremos um 

quantitativo de Rs1:200$000, número inferior ao valor estimado do cativo. Ainda de acordo com o 

inventário de José Fernandes da Silva, pode-se constatar que os Rs1:200$000 referentes ao valor 

das terras, equivalem ao preço da escrava Julianna de 12 anos, do serviço de roça. Não podemos 

deixar de considerar, no entanto, que Julianna como Domingos, encontravam-se no período de vigor 

físico, quando poderiam alcançar uma maior produtividade nos serviços que executavam. 

Buscando construir um diálogo mais aprofundado entre a propriedade da terra e a produção 

da farinha de mandioca, procuramos construir um perfil dos produtores de farinha na Industrial 

Cidade de Valença. Por meio de amostragem, apreendemos as fortunas deixadas em 28 inventários, 

                                            
6 APEB. Seção Judiciária: Série Inventários: Valença. Classificação – 04/1417/1886/12. 



 

testamentos ou inventários com testamentos. Mapeamos 07 proprietários de unidades de produção 

da farinha de mandioca, os quais constituem o nosso objeto de estudo. 

Na tabela abaixo, são apresentados os demonstrativos das fortunas de cada um dos 

produtores identificados. Os montantes estão organizados em ordem decrescente.  

 

Tabela 1 - Demonstrativo das fortunas dos cultivadores de mandioca 

Proprietário Herança 

José Fernandes da Silva 16:069$600 

Francisca Romana de Castro  7:994$000 

Domingos Ferreira de Carvalho 3:505$000 

Manoel da Silva Maia  3:020$000 

Manoel Maximo Ferreira 1:635$000 

Maria Andreza de Jesus 1:560$000 

Carlos José das Chagas 457$000 

 

Para melhor visualizarmos em que categoria econômica se incluíam estes produtores, 

utilizamos como parâmetro a proposta de classificação de fortunas adotada Mattoso. De acordo com 

esse mecanismo de análise são classificadas como Altas fortunas, aquelas cujo valor ultrapassa 

Rs50:000$000; Médias altas fortunas correspondem são as que o montante está entre 

Rs10:100$000 e Rs50:000$000; enquanto as Médias fortunas, figuram entre Rs2:100$000 e 

Rs10:000$000; as Médias Baixas fortunas figuram entre Rs1:100$000 e Rs2:000$000; e, por 

último, as Baixas fortunas entre Rs201$000 e Rs1:000$000 (MATTOSO, 1992 apud SOUZA, 

2012: p. 76). 

Portanto, segundo os parâmetros de Mattoso, nenhum dos produtores de farinha analisados 

na Tabela 01 figurava entre os que possuíam Altas fortunas. Por sua vez, o único proprietário no 

grupo dos detentores de Médias altas fortunas é o já mencionado José Fernandes da Silva, enquanto 

três daqueles, Francisca Romana de Castro, Domingos Ferreira de Carvalho e Manoel da Silva 

Maia, detinham Médias fortunas. Manoel Maximo Ferreira e Maria Andreza de Jesus se encaixam 

entre os possuidores de Médias baixas fortunas, enquanto Carlos José das Chagas entre os de 

Baixas. 

Logo, notamos que os proprietários de sortes de terras onde a farinha de mandioca era 

produzida não formavam uma classe homogênea. A fortuna mais valiosa era 35 vezes maior que a 

menor delas, indício do grau de complexidade e heterogeneidade que fazia parte do universo dos 

produtores de farinha de mandioca em Valença. 

Vemos, deste modo que, mesmo após a publicação da Lei de Terras um escravo continuava 

sendo o maior bem que um senhor poderia possuir. Sendo assim, procuramos apreender de que 



 

forma a presença ou não de escravos poderia contribuir para o acumulo de fortunas para cada um 

dos proprietários. Para isso, elaboramos a seguinte tabela verificando o número de escravos 

existentes em cada um dos inventários analisados e a porcentagem que o valor total dos cativos 

representou sobre a fortuna de cada senhor (mantemos a ordem decrescente dos mais afortunados 

aos menos afortunados). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Número de escravos por propriedade  

Proprietário Nº de 

escravos 

Valor total em 

réis 

Porcentagem 

em relação à 

fortuna7 

José Fernandes da Silva 19 11:460$000 71,3% 

Francisca Romana de Castro  8 4:880$000 61,% 

Domingos Ferreira de Carvalho 2 2:200$000 62,7% 

Manoel da Silva Maia  1 300$000 9,9% 

Manoel Maximo Ferreira 1 150$000 9,1% 

Maria Andreza de Jesus 1 500$000 32% 

Carlos José das Chagas 0 0 0% 

 

Nota-se, desta forma, que a exceção de Carlos José das Chagas o qual não possuía 

escravos, os cativos contribuíam em grande medida para o acúmulo de fortuna por parte dos 

produtores de farinha de mandioca. Embora os dados relacionados à porcentagem dos valores dos 

escravos sobre as fortunas variem bastante, vimos que os detentores de maiores montantes eram 

justamente aqueles que possuíam mais escravos, e consequentemente, cujos preços representam 

maior porcentagem sobre o valor total da herança. Nesse caso aparecem o detentor de uma Média 

Alta fortuna, José Fernandes da Silva, e dois dos detentores de Médias fortunas, Francisca Romana 

de Castro e Domingos Ferreira de Carvalho com as respectivas porcentagens de 71,3%, 61% e 

62,7%. 

Fogem a esta regra Manoel da Silva Maia e Maria Andreza de Jesus, o primeiro detentor 

da 4ª maior fortuna e a última detentora da 2ª menor. Apesar de ser detentor de uma fortuna 

considerada Média, Manoel da Silva Maia possuía apenas um escravo que correspondia a 9,9% do 

valor total de sua fortuna, número relativamente baixo se comparado aos dois outros produtores 

                                            
7 Os valores foram aproximados. 



 

considerados de Médias fortunas cuja porcentagem do valor dos escravos sob o montante total da 

herança figura na casa dos 60%. 

Procuramos estudar de forma mais aprofundada a situação do proprietário Manoel da Silva 

Maia, para entendermos a configuração de sua fortuna, visto que Maria, sua única escrava 

correspondia a menos de 10% do montante total daquela.  

Entre os bens avaliados de Manoel da Silva Maia constam, além da escrava Maria, 04 

propriedades de terras. Duas destas localizadas na povoação de Maricoabo. A primeira, com seis 

braças de terra, estimada em Rs80$000 e a outra com vinte e cinco braças sem fundo, por 

Rs450$000. E ainda dois sítios, um com cento e trinta e oito braças de terras e o outro com vinte 

oito, no Orobó, avaliados respectivamente por Rs966$000 e Rs384$000. Foram registrados, 

também, alguns bois, “um engenho d’água de ralar mandioca casa, e seus assessorios defazer 

farinha, achando-se tudo arruinado, por tresentos e cincoenta contos de reis (no Orobó)” e alguns 

pés de mandioca. 

Apesar de constarem pés de mandioca, entre os bens arrolados, a situação em que as 

ferramentas de fazer farinha se encontravam tudo arruinado indica que, ao menos na propriedade 

de Manoel da Silva Maia, esta atividade entrava em decadência. Por outro lado, a exemplo das 

localidades mais ao sul da antiga Capitania de Ilhéus os pés de cacaos registrados nas quatro 

propriedades de Manoel apontam para a implantação ou substituição daquela lavoura – a mandioca 

- pela cultura cacaueira. 

De acordo com Garcez apenas em 1890 a lavoura cacaueira suplantou outras atividades 

agrícolas na Capitania de Ilhéus, quando houve uma crescente na produção deste gênero agrícola e 

grande parte das terras devolutas que pertenciam ao Estado, bem como, as propriedades de pequeno 

porte, foram sufocadas por esta atividade econômica (GARCEZ, 1997: p. 72). Logo, antes, o cultivo 

do cacau poderia ser realizado, em pequena escala, em conjunto com outras lavouras, tais como a 

mandioca, como demonstrado. 

Por sua vez, no caso da proprietária Maria Andreza de Jesus, a cativa Thomazia, utilizada 

no serviço de lavoura, única escrava desta senhora de fortuna Média Baixa, representava 32% do 

valor total de sua herança, demonstrando a importância que a mesma tinha para aquela. 

Levando em consideração tais os dados acima, é possível afirmar que o fator que mais 

contribuiu para a diferença nos montantes das fortunas deixadas por José Fernandes da Silva e 

Carlos José das Chagas, foi número de escravos que cada um possuía (o primeiro com 19 cativos, 

enquanto o último sem nenhum). 



 

Apesar das variações na quantidade de escravos nos plantéis avaliados, podemos concluir 

que trabalhavam em média por plantações de mandioca 4,5 destes, aproximadamente. Há indícios 

de que este número vinha se mantendo já há algum tempo nas localidades ao sul do Recôncavo 

onde a mandioca era lavrada.  Em fins do século XVIII a média de escravos para cada produtor de 

farinha na região de Cairu – da qual Valença se integrava - era de 4,3, sendo que em raros casos era 

possível encontrar senhores com mais que 15 (SCHWARTZ, 2001: p. 167). 

Talvez, esta quantidade possa parecer pequena em comparação aos planteis do Recôncavo 

clássico, onde a principal gênero cultivado era a cana-de-açúcar destinada à exportação, no entanto 

eram números expressivos para a lavoura da mandioca, considerada cultura de homens decadentes e 

degenerados (PRADO JUNIOR, 1942: p. 161). Segundo dados apresentados por Barickman 

 
 
[...] no final do século XVIII e na primeira metade do século XIX, o típico lavrador 
escravista de mandioca do sul do Recôncavo e de outras partes do litoral baiano possuía de 
dois a oito cativos” (BARICKMAN, 2003: p. 248). 
 
 

Ainda de acordo com este autor “[...] Um proprietário de oito ou dez escravos, que chamaria pouca 

atenção nas freguesias açucareiras da margem norte da baía, seria classificado como abastado no sul 

do Recôncavo no final do século XVIII [...]” (BARICKMAN, 2003: p. 249). 

 

Dinâmica escravista na lavoura da mandioca 

Tendo em vista a especificação dos ofícios de cada um dos escravos do serviço de roça ou 

do serviço de lavoura, a exceção dos que contavam com alguns meses ou poucos anos de vida, 

vemos que esta era a principal mão de obra utilizada na lavoura da mandioca. Por outro lado, o que 

dizer de pessoas como o pequeno proprietário Carlos José das Chagas, o qual não possuía nenhum 

escravo? Apesar de os produtores constarem, grosso modo, com pelo menos um escravo (RUSSEL-

WOOD, 2005) esta não era a realidade geral do município, como aponta o censo de 1872.  

Elaboramos uma tabela comparando a população de homens e mulheres livres ao número de 

cativos, primeiro por freguesia, depois a partir dos dados gerais para a cidade. 

 

Tabela 5 – Proporção da população livre/escrava (1872) 

Freguesia População 

Livre 

População 

Escrava 

Proporção 

População 

Livre/Escrava 

Santissimo Coração de 

Jesus de Valença 

7.065 484 14,5/1 

Sant’Anna de Serapuhy 2.091 234 8,9/1 



 

Nossa Senhora da 

Conceição de Guerém 

5.409 808 6,6/1 

Total 14.5658 1.5269 9,5/110 

Fonte: Relatório do Censo Demográfico de 1872.  

 

Segundo o Censo demográfico de 1872 a população livre de Valença era relativamente 

maior que a escrava. A proporção seria de 9,5 homens livres para cada escravo. Os índices apontam 

para diferenças ainda mais acentuadas quando observamos os dados com relação a cada uma das 

freguesias. Enquanto as freguesias de Sant’Anna de Serapuhy e Nossa Senhora da Conceição de 

Guerém, com todas as suas povoações rurais apresentam uma proporção de 8,9/1 e 6,6/1, na 

freguesia do Santissimo Coração de Jesus de Valença, sede municipal, já elevada a categoria de 

cidade pela lei provincial nº 368, de 10 de novembro de 184911, a proporção de homens livres com 

relação aos cativos é ainda maior 14,5/1. 

Nota-se assim que em Valença havia maiores parcelas de escravos nas áreas rurais em 

detrimento das urbanas. Observamos, desta forma que, não ter escravos não era algo incomum para 

os moradores daquela localidade. Sendo assim, seria possível que Carlos José de Chagas cultivasse 

as mandiocas existentes no seu Sítio com a colaboração de alguns dos seus familiares - Cassiano, o 

filho mais velho de primeiras núpcias, constando 16 anos, e também dos filhos menores, de seu 

segundo casamento: Francisco, de 9 anos e Elizão de 7. Havia ainda mais 02 outros filhos (João de 

5 anos e Maria de 8 meses), cujas idades eram incompatíveis como trabalho na lavoura. 

Buscamos, desta forma, identificar possíveis alternativas de mão de obra, além do braço 

escravo, que pudessem ser utilizadas na propriedade de terra de Carlos José das Chagas quanto, 

certamente, como força de trabalho complementar nas roças dos demais produtores de farinha.  

Os dados do censo de 1872 apontam para o fato de que a população de Valença era 

composta em mais de 90% por homens e mulheres livres. Analisando a composição social desta 

parcela da população segundo os critérios de cor/raça adotados pelo mesmo Censo (brancos, pardos, 

pretos e caboclos), notamos que a população livre era composta majoritariamente por homens e 

mulheres de cor ou não brancos, fossem pardos, pretos ou caboclos, sendo que os primeiros 

possuíam representatividade ainda maior. 

                                            
8 Soma que consta no censo 17.625. 
9Soma que consta no censo 1.521. 
10De acordo com as somas do censo para população livre e escrava, respectivamente 17.625 e 1.521 a 
proporção seria de 11,5/1. 
11 IBGE. Valença: Valença – Ba. Disponível em: 
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/bahia/valenca.pdf. Acesso em: 03 de junho de 2012. 



 

Sabemos que durante todo período em que o regime escravista esteve em vigor, a cor da 

pele importava tanto quanto a condição social. Se o fato de que a população livre representava 90% 

dos moradores fixos de Valença já causa espanto, mesmo em fins do regime, quando o censo 

demográfico fora realizado, surpreende ainda mais a evidência de que a parcela da população livre 

composta por pretos e pardos fosse relativamente maior que a de brancos. A despeito disso, 

Schwartz afirma que em fins do século XVIII e início do século XIX, período no qual houve um 

relativo crescimento demográfico no Brasil, a população que mais crescia era a de negros livres 

(SCHWARTZ, 2001). 

As informações acima parecem responder a uma questão anteriormente vaga, que se refere 

a possível relação entre o fim do regime escravista e a diminuição do número de escravos por 

propriedade produtora de mandioca. Embora não disponhamos de dados que possam dar maior 

nitidez a situação no período, podemos crer que grandes parcelas de libertos permaneciam no 

trabalho da lavoura, a partir de outras relações de trabalho estabelecidas com os ex-senhores, assim 

como ocorreu em localidades do Recôncavo Sul da Bahia (SOUZA, 2012). 

Segundo Costa,  

 
 
Na proposta do fim gradual da escravidão, estava pautada e definida uma concepção 
específica de liberdade para os escravos. Segundo tal concepção, a liberdade deveria 
contemplar a preservação de laços de atrelamento e dependência pessoal entre os futuros 
libertos e seus ex-senhores. Dessa forma, a liberdade para os escravos não significava a 
ruptura completa com os elementos que haviam permeado as relações entre senhores e 
escravos [...] (COSTA, 2009: p. 121). 
 

 
Desta forma, possivelmente, a maioria dos libertos e pessoas de cor, em Valença, estaria 

inserida entre as múltiplas denominações presentes na categoria de homens livres (FRANCO, 

1997). Nesse sentido, segundo Barickman, era difícil encontrar exemplos de trabalho assalariado 

fora da indústria açucareira. Para este autor “[...] Entre os lavradores de fumo e mandioca que 

empregavam mão de obra livre de origem não familiar, era muito mais comum recorrer a 

‘agregados’ domésticos [...] do que contratar ‘jornaleiros’” (BARICKMAN, 2003: p. 219).  

Estas pessoas trabalhavam, na maior parte das vezes em troca de assistência no que diz 

respeito a moradia e alimentação, sendo assim, poderiam ser considerados como fonte de mão de 

obra familiar, formando, junto com os demais moradores (incluindo-se aí os proprietários das 

roças) uma unidade doméstica, isto é, um fogo. Faziam parte da mão de obra familiar porque 

participavam do convívio e das atividades diárias domésticas e até mesmo das refeições juntamente 



 

com os ex-senhores e sua família. Alguns deles também poderiam ser membros mais pobres da 

própria família (BARICKMAN, 2003: p. 221). 

É necessário lembrar que a utilização da mão de obra doméstica não anulava a existência 

do trabalho escravo, muitas vezes ambos eram utilizados concomitantemente. Isso não implica 

dizer, no entanto que o trabalho escravo empregado nas propriedades produtoras de farinha era 

realizado no mesmo padrão dos latifúndios exportadores de cana-de-açúcar.  

Seguindo a mesma linha de interpretação adotada por Castellucci Junior, observamos que 

em nenhuma das propriedades fora registrada a existência de senzalas ou qualquer outro tipo de 

moradia exclusivamente de escravos. Segundo aquele autor, este fato pode indicar formas de 

convivências muito próximas entre os senhores e trabalhadores tanto na labuta diária da roça 

quanto nas atividades da vida doméstica (CASTELLUCCI JUNIOR, 2010: p. 204). 

Sendo assim, mesmo quando a mão de obra escrava era utilizada, ela se apresentava de 

forma diferenciada, apontando para relações de dependência e/ou compadrio entre os senhores e 

trabalhadores. No caso dos produtores de farinha de mandioca em Valença, além do não 

arrolamento de qualquer cômodo que pudesse ter sido utilizado como moradia para os cativos, 

como afirmamos anteriormente, não há registro de feitores nos inventários em que os escravos 

tiveram seus ofícios declarados. 

Vemos, desta forma que, diferentemente do que se consolidou em boa parte da 

historiografia mais tradicional, a produção de farinha de mandioca não se dava de forma 

homogênea, isto é, os senhores de sortes de terra onde a farinha era produzida não formavam um 

grupo coeso; ao contrário, os indícios apontam a existência de níveis hierárquicos diferenciados 

entre eles. Havia desde homens de fortunas muito baixas, como Carlos José das Chagas, até 

proprietários com plantéis consideráveis de escravos como José Fernandes da Silva, convivendo 

com variadas modalidades de trabalho e de relações sociais.  

 

Mão de obra escrava na segunda metade do século XIX 

Apesar de termos apreendido os planteis de escravos existentes em cada sorte de terras, 

fossem roças ou fazendas nos quais a farinha era produzida, não podemos desconsiderar o contexto 

geral que se delineava no Império do Brasil. As leis antiescravistas se originaram de forças 

coercitivas externas como internas. Havia de um lado a ascensão do imperialismo britânico e de 

outro a pressão de grupos sociais diversos, tais como organizações de negros e pardos, escravos e 

libertos e dos abolicionistas, pela abolição do tráfico, inicialmente, e pelo fim da escravidão. Estes 

fatores apontavam para uma mudança de conjuntura no Império. Segundo Szmrecsányi 



 

 
 
[...] a proibição do tráfico em 1850 foi uma medida política de maior importância, não 
apenas para as relações de produção vigentes no país, mas também para a própria maneira 
de produzir da agricultura brasileira. Ao provocar, de forma definitiva, a elevação dos 
custos da mão de obra, ela criou condições necessárias para a progressiva racionalização do 
uso da força de trabalho em todas as atividades, inclusive na agricultura, e até para sua 
eventual substituição, sempre que isto se tornasse interessante e possível [...] 
(SZMRECSÁNYI, 1998: p. 27). 
 
 

Nesse contexto, de acordo com Schwartz, a questão da mão de obra, longe de ser um fator 

isolado estava intimamente ligada às questões de mercado do período. Levando em consideração 

que a agricultura de gêneros destinados à exportação e as lavouras de gêneros de abastecimento 

eram interdependentes, o crescimento demográfico verificado na população, livre e escrava, do 

Império no início do século XIX, gerava também demanda por víveres, dentre os quais, pelo menos 

no Norte do Brasil, a farinha de mandioca se destacava (SCHWARTZ, 2001: p. 166). 

Embora estudos como o de Barickman demonstrem que em alguns casos os senhores 

produtores de cana-de-açúcar e de fumo cultivavam mandioca em seus terrenos, geralmente, estes 

eram resistentes a tal prática. Sendo assim, em grande medida, suas propriedades eram dependentes 

dos fornecedores das regiões ao sul do Recôncavo (BARICKMAN, 2003). 

Segundo Schwartz, apesar da cultura da mandioca ser relativamente fácil, envolvia uma 

série de riscos, especialmente a flutuações de preços. Enquanto nos anos de boas colheitas havia 

abundância do item no mercado, levando a baixa no valor do produto, nos anos de colheitas ruins 

causadas, entre outras, por secas ou enchentes, os preços tendiam a aumentar. Neste sentido, para 

aumentar a produtividade de farinha, os donos das roças necessitavam adquirir mão de obra, desta 

forma,  

 
 
[...] A compra de escravos para aumentar a produção, portanto, exigia capital e se 
fundamentava na expectativa de anos que não fossem ‘bons demais’ nem ‘ruins demais’. 
Incapazes de controlar a imprevisibilidade do tempo os produtores como era de se esperar, 
tentavam reter os estoques de mandioca e, assim, manipular o mercado, para a desgraça dos 
habitantes e dos administradores de Salvador. (SCHWARTZ, 2001: p. 166). 
 
 

Szmrecsányi afirma que em meados do século de XIX foi iniciado o processo de 

industrialização do Brasil. De acordo com o autor, este fato exerceu grande influência sobre as 

formas de apropriação do trabalho (SZMRECSÁNYI, 1998). No Nordeste, como afirmamos 

anteriormente, outro fator que implicou mudanças sob as lavouras, especialmente da Bahia e de 

Pernambuco, foi a transferência do eixo político-econômico desta região para o Sudeste, obtendo 

destaque o Rio de Janeiro e São Paulo. 



 

Por sua vez, a ampliação da cultura cafeeira (lavoura permanente) em detrimento da cana-

de-açúcar (lavoura temporária) açambarcou um número cada vez maior de cativos, provocando um 

deslocamento em grande escala desta mão de obra do Nordeste para o Sudeste. De acordo com 

Barickman, apesar do processo de transição da mão de obra cativa para a livre na Bahia, em meados 

do oitocentos a escravidão se mantinha em vigor. Entretanto, o tráfico interprovincial, intensificado 

após a publicação da Lei Eusébio de Queirós, teria transformado aquela Província de importadora 

em exportadora de escravos. 

 
 
[...] Entre 1851 e o início da década de 1880, cerca de duzentos mil cativos foram obrigados 
a migrar do Sul e do Nordeste para as províncias produtoras de café do Sudeste que, na 
primeira metade do século XIX, tinham passado a constituir o ‘centro dinâmico’ da 
economia brasileira [...] (BARICKMAN, 2003: p. 230) 
 

 
Não é seguro afirmar, entretanto, que essa região da Bahia sofreu impacto direto do 

deslocamento da mão de obra, assim como aconteceu com o tradicional Recôncavo. Desta forma, 

optamos por elaborar uma segunda tabela, na qual pudéssemos perceber o número de escravos de 

cada proprietário, em relação à década na qual o inventário fora lavrado. 

 

Tabela 4 – Número de escravos por década (1850-1888) 

Década Proprietário  Nº de escravos 

 

1850 

Manoel da Silva Maia 1 

Francisca Romana de Castro  8 

José Fernandes da Silva 19 

1860 Carlos José das Chagas 0 

1870 Manoel Maximo Ferreira 1 

Maria Andreza de Jesus 1 

1880 Domingos Ferreira de Carvalho 2 

 

Apesar dos dois inventários com o maior número de escravos estarem localizados na 

década de 50 (Francisca Romana de Castro e José Fernandes da Silva), em um terceiro inventário, 

também da década de 1850, mas especificadamente do ano de 1852, apenas dois anos após a 

publicação da Lei Eusébio de Queirós, consta apenas um cativo. Isso já seria um reflexo da Lei anti-

tráfico de africanos? Ou apenas estaria relacionado ao tamanho da propriedade? No momento, ainda 

seria precoce estabelecer quaisquer relações entre a intensificação das práticas e políticas 

abolicionistas e a diminuição do número de cativos nas propriedades.  

É possível crer que, se os acontecimentos seguissem a risca esta regra, de acordo com o 

passar das décadas, proprietários como Domingos Ferreira de Carvalho, cujos autos de inventário 



 

datam da década de 1880 não deveriam possuir escravos, embora se leve em consideração que o 

número de cativos que este detinha era relativamente pequeno (apenas dois escravos). No entanto, 

ainda na década de 60, o proprietário Carlos José das Chagas não possuía cativos. 

A despeito dessa realidade, outro dado chama nossa atenção, trata-se do preço pelo do qual 

os escravos de Domingos Ferreira de Carvalho são avaliados: Manoel e Amancio, ambos criôlos, 

este com vinte e três anos e aquele com vinte e seis, ambos do serviço de lavoura, são avaliados por 

um valor total de Rs2:200$000, Manoel por Rs1:000$000 e Amancio por Rs1:200$000. Isso 

demonstra que, apesar da conjuntura instável, os escravos em idade de pleno vigor do trabalho 

continuavam tendo um grande valor de mercado. Podemos dizer que, possivelmente, em função da 

conjuntura de instabilidade do mercado, estes escravos eram reconhecidos como bens de grande 

valor e motivo de prestígio para seu proprietário. 

Costa afirma que, por outro lado, a preservação de alguns escravos em propriedades 

poderia representar para o senhor mais que a manutenção de um status dentro da sociedade. De 

acordo com este autor 

 
 
A manutenção da propriedade escrava nas décadas finais da escravidão significou, em 
muitos casos, a própria sobrevivência do senhor e de sua família, pois [...] muitos senhores 
depositavam nesse tipo de propriedade o comprometimento de grande parcela de sua 
fortuna. Dessa forma, o prejuízo causado por uma alforria arbitrada com baixo valor de 
indenização ou – o pior – sem indenização alguma, poderia decretar a falência definitiva e a 
pobreza extrema do senhor; assim, não é de surpreender que estes homens e mulheres, 
proprietários de escravos, utilizassem de estratégias variadas para evitar a perda do escravo. 
(COSTA, 2009: p. 144). 
 
 

Como vimos, os cativos continuavam a ser uma forma, se não a principal, de capitalizar 

rendas para aqueles que, mesmo em fins do regime, conseguiam mantê-los dentro das suas 

propriedades. Neste sentido, Barickman verificou um significativo aumento no preço dos escravos 

nas últimas décadas do regime escravista. Se no início da década de 1850 era possível comprar um 

escravo do sexo masculino de enxada e foice pela quantia de Rs. 480$000, por volta de 1858 o 

mesmo escravo era vendido por cerca de Rs. 1:075$000 (BARICKMAN, 2003: p. 231). 

Em contrapartida, ao relacionar o valor dos escravos em equivalente de alqueires de 

farinha, notou que os índices de aumento no preço dos escravos acompanhavam o aumento no preço 

do produto. Sendo assim, não se tornava totalmente inviável para um produtor de farinha com 

algum cabedal adquirir um escravo em meados do século XIX.  

 
 
[...] na década de 1850, o preço médio de um escravo em mil-réis correntes mostrava um 
aumento superior a 600% em relação à média da década de 1780. Mas quando esses preços 



 

médios são convertidos em alqueires de farinha, exibem um aumento de menos de 85%. 
Isso significa que, flutuações anuais à parte, os preços que os lavradores de mandioca 
podiam cobrar por sua farinha quase acompanharam o movimento ascendente do preço 
nominal do braço escravo. Assim, na primeira metade do século XIX, esses lavradores 
viram sua capacidade de adquirir escravos relativamente pouco reduzida. (BARICKMAN, 
2003, p. 233). 
 
 

Considerações finais 

Na contramão de uma historiografia que afirmava ser a produção de farinha atividade de 

lavradores pobres, constatamos, a partir da análise das fontes, que ela poderia ser, também, 

realizada por detentores de Médias altas e Médias fortunas. Vemos, desta forma, que a cultura da 

mandioca não se diferenciava apenas das atividades realizadas no Recôncavo clássico, do 

latifúndio, da cana-de-açúcar e da escravidão; especialmente no tocante aos mecanismos de 

produção, ao tamanho dos planteis escravos e, mesmo, ao tipo de mão de obra utilizada, a produção 

de farinha apresentava características diferenciadas em si. Neste sentido, tendo em vista que, no 

período, uma das principais formas de capitalização de renda eram os escravos, mesmo com as 

transformações que a Lei de Terra propunha, a posse de um maior ou menor número de cativos 

corroborava para a existência de hierarquias entre os produtores de farinha. 
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FUNDO DE EMANCIPAÇÃO DE ESCRAVOS: APLICABILIDADE E AS 

IRREGULARIDADES EM CASTRO/PR. 

Fernando Franco Netto e Inês Valéria Antoczecen 

                                                                                                             

RESUMO 

No presente artigo é realizado um estudo sobre como foi aplicado o fundo de emancipação de 
escravos no município de Castro/PR. Para fundamentar o artigo foram consultadas bibliografias 
referentes à escravidão e as leis abolicionistas, assim como levantamento de dados e analises de 
documentos referentes ao fundo de emancipação em Castro. O objetivo do governo era auxiliar na 
libertação de escravos, porém, foi possível constatar algumas irregularidades relacionadas à 
aplicação do fundo de emancipação. Tais irregularidades se relacionavam com o descuido na 
elaboração das Atas e na aplicação rigorosa das leis.  
Palavras-chave: Escravidão; fundo de emancipação de escravos; senhores, propriedade. 

 

ABSTRACT:  

The present paper a study on how the fund emancipation of slaves in the city of Castro/PR was 
applied is performed. To substantiate the article bibliographies relating to slavery and abolition laws 
were consulted, as well as data collection and analysis of documents related to emancipation fund in 
Castro. The government's objective was to assist in the liberation of slaves; however, there has been 
some irregularities in the implementation of emancipation fund. Such irregularities were related to 
carelessness in preparing the Minutes and the strict enforcement of laws. 
Keywords: Slavery; fund emancipation of slaves; lords, property. 
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1. INTRODUÇÃO  

   No presente artigo pretende-se elucidar algumas considerações a respeito dos significados 

do fundo de emancipação de escravos no município de Castro/Paraná, cujo escopo é verificar como 

se deu a libertação dos escravos e como foi à aplicabilidade dos recursos destinados para a 

libertação dos mesmos no município analisado. 

   De acordo com os registros encontrados no Arquivo Público do Paraná, o fundo de 

emancipação passou a funcionar no município a partir de 1872, sendo organizada a Junta de 

Classificação, e os componentes da mesma em ata registraram os detalhes da primeira reunião, os 

critérios que seriam utilizados e a primeira lista nominativa na qual constam os nomes dos escravos 

que seriam beneficiados pela lei. Ressalta-se que é possível verificar inúmeras irregularidades nas 

respectivas listas, as quais serão abordadas no decorrer do artigo.  

    O fundo de emancipação foi aprovado no ano de 1871 e permaneceu até 1888, ano em que 

foi abolida a escravidão através da Lei Áurea. Porém nossos estudos foram realizados entre os anos 

de 1872 até 1885, período abordado devido à possibilidade de angariar informações nos 

documentos encontrados no Arquivo Público do Paraná, sendo que não foi possível localizar 

documentos referentes ao fundo de emancipação em Castro posteriores ao ano de 1885. 

   Para a escrita do presente artigo foram analisadas bibliografias relacionadas aos escritos 

sobre a escravidão no Brasil, assim como documentos referentes ao fundo de emancipação, os quais 

embora escassos, foram fundamentais para obter informações valiosas sobre os mecanismos de 

classificação e libertação de escravos através do fundo de emancipação no município analisado. 

  Durante a análise das listas de classificação dos escravos foram explorados os dados 

referentes à idade, estado civil, profissão, aptidão para o trabalho e o valor dos mesmos. A partir das 

informações extraídas, levantaram-se argumentos sobre os critérios adotados na classificação dos 

escravos, foram analisadas as irregularidades encontradas nas listas nominativas a partir das 

indicações que constam nos ofícios destinados aos presidentes da Província do Paraná, escritos pelo 

inspetor da Província, o qual acompanhava os processos de classificação. 

 Após a análise das informações levantadas é possível pressupor que houve irregularidades 

por parte da Junta de Classificação, os quais em alguns casos desrespeitavam as exigências 

impostas pelo governo. No corpo do artigo são relatadas as anormalidades, que nos indicam a 

manipulação de fundos públicos, tanto por parte da junta que suprimia informações em relação aos 

critérios adotados para a classificação, como também por parte dos senhores de escravos, os quais 
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de acordo com dados presentes nas listas nominativas supervalorizavam o preço dos mesmos, como 

será abordado durante a explanação dos argumentos que compõem o artigo. 

  

2. A ESCRAVIDÃO E A FORMULAÇÃO DAS LEIS ABOLICIONISTAS  

   Os africanos criaram, desde o início da colonização, muitas formas de resistência ao 

cativeiro. As fugas e organizações de quilombos revelam uma das faces dessa resistência. Mas foi 

no cotidiano, no dia-a-dia das relações entre senhores e escravos, que estes levaram adiante as 

muitas estratégias de sobrevivência e de preservação de sua condição humana. 

   Os escravos enfrentaram inúmeras dificuldades no trabalho árduo e nos maus tratos que 

sofriam de seus senhores, com o intuito de conseguir a liberdade, os mesmos lançavam-se em busca 

de adquirir meios para que fosse possível alcançar a liberdade, ou seja, comprar a sua própria 

alforria assim como dos familiares mais próximos, principalmente dos filhos.  Porém os escravos 

encontravam dificuldades, pois os senhores elevavam o valor dos mesmos, cujo escopo era 

dificultar que os mesmos abandonassem a fazenda e continuassem produzindo para os senhores. 

   Como elucida Reis (1988), a carta de alforria era um acordo realizado entre o senhor e seu 

escravo, o qual apresentava um valor em dinheiro ao seu senhor. Quando a transação era feita 

amigavelmente se estabelecia entre ambos um preço justo, ou seja, valor de mercado pelo qual o 

escravo comprava a sua liberdade, porém quando não havia acordo entre ambos o escravo 

procurava seus direitos recorrendo à justiça onde seu valor era discutido e atribuído a fim de realizar 

a transação. 

   Para que fosse possível comprar a alforria os escravos acumulavam o pecúlio que era um 

dinheiro que os mesmos conseguiam a partir de alguns meios. Como corrobora Mendonça foi a 

partir de 1871 que o acúmulo de pecúlio pelos escravos foi legalizado, possibilitando aos mesmos 

angariar dinheiro para comprar a sua liberdade. 

 
 

Um dos dispositivos inscritos na lei de 1871 assegurava aos escravos o direito de 
formar pecúlio, uma poupança que pudessem compor com doações, heranças ou 
com o que, por consentimento do senhor, obtivessem por meio do seu trabalho. 
Esse pecúlio poderia ser utilizado pelos escravos para comprar de seus senhores a 
alforria ou, nos termos preferidos pelos legisladores, para “indenizarem” os 
senhores pela liberdade. O escravo que escolhesse utilizar dessa forma suas 
economias teria a proteção da lei, que obrigava os senhores a alforriar os que lhes 
apresentassem a quantia correspondente ao seu valor. (MENDONÇA, 2001, p. 55). 
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 Com o auxilio da lei os escravos conseguiam a sua alforria com mais facilidade, alguns 

realizavam acordos pacíficos com seus senhores, sem precisar acionar a justiça, mas ressalta-se que 

em outros casos os escravos encontravam dificuldades, sendo que seus senhores resistiam, 

enfrentavam a justiça, fazendo com que o processo se estendesse durante meses, pois não aceitavam 

perder a mão de obra de suas fazendas. Como alega Mendonça (2001, p. 60 – 61). 

 
 

Nem sempre, porém as coisas foram fáceis para os escravos que tentavam sair da 
escravidão comprando a sua alforria. Inúmeras vezes as negociações em torno do 
preço a ser pago foram marcados por tensões entre senhores, ciosos de sua 
“propriedade”, e escravos ansiosos por liberdade. A quantia a ser paga foi um dos 
pontos centrais das disputas instauradas nos tribunais. Quando a quantia oferecida pelo 
escravo não era aceita pelo senhor, a lei definia que se instaura um processo de 
arbitramento, ou seja, uma ação judicial para a definição do valor. 

 
 
    Levando em conta a citação anterior, observa-se que em casos de recusa de liberdade por 

parte do senhor após o escravo apresentar o pecúlio, frequentemente os escravos utilizavam-se da 

proteção da lei. Os processos geralmente eram longos e difíceis, sendo assim durante o andamento 

do processo os escravos eram recolhidos das fazendas em depósitos apropriados onde ficavam 

confinados aguardando o resultado, este processo de recolhimento era indicado pelo curador, 

(pessoa escolhida pelo juiz para representar o escravo), ou pelo juiz, cujo escopo era preservar o 

escravo de agressões físicas e morais de seus senhores e também aproximar o mesmo da 

responsabilidade de uma pessoa livre. 

   Os senhores geralmente elevavam o preço dos seus escravos, atribuindo a eles inúmeras 

qualidades, as quais nem sempre os mesmos possuíam, pois quanto mais qualidade o escravo 

apresentava e sua pouca idade elevavam o valor, sendo que o valor da alforria apresentada pelo 

escravo ao seu senhor através do pecúlio nem sempre era aceito pelo mesmo, o qual alegava que o 

escravo valia mais do que a quantia que lhe era apresentada, pois enquanto os senhores tentavam 

elevar o preço dos escravos pelas suas qualidades, os mesmos buscavam menosprezar seus valores, 

apresentando aspectos que caracterizavam fragilidade física e idade avançada.  

   Neste caso o escravo era avaliado por três pessoas escolhidas pelas partes interessadas, ou 

seja, pelo senhor, pelo curador e também pelo juiz. Os indivíduos escolhidos eram incumbidos de 

fazer o procedimento de análise do estado físico, profissional e também das qualidades e da idade 

do escravo, apontando um valor o qual seria pago pelo mesmo ao senhor. Se o valor fosse superior 
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ao apresentado pelo escravo, o mesmo era obrigado a completa-lo, a fim de conquistar a sua 

liberdade. (MENDONÇA, 2001).  

   Ressalta-se que o pecúlio acumulado pelos escravos era uma das estratégias de conquistar a 

carta de alforria, mas salienta-se que durante o período de escravidão houve mobilizações por parte 

do governo em amenizar a difícil situação dos mesmos. Foram criadas algumas leis que visavam 

diminuir o número de escravos em cativeiro no país, mas identificou-se que nem sempre as leis 

visavam beneficiar os escravos e sim interesses econômicos, pois com a industrialização tornava-se 

cada vez mais evidente que o trabalho escravo era incompatível com o desenvolvimento do 

capitalismo. (FLORIDO, 1999).  

  Salienta-se que frequentemente houve interesses na tática de amenizar a escravidão no 

Brasil, dentre os interesses podemos destacar os econômicos que permeavam as medidas adotadas a 

respeito da escravidão, iniciando com a Lei Eusébio de Queiróz que foi um acordo com o objetivo 

de atender as reivindicações da elite inglesa, cujo escopo era econômico, ou seja, aumentar o 

numero de trabalhadores assalariados no Brasil, para que os mesmos fossem consumidores dos 

produtos ingleses. 

    Com a proibição do tráfico de escravos para o Brasil, a partir de 1850, através da Lei 

Eusébio de Queirós, houve a diminuição da entrada dos mesmos, mas compreende-se que as elites 

agrárias levaram muito tempo para compreender que o escravismo brasileiro estava condenado pelo 

avanço da influencia do sistema capitalista sobre o país.  A condenação moral do escravismo estava 

a cargo dos parlamentares engajados no movimento abolicionista, mas outros argumentos eram 

manejados com frequência crescente, demostrando que o cativeiro, além de imoral, era também 

irracional do ponto de vista econômico. (RISÉRIO, 2007). Mendonça argumenta que 

 
 

(...) a legislação emancipacionista que marcou o processo de abolição no Brasil 
explica-se pela necessidade de adequação do país às exigências do capitalismo, que 
já tão desenvolvido em outras passagens, se encontrava aqui obstruído pela 
vigência das arcaicas relações escravistas de produção. Assim a abolição e o 
cortejo legislativo que a marcou foram ao contrário de uma ação humanitária das 
elites em favor dos escravos voltados para a defesa de interesses específicos dessas 
mesmas elites. (MENDONÇA, 2001, p. 11) 
 
 

   Salienta-se que com a campanha abolicionista ganhando a opinião pública, as elites nela 

envolvidas dividiam-se em correntes. Parte dos intelectuais brasileiros da segunda metade do século 

XIX adotou o positivismo, pelo qual acreditavam que o progresso era baseado na ciência e na razão, 
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sendo assim tudo que não tivesse de acordo com a lei representava atraso e desordem e devia ser 

eliminado. Sob essa visão um dos empecilhos para o progresso do Brasil era a escravidão, sendo 

visto com um elemento da desorganização da vida econômica e de desordem social. (FLORIDO, 

1999).  Essa visão política da abolição estabeleceu-se numa importação direta do pensamento 

abolicionista da década de 1880, fato que motivou alguns abolicionistas, dentre eles Joaquim 

Nabuco e José do Patrocínio a organizarem e comandarem algumas medidas para a questão servil. 

 Com o escopo de diminuir a escravidão no Brasil no dia 28 de setembro de 1871 foi promulgada a 

Lei nº 2.040, chamada lei do Ventre Livre, também conhecido como Lei Rio Branco, na qual 

constava que os filhos de escravas nascidos a partir da referida data seriam declarados livres. 

   A medida determinava que a partir daquela data os filhos dos escravos nasceriam livres, 

mas deveriam ficar em poder dos senhores de suas mães até completar os oito anos de idade. A 

partir de então o senhor poderia optar por libertá-lo e receber em troca uma considerável 

indenização, ou utilizar os serviços do filho da escrava até que ele completasse 21 anos. Na 

verdade, a Lei pouco alterou a situação dos escravos, ao contrário, consagrava o direito de os 

proprietários usufruírem do trabalho escravo durante sua fase mais produtiva e garantia-lhes um 

lucro adicional que era a indenização. Dessa forma a Lei do Ventre Livre constituiu uma medida 

paliativa que atendia as pressões dos abolicionistas e ao mesmo tempo preservava os interesses dos 

proprietários de escravos. (FLORIDO, 1999). 

    A Lei de 1871 além de libertar o ventre cativo também regularizava o pecúlio para a 

compra de alforria, entretanto, os senhores nem sempre seguiam as Leis, as mesmas eram 

aprovadas, mas como verificado nos documentos, não havia um controle para verificar se estavam 

sendo cumpridas, fato que possibilitava aos senhores, burlarem as Leis e tirar o máximo possível de 

lucro, inclusive dos escravos que já haviam conquistado a sua liberdade ou conseguido o dinheiro 

para a compra da alforria. 

   Evidencia-se que as Leis que visavam à abolição não foram aprovadas de maneira pacífica, 

pois enquanto alguns parlamentares visavam o abolicionismo outros se posicionavam contra a Lei, 

salientando que a escravidão era um processo natural e deveria continuar, mas com o avanço da 

industrialização, sem dúvida a abolição seria o coroamento do processo pelo qual passava a 

economia brasileira, a qual no período iniciava o acompanhamento ao desenvolvimento capitalista 

mundial. Já não era mais vantajoso para o setor econômico manter o trabalho escravo, sendo do 

interesse do governo criar Leis para minimizar a influencia escravista no país (FLORIDO, 1999).  
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   No contexto abordado a escravidão deixava de ser uma das molas propulsoras da economia 

para transformar-se num obstáculo ao progresso. A abolição imediata talvez significasse no período 

a eliminação de barreiras que inibiam o desenvolvimento da economia capitalista no Brasil e no 

mundo, mas ao mesmo tempo representaria também a ruína do regime político que se apoiava numa 

classe senhorial escravista. 

  Ressalta-se que o fim do tráfico negreiro e as pressões dos países capitalistas foram 

aspectos que certamente influenciaram no desgaste do sistema escravista. Sendo assim foi 

favorável, inclusive para os senhores que fossem aprovadas leis como a Lei do Ventre Livre e 

posteriormente o fundo de emancipação, que libertavam lentamente uma pequena parte de escravos, 

sendo assim ao mesmo tempo em que o governo adotava as reivindicações do mundo capitalista 

aprovando as leis, não afetava os trabalhos nas fazendas, sendo que a extinção do trabalho escravo 

não seria em massa, mas em pequena proporção, como corrobora Dauwe em seus escritos.  

 
 

(...) compreende-se que o objetivo do legislador ao regulamentar o fundo de 
emancipação não era o de obterem-se libertações em massa, o que seria 
contraditório com os objetivos da lei do Ventre Livre, a principal finalidade do 
fundo era garantir algumas liberdades, a fim de conter uma “torrente” de 
libertações que pudesse por em risco a paz e a prosperidade do campo. (DAUWE, 
2010, p. 11). 

 
 
    Salienta-se que as Leis aprovadas beneficiavam além dos escravos, também os seus 

senhores, proporcionando aos mesmos a indenização pela libertação dos seus escravos, os quais 

conseguiram adquirir lucros antes que a Lei total da abolição fosse aprovada. Sendo assim as Leis 

nem sempre foram cumpridas como deveriam, podemos destacar o fundo de emancipação, criado 

através da Lei do Ventre Livre, o qual foi aprovado com o intuito de emancipar os escravos, mas 

ressalta-se que havia inúmeras irregularidades por parte dos componentes da Junta de Classificação 

na aplicação de recursos e na seleção dos escravos que seriam beneficiados, fato que dificultou a 

sua eficácia, como será apontado a seguir. 

 

3. A APLICABILIDADE DO FUNDO DE EMANCIPAÇÃO E AS IRREGULARIDADES 

LEVANTADAS EM CASTRO/PR. 

    O Fundo de Emancipação de escravos foi uma contribuição que o governo Imperial 

atribuiu as Províncias e municípios, cujo escopo era auxiliar na libertação dos escravos através da 

indenização feita aos seus senhores, de acordo com os critérios de classificação estabelecidos.  De 
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acordo com Graf (1981), o capital levantado para a indenização dos senhores pelo fundo de 

emancipação provinha de diversos meios, como: taxas de escravos, através de impostos gerais sobre 

transmissão de propriedade de escravos, multas impostas aos senhores, no caso desrespeito ao 

regulamento, quotas destinadas através de orçamentos provinciais e municipais e através de 

doações. 

    O fundo de emancipação foi estabelecido pelo artigo 3º da Lei do Ventre Livre e para que 

entrasse em vigor era necessário que os órgãos responsáveis por receber o dinheiro que seria 

utilizado na indenização dos senhores cumprissem algumas exigências propostas pelo governo 

Imperial. 

   Como ressalta Silva (2007) o referido artigo, estabelecia que fosse realizada a matricula de 

todos os escravos existentes no império. O registro era necessário para se conhecer o número de 

escravos que compunham o contingente brasileiro nas diversas regiões do império e para fazer 

estimativas monetárias referentes à quantidade de dinheiro que deveria ser despendido a cada 

município para a compra dos escravos. No parágrafo 2º o artigo determinava que todos os escravos 

que não fossem classificados por culpa ou omissão dos interessados, seriam considerados libertos a 

partir do prazo de um ano e os senhores pagariam uma multa de 500 réis se o pagamento fosse 

dentro do prazo estabelecido e de 1000 réis se excedesse o prazo. O dinheiro arrecadado com as 

multas era destinado ao fundo de emancipação.  

  Identificou-se através das bibliografias e dos documentos encontrados no Arquivo Público 

do Paraná, que para receber o dinheiro do Governo Imperial, cada município tinha como obrigação 

implantar uma Junta composta por alguns membros os quais seriam responsáveis pelo trâmite.  

Faziam parte da Junta o Promotor Público, Presidente da Câmara, Coletor da Fazenda Pública e o 

escrivão do Juiz de Paz, o qual tinha como função registrar as atividades, ou seja, fazer as atas das 

reuniões em livros oferecidos pelo Ministério da Agricultura. 

   O regulamento propunha que as reuniões da Junta de Classificação seriam realizadas 

anualmente, sendo no primeiro domingo do mês de julho. Após concluírem as listas os integrantes 

das Juntas às fixavam nas portas das igrejas, cujo desígnio era propiciar a todos o conhecimento dos 

escravos que haviam sido classificados e deste modo oportunizar aos que não haviam sido 

beneficiados recorrer no caso de se julgarem prejudicados. A chance de recorrer da decisão era 

oportunizada não somente aos senhores, mas inclusive aos escravos que eram representados na 

justiça por um procurador (GRAF, 1981). 
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    Ressalta-se que nem todos os escravos eram beneficiados pelo fundo de emancipação, 

havia uma classificação que deveria ser respeitada, sendo que eram priorizados os escravos que 

participassem de relações familiares e dificilmente conseguiam serem libertados os indivíduos sem 

filhos. A classificação de acordo com a Lei seguia a seguinte ordem: 

 
 

1. Os cônjuges que fossem escravos de diferentes senhores; 
2. Os cônjuges que tivessem filhos nascidos livres em virtude da lei e menores 
de 8 anos; 
3. Os cônjuges que tivessem filhos livres menores de 21 anos; 
4. Os cônjuges com filhos menores escravos; 
5. As mães com filhos menores escravos; 
6. Os cônjuges sem filhos menores. 
Na libertação dos indivíduos, a sequência prioritária seria: 
1. A mãe ou pai com filhos livres; 
2. Os de 12 ou 50 anos de idade, começando pelos mais moços do sexo 
feminino e pelos mais velhos do sexo masculino. Entre esses teriam ainda 
prioridade os que contribuíssem com certa quota para sua libertação e também os 
mais morigerados, a juízo dos proprietários (GRAF, 1981, p. 60). 
 
 

  Analisando as informações é possível ressaltar que os escravos que possuíam família 

estabelecida eram privilegiados na seleção dos que seriam beneficiados, no entanto havia os 

escravos que visavam se unir a pessoas livres para que tivessem mais oportunidades de serem 

beneficiados. 

  Através do fundo de emancipação os senhores também tinham mais controle sobre seus 

escravos, pois eram exigidos critérios morais para a determinação de quais escravos seriam 

libertados pelo fundo, funcionava como uma tática de manter a paz no campo, visto que geralmente 

aconteciam organizações de fugas com o escopo de conquistar a liberdade.  

 
 

(...) eram preteridos na ordem de emancipação os indicados nos crimes (...) os 
pronunciados em sumario de culpa, os condenados, os fugidos ou que houvessem 
tentado a fuga nos seis meses anteriores a reunião da Junta, e aqueles que fossem 
dados à embriaguez. Era também preterido o escravo que estivesse litigando sua 
liberdade, mas era-lhe conservado o lugar que ocupasse no momento da decisão do 
pleito, caso esta lhe fosse contrária. (GRAF, 1981, p. 60). 

 
 
  Deste modo os escravos eram forçados a submeterem-se as regras estabelecidas por seus 

senhores, pois as informações sobre os mesmos eram relatadas nas listas nominativas no momento 

da realização da matricula e ficavam sob o poder dos responsáveis pelas classificações. Como 
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corrobora Graf, se algum escravo não cumprisse as regras e estivesse na ilegalidade era retirado da 

lista dos nomes selecionados a serem beneficiados pelo fundo de emancipação.  

    Salienta-se que era necessário realizar a matricula e a classificação dos mesmos, para que 

fosse possível que o governo provincial repartisse as verbas que provinham de diferentes destinos, 

sendo destinada uma cota para cada município de acordo com o número de escravos existentes. Em 

relação ao fundo de emancipação Louzada salienta que “os recursos do Fundo seriam distribuídos, 

considerando-se a proporção de escravos existentes em cada município e províncias, cabendo aos 

respectivos presidentes destas a divisão entre seus municípios e freguesias”. (LOUZADA, 2011, p. 

2) 

   De acordo com Louzada, as liberações dos recursos do fundo de emancipação seriam de 

acordo com o número de escravos matriculados em cada município, para receber o auxilio, era 

necessário que os escravos fossem matriculados pelos seus senhores junto à junta de classificação, 

de posse das relações, os membros da junta de cada localidade iniciavam os seus trabalhos, a fim de 

selecionar os escravos a serem libertados. 

   Para realizar o levantamento da aplicabilidade dos recursos do fundo de emancipação em 

Castro foi realizado um estudo dos documentos referentes ao interstício temporal de 1872 a 1885, 

período que foi possível encontrar documentação referente ao tema. 

   Dentre os documentos analisados encontram-se as atas de reuniões da junta de 

classificação, destinadas aos Presidentes da Província, nas quais foram relatados os assuntos 

levantados durante as reuniões pelos componentes das Juntas. Ofícios informativos relatando o 

andamento dos processos de classificação dos escravos, nos quais era indicado o número de 

escravos beneficiados pelo fundo de emancipação, e as listas nominativas, inclusive em algumas se 

encontra o valor indenizado aos senhores na compra da liberdade dos escravos. Identificamos 

também alguns ofícios destinados ao Presidente da Província, escritos pelo inspetor da Província, 

nos quais foram relatadas as irregularidades quanto à classificação dos escravos e nos registros 

encontrados nas listas nominativas. 

    As listas nominativas formuladas pelos membros da Junta de Classificação era uma 

exigência do Governo Imperial para que fosse possível fazer um levantamento do número de 

escravos existentes no país e em cada município. Nas referidas listas encontram-se registrados os 

números de matricula de cada escravo, os nomes dos mesmos, cor, idade, estado civil, profissão, 

aptidão para o trabalho, número de pessoas que compunham as famílias dos mesmos, moralidade, 

valor atribuído pelos seus senhores, nome dos senhores, aos quais cada escravo pertencia e as 
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observações referentes a cada indivíduo. As referidas listas eram destinadas ao Presidente da 

Província, as quais eram assinadas pelo Presidente da Comarca, Promotor e pelo Coletor, todos, 

membros da Junta de Classificação. 

  As informações sobre os escravos registradas nas listas eram necessárias para selecionar os 

que seriam beneficiados, mas foi possível verificar a ausência de alguns dados, sendo motivo de 

questionamentos por parte do inspetor, como trataremos no decorrer do artigo. 

   Na primeira matrícula realizada pelos membros da Junta verificou-se que até a data de 30 

de abril de 1873 haviam sido registrados no município 946 escravos, destes somente um escravo 

havia sido beneficiado pelo fundo de emancipação, quatro haviam recebido a carta de liberdade por 

sentença, 53 conquistaram a liberdade a partir de meios particulares, quatro receberam a carta que 

os livrava do cativeiro através de locução de serviços e 33 escravos haviam sido libertados por 

condição (Arquivo Público do Paraná, AP 581, p. 115). Analisando os dados levantados é possível 

ressaltar que até a data citada, o fundo de emancipação teve pouca relevância sendo que dentre os 

95 escravos que haviam conquistado a liberdade, somente um foi beneficiado pelas cotas do fundo 

de emancipação. 

   Levando em consideração o percentual apontado na analise anterior, argumenta-se sobre o 

documento enviado ao Presidente da Província do Paraná, Frederico José Cardoso de Araújo 

Abranges, no dia 24 de abril de 1875, no qual consta que no período de 1872 até 1874, foram 

manumitidos no município de Castro, através do fundo de emancipação, 46 escravos (Arquivo 

Público do Paraná, AP 462, p 149). Levanta-se o questionamento em relação ao número de escravos 

libertados após verificar que na “primeira quota liberada, o município de Castro recebeu a quantia 

de 1:956$000” (GRAF, 1981, p. 66), valor suficiente para libertar cerca de três a quatro escravos, 

sendo que o valor atribuído a cada escravo nas listas analisadas variava de 1:400$000 a 300$000 

por escravo. Em relação aos 46 escravos que teriam sido libertados, salienta-se que não há nenhuma 

lista com o nome dos mesmos nem o valor gasto com a indenização para seus senhores. 

   Ressalta-se que os recursos repassados pelo governo eram de baixo valor, sendo assim, 

geralmente conseguiam o benefício da liberdade os escravos que já possuíam algum pecúlio e 

completavam o valor exigido pelos seus senhores, muitas vezes o dinheiro repassado não era 

suficiente para comprar a liberdade de um único escravo. Silva corrobora que o  

 
 

 (...) critério estabelecido pelo regulamento, o qual valia tanto para as famílias 
como para os indivíduos, era a apresentação de um pecúlio ou cota para a 
libertação. Assim aqueles cativos que tivessem alguma economia podiam sair na 
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frente daqueles que fossem desprovidos de qualquer recurso. Essa possibilidade, 
aliás, foi muito bem explorada tanto pelos escravos como pelos senhores. (SILVA, 
2007, p. 210). 
 
 

  Porém no município em análise não foram encontrados registros do uso de pecúlios 

particulares para auxiliar na libertação através do fundo de emancipação, como verificado nos 

documentos, o valor que restava e que era insuficiente para libertar um escravo deixava de ser 

aplicado, como consta nos ofícios enviados à Província não houve procura de nenhum escravo com 

pecúlio próprio para reforçar o remanescente do fundo de emancipação e conquistar a sua liberdade. 

  De acordo com os documentos analisados, o término dos trabalhos de matrícula no 

município de Castro deu-se em dezembro de 1875, sendo enviadas as listas ao Presidente da 

Província, D. Adolpho de Lamenha Lins, com o nome e os dados gerais dos escravos que residiam 

no referido município.  Em relação às informações levantadas, verificou-se que a população escrava 

de Castro era de 1287 pessoas, sendo 658 do sexo masculino e 629 do sexo feminino, como 

apontado no quadro a seguir. 

 

Quadro 1 – População escrava de Castro em 1875. 

Idade Menores de 20 
anos 

20 a 30 
Anos 

30 a 40 
anos 

40 a 50 
anos 

50 a 60 
anos 

Acima de 60 
anos 

Homens 338 172 85 41 17 5 

Mulheres 292 160 60 101 16 0 

Fonte: Arquivo Público do Paraná. Lista dos escravos a serem libertados pelo fundo de emancipação. (AP. 475, p. 64 a 111). 
 

   Sendo assim, observa-se que a maior parte da população era composta por escravos com 

idade entre 15 e 30 anos, pois eram escravos considerados em idade produtiva e os que geravam 

mais lucro nas fazendas. Nas listas nominativas referentes à matrícula feita pela Junta, os escravos 

eram separados de acordo com a prioridade de classificação, primeiramente eram selecionados os 

cônjuges pertencentes ao mesmo senhor, em seguida os cônjuges com filhos menores escravos e 

posteriormente os que tinham somente um filho. Em seguida as mães com filhos, os casais sem 

filhos e, por último, as mulheres e homens que não eram casados e não tinham filhos. 

   Porém a classificação nem sempre era seguida, pois se verificou que em alguns casos por 

causa do saldo da quota ser insuficiente, os pais eram libertados enquanto seus filhos menores 

permaneciam nas fazendas, como no caso do escravo Romualdo com sete anos de idade, o qual teve 

seu nome divulgado para ser libertado, em 21 de agosto de 1878, juntamente com seu pai Antônio 

de 44 anos, a mãe Dyonísia com 30 anos de idade e sua irmã Auta, a qual estava com nove anos, 
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todos pertencentes ao Coronel Manuel Ignácio do Canto e Silva. Como a quota do fundo de 

emancipação não foi suficiente para a libertação da família foi libertado somente o pai, enquanto a 

mãe e seus dois filhos permaneceram em poder de seu senhor. 

   Em 12 de janeiro de 1882, Romualdo, já com 11 anos de idade juntamente com sua mãe e 

sua irmã, foi novamente selecionado a ser beneficiado, inclusive com o preço de cada um conforme 

quadro a seguir. 

 

Quadro 2: Classificação dos escravos a serem libertados pela quota do fundo de emancipação. Castro, 12 de Janeiro de 1882. 
Nº Nome Cor Idade Estado 

civil 
Profissão Valor Nome do senhor 

1206 Dyonísia preta 34 casada roceira 400$000 Manuel Ignácio do Canto 
e Silva. 

1207 Auta parda 13 solteira _ 600$000 Manuel Ignácio do Canto 
e Silva. 

1208 Romualdo parda 11 solteiro _ 500$000 Manuel Ignácio do Canto 
e Silva. 

Fonte: Arquivo Público do Paraná. Lista dos escravos a serem libertados pelo fundo de emancipação. (AP. 648, p. 275) 
. 

   Ressalta-se que na terceira quota o escravo Romualdo também não foi beneficiado, sendo 

que sua mãe e sua irmã foram libertadas e o mesmo permaneceu na fazenda, por ser a quota 

insuficiente para libertar os três integrantes da família, como apontado a seguir. 

 
 

 Tendo sido classificada uma família escrava para ser libertada pela terceira quota 
do fundo de emancipação distribuída a este município foi ela insuficiente para 
libertar todos os membros da família. Parece-me que segundo as disposições dos 
avisos (...) os membros da família que deixaram de ser libertados pela insuficiência 
da quota terão a preferência na seguinte classificação, enquanto não atingem a 
maior idade. (Arquivo Público do Paraná, AP 692, p. 36). 
 
 

  De acordo com as regras do fundo de emancipação, o menor Romualdo seria beneficiado 

com a próxima quota destinado ao município, porém verificou-se que os responsáveis deixaram de 

alforriar o menino, classificando dois escravos casados, sendo José com 44 e Isidoro com 45 anos 

de idade, levando em consideração que Romualdo era menor e de acordo com os integrantes da 

Junta perdia seu direito de receber a liberdade por não possuir filhos. Neste caso é possível salientar 

que havia influencia dos senhores, ou seja, tornava-se mais vantajoso aos mesmos alforriarem os 

escravos mais idosos, os que já não lhes proporcionavam lucros como desejado pelos mesmos e 

permanecer com os escravos que estavam iniciando suas atividades, pois estes eram mais 

produtivos e renderiam mais lucros aos senhores. Como ressalta Dauwe (2010, p. 2). 
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Em todo o processo relativo ao fundo de emancipação, relatou-se a ocorrência de 
erros e irregularidades frequentes, em todo o país: além disso, o fundo encontrou 
na má vontade de muitos senhores e agentes públicos em várias partes um grande 
obstáculo à sua plena realização. 
 
 

  Salienta-se que são inúmeras as irregularidades encontradas nos documentos verificados. 

No oficio enviado ao Presidente da Província, Rodrigo Caetano de Oliveira, no dia 13 de Outubro 

de 1878, o inspetor ressalta que após analisar a matrícula especial dos escravos classificados no 

município de Castro encontrou irregularidades e lacunas, sendo que a escrituração não havia sido 

feita com o cuidado necessário, na qual foram encontradas algumas entrelinhas e emendas nos 

nomes, idade, estado civil e filiação dos escravos. Muitos escravos não tinham as declarações 

exigidas pelo regulamento, quanto à filiação, poucos eram os escravos que tinham declarado, e 

mesmo dos quais constava, não era possível identificar se eram filhos legítimos. O mesmo foi 

verificado em relação à aptidão dos escravos, não constava na classificação enviada, o estado de 

saúde dos mesmos e se eram aptos a desenvolver as atividades a eles confiadas (Arquivo Público do 

Paraná, AP 554, p. 130). 

   Esses descuidos e anomalias eram questionados em outros documentos avaliados, como no 

caso do escravo Antônio, pertencente ao coronel Manuel Ignácio de Canto e Silva, o qual conseguiu 

a sua liberdade, mas seu caso foi questionado pelo inspetor Alfredo Caetano Munhoz, que enviou 

um ofício ao Presidente da Província Sancho de Barros Pimentel, ressaltando as irregularidades, ou 

seja, a falta de dados que comprovassem os motivos que levaram a classificação do escravo.  

 
 

De novo informado sobre os inclusos papéis que tratam da libertação pelo fundo de 
emancipação, do escravo Antônio pertencente ao coronel Manuel Ignácio de Canto 
e Silva, tenho a honra da dizer a V. Ex que o juiz de Órfãos de Castro não satisfez 
inteiramente a exigência constante do meu ofício nº 343 de 5 de setembro último. É 
assim que o novo quadro organizado pelo dito juiz não declara se o libertado é 
casado com escrava ou com pessoas livre e no primeiro caso, se os cônjuges 
pertenciam a um mesmo ou diversos senhores, conforme recomendação e muitos 
avisos do governo e acha-se o indicado no modelo mandado observar pela circular 
do Ministério da Agricultura de 16 de dezembro de 1880. Esses esclarecimentos 
são necessários porque tem de ser transmitidos ao Ministério da Agricultura, na 
conformidade das ordens em vigor (Arquivo Público do Paraná, AP 636, p. 30). 

 
 
   Levando em conta a citação anterior, ressalta-se que as listas enviadas aos Presidentes da 

Província omitiam informações, as quais eram fundamentais no processo de libertação dos escravos, 



 

15 

 

sendo que alguns eram prejudicados pela irresponsabilidade dos integrantes da Junta, levando em 

conta que havia um prazo estabelecido para que o trâmite da libertação fosse concluído. Como 

havia irregularidades visíveis nas folhas de classificação o processo não era concluído dentro do 

prazo previsto. Argumenta-se se eram falhas cometidas pelos integrantes da Junta ou dos senhores 

que deixavam de informar alguns dados dos escravos que não era do seu agrado libertá-los, e 

enquanto as listas não fossem organizadas de acordo com as determinações do governo estes 

escravos continuavam a serem explorados pelos seus senhores nas fazendas onde se encontravam. 

   Ainda em relação ao escravo Antônio, o inspetor em um oficio escrito em 05 de setembro 

de 1881, argumentava novamente sobre os critérios utilizados para que o mesmo fosse selecionado 

a ser beneficiado pelo fundo de emancipação, ou seja, para ter a preferência que lhe foi dada na 

classe de famílias, pois não constava em seus dados, além das informações pessoais, informações de 

sua família, se o mesmo tinha filhos, a condição e a idade destes. No mesmo documento o inspetor 

questionava sobre as informações a respeito das despesas com o fundo de emancipação que de 

acordo com ele não eram informadas pelos responsáveis no município de Castro. 

 
 

Convém também que o juiz envie uma demonstração específica da despesa até hoje 
feita no respectivo município com a libertação dos escravos por conta do fundo de 
emancipação, a fim de se conhecer de que provém a divergência que se nota entre o 
quadro junto e a escrituração feita nesta tesouraria quanto ao saldo existente, que, 
segundo informa a contadoria é de 156$300 e não de 144$000(Arquivo Público do 
Paraná. AP 636, p. 33).  
 
 

  Verificou-se que além das falhas presentes nas listas nominativas, ainda havia omissões de 

informações em relação aos reais valores gastos e quanto dinheiro havia sobrado das respectivas 

quotas. 

    Outro aspecto encontrado era a ausência do valor dos escravos, a maioria dos senhores não 

informava o valor dos mesmos. No levantamento realizado para verificar o número de escravos 

existentes no município após a classificação realizada no ano de 1875, dentre os 1287 escravos que 

constam nas listas, somente 65 possuíam seus valores declarados, os demais escravos não tiveram 

seus preços atribuídos pelos seus senhores, fato que dificultava a seleção dos que seriam libertados, 

pois sem o valor declarado não era possível avaliar se a quantia liberada pelo fundo de emancipação 

era suficiente para a libertação do mesmo, levando em consideração que os senhores sempre 

atribuíam preços elevados aos seus escravos, motivo pelo qual levou o governo formular tabela com 

a fixação do valor dos cativos. 
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  Como declara Mendonça (2001) à fixação dos preços para os escravos auxiliava na 

avaliação dos mesmos, deste modo facilitava o processo de libertação e ao mesmo tempo acabava 

com o abuso dos preços originados nos processos de arbitramento, algumas vezes muito elevado, o 

que dificultava ao escravo pagar a sua alforria, outros eram avaliados muito abaixo do valor, 

prejudicando financeiramente os senhores dos mesmos. Deste modo a tabela representava um meio 

de ajustar os abusos dos preços nos arbitramentos, ou seja, os escravos eram avaliados de acordo 

com a tabela, o que impossibilitava aos senhores atribuírem-lhes valores elevados como acontecia 

anteriormente. 

  De acordo com Graf (1981, p. 61), “a lei de 28 de setembro de 1885, regulamentada pelo 

Decreto de 14 de novembro do mesmo ano, determinou a realização de nova matrícula de todos os 

escravos do império”, com a nova Lei aprovada em 1885, o valor declarado pelo proprietário do 

escravo não poderia exceder o preço estabelecido pela tabela. Os valores conforme Graf (1981, p. 

61) eram os seguintes: 

 
 

1. Escravos menores de 30 anos...................................................900$000 
2. Escravos de 30 a 40 anos..........................................................800$000 
3. Escravos de 40 a 50 anos .........................................................600$000 
4. Escravos de 50 a 55 anos.........................................................400$000 
5. Escravos de 55 a 60 anos........................................................200$000 

 
 

  No entanto verificou-se uma enorme diferença entre os valores estabelecidos na tabela e os 

levantados nas listas nominativas. Ressalta-se que nas referidas listas verifica-se uma disparidade 

gritante, entre escravos com idades semelhantes, sem justificativas para os determinados valores. 

Como podemos verificar na classificação do escravo Antônio e de sua família no quadro a seguir; 

 

Quadro 3. Classificação da família do escravo Antônio libertado pelo fundo de emancipação. Castro, 29 de dezembro de 1875. 
Nº Nome Cor Idade Estado 

civil 
Profissão Valor Nome do senhor 

1205 Antônio pardo 41 casado domador 1:000$000 Manuel Ignácio do Canto 
e Silva. 

1206 Dyonísia preta 27 casada roceira 400$000 Manuel Ignácio do Canto 
e Silva. 

1207 Auta parda 6 solteira _ 600$000 Manuel Ignácio do Canto 
e Silva. 

1208 Romualdo parda 4 solteiro _ 500$000 Manuel Ignácio do Canto 
e Silva. 

Fonte: Arquivo Público do Paraná.  Lista dos escravos a serem libertados pelo fundo de emancipação. AP 475, p. 67. 

 

   Comparando a classificação da família e, os valores a eles atribuídos, ressalta-se que 

nenhum dos escravos avaliados se aproxima do valor estabelecido pela Lei. Antônio foi avaliado 
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em 1:000$000, no período em que foi realizado o registro de dados da família o escravo estava com 

31 anos, de acordo com a tabela o seu valor máximo era de 800$000. Enquanto sua esposa Dyonísia 

com 27 anos se apresenta com valor inferior, pois por estar com 27 anos deveria ser avaliada em 

900$000, mas teve seu valor declarado em apenas 400$000. No caso dos filhos do casal, por estes 

serem crianças não lhes eram atribuídas qualidades e como ambos tinham idade aproximada não há 

justificativas da diferença do valor atribuído a ambos. 

  Ainda em relação à disparidade de preços, identificou-se a escrava Juliana de propriedade 

da senhora Nícia Maria da Conceição, a qual foi avaliada em 1:400$000. A mesma era solteira e 

roceira, de aptidão para o trabalho e moralidade regular, sendo visível que a mesma não possuía 

muitas qualidades e devido à idade de 26 anos ressalta-se que seu valor real deveria ser inferior do 

que foi registrada em seus dados. (Arquivo Público do Paraná, AP 475, p. 77). 

     Voltando a questionar à disparidade existente é possível argumentar sobre os critérios 

utilizados para a avaliação. Comparando as escravas Juliana e Dyonísia, salienta-se que ambas 

possuíam as mesmas características, eram roceiras e com diferença de idade de apenas um ano, 

porém enquanto Juliana teve seu valor estabelecido em 1:400$000, Dyonísia foi avaliada em 

somente 400$000, uma diferença de 1:000$000. 

   Na classificação dos escravos que apresentam avaliação, são visíveis às disparidades nos preços, 

portanto, argumenta-se, porque alguns escravos com preços mais elevados eram favorecidos com a 

quota do fundo de emancipação, enquanto outros com características semelhantes e valor menor não 

eram beneficiados. Voltando ao escravo Antônio, o qual teve os membros de sua família, sendo sua 

esposa Dyonísia e seus filhos Auta e Romualdo selecionados no ano de 1878, questiona-se qual foi 

à justificativa de beneficiar a família, sendo que, de acordo com a Lei tinham preferência os 

cônjuges que fossem escravos de diferentes senhores e os que tivessem filhos nascidos livres em 

virtude da Lei de menores de oito anos. Analisando as características da família, identifica-se que 

todos os membros pertenciam ao mesmo senhor, e que seus filhos não eram libertos, pois estavam 

na lista dos escravos que aguardavam a libertação. 

  Salienta-se que o escravo Antônio recebeu a sua liberdade, sendo seu senhor indenizado 

com o valor de 1:000$000, enquanto havia outros escravos com características e idade semelhantes 

a do escravo Antônio com valor inferior, fato que possibilitava que maior número de escravos 

fossem liberados pelo valor, ao invés de apenas um.  Somando o valor dos outros integrantes da 

família, verifica-se que era possível alforriar dois escravos pela quantia indenizada por um único 

cativo. 
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   Na carta destinada ao Presidente da Província Joaquim Bento de Oliveira, em 31 de 

dezembro de 1877, é informado pelos membros da Junta de Classificação que o município recebeu 

a importância de 3:844$000 pela quota do fundo de emancipação. Com este valor foram alforriados 

quatro escravos, os quais não tiveram seus nomes divulgados, pelo valor de 3:400$000, deixando de 

ser aplicado o remanescente de 344$000, o qual de acordo com os mesmos seria insuficiente para a 

libertação de uma família ou de um único indivíduo. ( Arquivo Público do Paraná. AP 534, p. 16). 

   Após analisar o documento questiona-se o porquê não foram selecionados escravos cujo 

valor a ser indenizado fosse compatível ao valor recebido pelo município, sendo que com a quantia 

de 3:400$000, atribuída pela libertação de quatro escravos seria possível alforriar maior número de 

cativos com preços mais baixos. Salienta-se ainda qual era a finalidade do saldo remanescente, que 

de acordo com os documentos em todas as quotas destinadas ao município sempre havia uma sobra 

insuficiente para libertar um escravo, mas não encontramos documentos que indiquem o uso desse 

remanescente para complementar as quotas posteriores. 

   Não foi possível fazer um levantamento do número de escravos beneficiados pelo fundo de 

emancipação, mas ressalta-se de acordo com as listas, nas quais constavam os nomes dos escravos 

que seriam beneficiados a cada ano, que eram priorizados geralmente os escravos com idade mais 

avançada e os que apresentavam preços mais elevados. Nos escritos de Conrad (1978) verifica-se 

que o mesmo atenta sobre as irregularidades que aconteciam nos processos de libertação, em alguns 

casos acontecia à interferência dos senhores na escolha dos escravos que seriam beneficiados. O 

autor alega sobre os casos de escravos idosos, doentes ou pouco aptos ao trabalho que eram 

beneficiados pelo fundo de emancipação pelo valor de até dois contos de réis. 

 No município de Castro essas irregularidades também podem ter acontecido. Verificou-se 

que a maior parte das pessoas beneficiadas apresentava idade mais avançada. Deste modo, é 

possível elucidar que possivelmente houve a interferência dos senhores na classificação dos 

escravos que seriam beneficiados. Os escravos mais idosos não proporcionavam lucros aos seus 

senhores como desejado, então era preferível por parte dos senhores que os mesmos fossem 

alforriados e os escravos mais novos permanecessem nas fazendas, pois eram os mais jovens que 

proporcionavam maiores lucros aos seus senhores.  

 Conrad define essas irregularidades como sendo “um instrumento de libertação menor ou 

uma prova de boa vontade. Na pior das hipóteses, foi um meio para os proprietários se 

desembaraçarem dos seus escravos menos úteis a preços mais satisfatórios” (CONRAD, 1978, p. 

141). 
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   Em Castro é possível verificar a média de idade dos mesmos analisando as listas que 

compunham os nomes dos que eram classificados para receberem o benefício da libertação. O 

último documento encontrado, datado em 23 de maio de 1885 consta o nome dos três escravos 

libertados, sendo Benedicto com 57 anos, Mariano com 43 e Antônio com 34 anos de idade, todos 

eles casados com mulheres livres, outro critério utilizado na seleção dos escravos. 

   É visível após a análise dos documentos que além das possíveis interferências dos senhores 

de escravos no processo de libertação dos mesmos, ainda havia a negligencia dos membros que 

compunham a Junta. Graf (1981) elucida que havia Juntas de Classificação que frequentemente 

deixavam de realizar as suas reuniões nos dias previstos, tornando necessário o adiamento das 

reuniões e novas convocações posteriores. As Juntas de Classificação desenvolviam suas atividades 

com lentidão, e como havia um prazo para que as listas fossem remetidas e o dinheiro fosse 

liberado, em muitos casos era dificultada a liberação do dinheiro que beneficiaria os escravos que se 

encontravam em cativeiro e esperavam ansiosos os dias de sua libertação. 

   Em Castro verificou-se que algumas reuniões foram adiadas, sob alegação da falta do livro, 

o qual era fornecido pela Província a fim de regi star no mesmo os dados discutidos durante as 

reuniões. Outras eram adiadas por motivos pessoais como informado ao Presidente da Província 

Luiz Alves de Oliveira Bello, pelo Presidente da Câmara Municipal de Castro, membro da Junta de 

Classificação o qual justifica a sua ausência na reunião da Junta, por estar viajando e se sentir 

indisposto para cumprir o compromisso. 

   O descaso dos membros da Junta para com os seus compromissos pode ter sido um dos 

fatores que influenciaram na ineficiência do fundo de emancipação, pois se ressalta que eram 

estabelecidos prazos para a entrega dos documentos referentes aos processos, e como os encontros 

da Junta de Classificação não eram realizados frequentemente, muitos escravos deixaram de ser 

libertados pelo simples fato do não cumprimento dos prazos estabelecidos pelo governo imperial. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   Conforme bibliografia consultada e os documentos analisados, ressalta-se que o governo 

brasileiro criou Leis cujo desígnio era auxiliar na libertação dos escravos no país. Como se 

verificou, o interesse não era exclusivamente beneficiar os escravos, mas ceder às pressões do 

mundo capitalista, levando em conta que com o avanço da industrialização tornava-se cada vez 
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mais evidente que o trabalho escravo não era compatível com o progresso causado pelo sistema 

capitalista. 

   O escravismo brasileiro estava condenado pela influência do capitalismo, entretanto para 

não afetar o regime político apoiado na classe senhorial o governo formulou Leis, as quais atendiam 

as reivindicações dos abolicionistas, mas não influenciavam de imediato no trabalho nas fazendas, 

ou seja, as libertações eram gradativas, tendo como objetivo alforriar pequena parte de escravos. 

   Além de beneficiar somente uma pequena parte de escravos, as Leis que visavam o 

abolicionismo ainda eram falhas ou pouco significativas, como a Lei do Ventre Livre que pretendia 

libertar os escravos nascidos de ventres cativos, porém identificou-se que os mesmos permaneciam 

sob o poder dos senhores e eram explorados até completarem 21 anos de idade. Na verdade a Lei 

pouco alterou a situação dos escravos no Brasil, ao contrário, consagrou o direito aos proprietários 

de usufruírem do trabalho escravo durante sua fase mais produtiva. 

   Em relação ao fundo de emancipação de escravos ressalta-se que o objetivo do Governo 

Imperial era auxiliar na diminuição da escravização no Brasil, mas salienta-se que o fundo de 

emancipação atendeu objetivos muito definidos, sendo que não proporcionou a libertação de grande 

número de escravos, devido aos seus recursos serem baixos como indagado em várias bibliografias, 

pois se identificou que o montante destinado aos municípios em alguns casos não era suficiente para 

a liberação de um único escravo. 

   Ressalta-se que não foi possível fazer um levantamento total dos escravos beneficiados, a 

falta de dados relacionados ao número de escravos alforriados no município foi motivo de 

questionamentos por parte do inspetor da província, o qual pedia justificativas a respeito do número 

de escravos alforriados e também do dinheiro gasto na libertação dos mesmos. Mas foi possível 

verificar que não teve grande relevância, pois se verifica que as classificações eram realizadas 

somente uma vez ao ano com no máximo quatro indicações, sendo que nem todos os escravos 

selecionados eram beneficiados, seus nomes apareciam nas listas posteriores o que comprova o 

baixo índice de libertação. 

 Como abordado anteriormente, verificou-se a partir das informações levantadas nos ofícios 

que foram enviados aos presidentes da Província, que os integrantes das Juntas de Classificação 

omitiam informações ou falsificavam-nas, certamente pressionados, ou agindo em conjunto dos 

senhores que visavam libertar os escravos que eram de seu interesse. 

 Eram libertados geralmente os escravos com idade mais avançada, inclusive com preços 

mais elevados do que as avaliações dos escravos mais jovens. Outra anormalidade identificada foi 
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às libertações de escravos com preços mais elevados, sendo que como identificado seria possível à 

libertação de um contingente maior de escravos, se o dinheiro repassado pelo governo fosse 

destinado de maneira correta, sendo que de acordo com os documentos analisados sobravam 

remanescentes das verbas, mas este valor não era utilizado na compra da liberdade dos escravos 

devido ao seu saldo ser insuficiente para adquirir a liberdade de um individuo. Portanto teria sido 

mais viável aos escravos se a invés de algumas libertações com valores mais elevados, tivessem 

sido libertados os escravos avaliados em valores menores, sendo que o número seria maior com 

relevância aos resultados obtidos pelo fundo de emancipação. 

  Salienta-se que após analisar as irregularidades existentes em Castro concluiu-se que os 

mecanismos do fundo de emancipação não foram aplicados adequadamente, o que resultou na 

parcial ineficiência do fundo de emancipação causando frustração com os resultados obtidos no 

município, sendo pouco relevante para os escravos, pois poucos conquistaram a liberdade através 

do fundo de emancipação. Dessa forma fica evidenciado que a libertação de escravos pelo fundo de 

emancipação era praticamente sem significação para a diminuição da população escrava em 

Castro/PR. 
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MERCADO E POSSE ESCRAVA: ASPECTOS DA ESCRAVIDÃO URBANA EM 

MANAUS (1850 – 1884) 

 

Jéssyka Sâmya Ladislau Pereira Costa 

 

Resumo 
Este artigo tem como objetivo abordar aspectos da escravidão urbana em Manaus entre as décadas 
de 1850 até 1884, momento em que a cidade passa por transformações urbanas e sofre significativo 
aumento demográfico de escravos. Dessa forma, buscamos delinear o quadro de relações do 
mercado de escravos urbano realizado naquela localidade, apontando alguns dos espaços utilizados 
para a realização de tais negociações, assim como os membros envolvidos nas mesmas. Procuramos 
demonstrar, ainda, de que maneira a modalidade de trabalho escravo empregado em Manaus, 
conferia a escravidão um caráter marcadamente urbano, bastante representativo nas profissões dos 
trabalhadores cativos tanto masculino como feminino. 
 Palavras – Chave: escravidão – mercado – urbano – Manaus - negociação 
 
Abstract 
This article aims to address aspects of urban slavery in Manaus between the 1850s until 1884, 
moment in which the city goes through changes and suffers significant urban population increase of 
slaves. Thus, we seek to outline the framework for relations of urban slave market held at that 
location, pointing out some of the spaces used for conducting such negotiations, as well as the 
members involved in the same. We seek to further demonstrate how the mode of slave labor 
employed in Manaus, gave slavery a quite representative markedly urban character in the 
professions of captive workers both male and female. 
Keywords: Slavery - Market – Urban – Manaus - negotiation 
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Introdução 

Durante muito tempo, os estudos sobre a presença de escravos na região amazônica foram 

relegados ao esquecimento, contudo o negro “não deixou de plasmar sua personalidade, de influir 

étnica e culturalmente, além de constituir, durante todo o regime da escravidão, uma mão de obra 

bastante requisitada” (SALLES, 1971).  

Assim, na contramão de uma historiografia que postulava a presença do escravo na região 

como “sem viabilidade” para a realização de pesquisas, argumentando ser a densidade populacional 

escrava demasiadamente pequena e sem significado, principalmente na Província do Amazonas, 

surgem historiadores dispostos a ir contra tais afirmativas. Como afirma Patrícia Sampaio, “a lógica 

de reprodução não se limita ao número de homens disponíveis nos planteis, mas antes se traduz na 

reiteração da relação de subordinação e poder que dão vida ao próprio sistema” (SAMPAIO, 2002).  

Vicente Salles aconselha “analisar a presença negra como força de trabalho, como fator 

étnico, como elemento plasmador da cultura amazônica, o negro agindo e interagindo neste 

contexto – suas lutas e vicissitudes”. Assim, nos propomos a analisar o escravo como força de 

trabalho, ou melhor, como trabalhador que deixou marcas na sociedade manauara fazendo parte do 

momento de construção da cidade e de sua cultura (SALLES, 1971). 

José Maia Bezerra Neto assinala que a produção intelectual de diversos historiadores desde 

1980 constitui-se em leitura renovadora da historiografia brasileira, quando chama atenção para o 

fato de que a história do trabalho no país não começava no período pós-abolição e que deveria 

abranger o mundo do trabalho escravo, suas formas de resistências e exploração da força de 

trabalho, como parte da história do trabalho e das tradições de lutas dos trabalhadores no Brasil 

(BEZERRA NETO, 2009a). 

Em Manaus os olhares muitas vezes privilegiaram analisar os trabalhadores a partir do final 

do século XIX e primeiras décadas do século XX, corte cronológico correspondente ao boom da 

borracha, a belle époque manauara, deixando às margens da história as experiências dos 

trabalhadores escravos. Luís Balkar Pinheiro assinala que existe um “silêncio” sobre os 

trabalhadores cativos e seu papel na construção da dinâmica social da cidade anterior a borracha 

(PINHEIRO, 2007). 

Como via de concretizar nossos estudos, utilizamos como fonte os jornais, mais 

precisamente os anúncios comerciais, estes são entendidos como “produto social”, isto é, “resultado 

de um ofício social exercido e socialmente reconhecido, constituindo-se como um objeto de 

expectativas, posições e representações específicas” (SCHWARZ, 2001). 
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Dessa forma, através dos anúncios comerciais de aluguel, venda e compra de cativos 

procuraremos as relações comercias entre os negociantes de escravos em Manaus, assim como 

buscaremos analisar que caráter a escravidão assumiu na cidade entre 1850 a 1884. A primeira data 

refere-se ao ano de criação da Província do Amazonas; e a segunda data remete-se ao ano da 

abolição da escravidão na Província do Amazonas. 

 

A nova Província 

O número de escravos na Província do Amazonas sofre significativo aumento durante o 

século XIX, principalmente a partir do momento em que deixa de ser dependente da Província do 

Grão-Pará e torna-se uma província autônoma, passando por grandes transformações como aumento 

populacional e reformas urbanas. Tal processo não ocorreu de forma rápida.  

Ainda no período colonial foi criada a Capitania do Rio Negro por meio de carta régia em 03 

de março de 1755, com capital em Barcelos e tendo como primeiro governador Mello e Póvoas, 

mas ainda submetido ao governo paraense. Em 01 de outubro de 1821, um decreto conferiu maior 

autonomia à região, ao elevá-la à categoria de província. Entretanto, um decreto imperial de 26 de 

março de 1824 viria mudar esta situação, contrariando o 2° artigo da Constituição de 1824. Em 

1825, o presidente José Félix Pereira de Burgos transfere a câmara municipal de Barcelos para a 

Barra do Rio Negro, onde deveria assumir função governativa (REIS, 1965). Decisão oficializada 

em 1833, através do Código Criminal – que alterou a denominação da antiga capitania para comarca 

do Alto Amazonas (GREGORIO, 2011). 

 Quando declarado a independência dos domínios de Portugal uma questão pendente, 

referente à divisão do antigo Estado do Grão Pará, ganha causa: o território do Rio Negro seria uma 

província autônoma, com administração e finanças próprias ou uma comarca submetida à 

autoridade do governo recém-instalado em Belém? Mesmo tendo sido reconhecida pela constituição 

do império em 1824 como província independente, suas condições financeiras foram postas em 

causa e sua situação de subordinação ao governo paraense foi mantida.  

 O estado de dependência em relação ao Pará veio a influenciar manifestações autonomistas 

ocorridas na região do Alto Amazonas no período anterior à criação da Província, movimento 

ocorrido em 1832, quando em 12 de abril, soldados se revoltaram e mataram o comandante Coronel 

Joaquim Felipe dos Reis. No dia 22 de junho de 1832, também ocorreu um movimento na Câmara 

anunciando o desligamento do Pará, sendo aclamado para presidente provisório o ouvidor Manoel 

Bernardino de Souza Figueiredo. No dia seguinte se reuniu novamente o conselho, pronunciando-se 
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contra qualquer medida do governo do Pará e se dispondo à luta armada em caso de necessidade 

(LIMA, 1978).  

 O presidente do Pará decidiu por sufocar e apaziguar o movimento e enviou uma expedição 

militar, destinando como comandante o Tenente Domingos Simoens Cunha que chegou a enfrentar 

choques violentos com tropas rebeldes nas localidades de Lages e Bonfim. Porém, conseguiu 

submetê-las, chegando ao território da cidade do Rio Negro e anulando, no dia 14 de agosto de 

1832, todas as resoluções do governo rebelde. 

Enquanto isso transitava na Câmara dos Deputados, desde 27 de maio de 1826, um projeto 

de criação da Província do Rio Negro de autoria do deputado paraense Dom Romualdo, em que 

apontava como razões para a criação da nova província a possibilidade de melhor vigilância de suas 

fronteiras, a “escassez da população”, a possibilidade de povoar a região, a necessidade de 

catequizar e civilizar o elemento indígena, além de incentivar a agricultura e a indústria da região. 

Também implicava em uma centralização administrativa do Rio Negro das instâncias superiores do 

governo central, facilitando sua supervisão e, portanto, tornando mais efetiva sua administração.  

 Contudo, a situação do Império não estava em boas condições, devido aos gastos com a 

Guerra da Cisplatina, estes muitas vezes angariados das cobranças de impostos feitos sobre a 

população paraense, condição esta desfavorável para os possíveis gastos com a criação da nova 

província. Fazendo o projeto tramitar durantes muitos anos, mesmo ganhando outros defensores, 

mas apenas em 1839, surgiu um novo projeto, de autoria de João Cândido de Deus e Silva, outro 

deputado paraense, mas, apesar de apresentar algumas inovações, apontar para a necessidade de 

ocupar a imensa área territorial do Alto Amazonas, o projeto foi recusado. 

A criação da Província do Amazonas foi aprovada em terceira discussão na Câmara dos 

deputados na sessão do dia 19 de junho de 1843. Entretanto, apenas em julho de 1850 é que foi 

apresentado no Senado. Regina M. Jesus Lima aponta como causa para aprovação as pressões 

sofridas pelo governo para promover a abertura do Amazonas à navegação mundial e, para dessa 

forma assegurar a soberania brasileira na região amazônica, em face das ameaças estrangeiras 

(LIMA, 1978). 

 

Distribuição da Posse escrava 

 Apesar das transformações pelas quais estava passando o Império do Brasil em meados do 

século XIX, onde as contestações ao sistema escravista aumentaram e leis abolicionistas foram 

aprovadas, ocorreu uma valorização da posse escrava em várias regiões. Este fenômeno estava 

relacionado com um momento de grandes transformações econômicas, como o crescimento das  
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exportações de café oriundos do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, e mais tarde na região do Novo 

Oeste Paulista, em São Paulo. A cidade de Manaus, agora capital da nova Província do Amazonas, 

passou por diversas mudanças estruturais como também um aumento demográfico da população 

escrava associado a grande valorização da posse a partir da década de 1850. 

 

Tabela I – População escrava por município em 1856 

Municípios Total 

Manaus 376 

Barcelos 45 

Silves 145 

Vila Bela 180 

Maués 77 

Tefé 90 

Fonte: Adaptado de CAVALCANTE, Ygor Olinto Rocha. “Uma viva e permanente ameaça”: resistência, rebeldia e fugas de escravos no 
Amazonas Provincial (c.1850-c.1882). Dissertação de mestrado. UFAM: Manaus, 2013. Relatórios de Presidente de Província, 1856. 

Pag 29 
 

 
Tabela II – População escrava por município em 1884 

Municípios Total 

Manaus 626 

Manicoré 309 

Itacoatiara 76 

Tefé 171 

Maués 9 

Borba 164 

Silves 15 

Parintins 131 

Barcelos -- 

Fonte: Adaptado de CAVALCANTE, Ygor Olinto Rocha. Op. Cit. Relatórios de Presidente de Província, 1856. Pag 29 

 

 Analisando as Tabelas I e II, podemos verificar que durante o período de 1850 a 1884 a 

distribuição demográfica de escravos sofreu significativo, principalmente na capital onde ocorreu o 

maior aumento, demonstrando o crescimento da posse de escravos em Manaus. Patrícia Sampaio, 

pesquisando sobre produção de fortunas e hierarquias sociais no Amazonas, a partir dos inventários 

post-mortem¸ percebeu que até meados de 1860 o principal indicador de riqueza era justamente a 

propriedade escrava. Ou seja, possuir escravos era um fator muito importante para geração rendas 

desses proprietários (SAMPAIO, 1997). 
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Tabela III - Distribuição (%) da riqueza em Manaus: por grupos de profissão (A – agricultores; C – comerciantes; E – 

atividades extrativas)/Escravos/Monte-mor - 1840-1880. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de SAMPAIO, Patrícia Melo. Os fios de Ariadne: tipologias de fortunas e hierarquias sociais em Manaus: 1840-1880. 
Manaus: EDUA, 1997, p. 152. 

 

  Dessa forma, na constituição das fortunas locais possuir escravos, além de ser uma marca de 

diferenciação social, eram também importante fundo para geração de riquezas. Observando a 

Tabela III, na década de 1840 a maioria dos proprietários de escravos estava ligada ao setor da 

agricultura (68%), que também controlavam parte significativa das fortunas inventariadas (44,8%); 

em 1850, isto muda quando os setores ligados ao comércio passam a controlar a maioria dos 

escravos (39,5%), como também possuem a maior parte da riqueza produzida (64,6%) (SAMPAIO, 

1997).  

Os comerciantes controlavam a posse de escravos durante as décadas de 50, 60 e 70, 

representando uma tendência de valorização da posse dos cativos nesse meio, além de demonstrar 

como possuir escravos era base das fortunas nesse período na cidade. O maior controle de escravos 

e fortunas por parte dos comerciantes só se alterou a partir da década de 1880, quando os setores 

ligados às atividades extrativas, principalmente de extração da borracha, passaram a controlar mais 

de 56% dos escravos, quando o número destes na cidade decaiu e a propriedade de cativos sofreu 

uma desvalorização, devido ao aumento do movimento abolicionista1. 

Por sua vez, nas décadas de 1850 até 1870, a valorização da posse escrava foi um dos efeitos 

das leis emancipacionistas que afetaram todas as regiões brasileiras em pelo menos dois momentos: 

primeiro, quando da abolição do tráfico atlântico em 1850; segundo, quando da liberdade do ventre 

em 1871, que gerou um fluxo de comércio interprovincial de escravos para as zonas cafeicultoras da 

                                                             
1 Jose Maia Bezerro Neto atenta para prestarmos mais atenção na relação entre o crescimento da economia da borracha 
e seu vinculo com o abolicionismo na Amazônia, principalmente na Província do Amazonas “as receitas geradas pelos 
negócios da goma elástica haviam criado condições para que o governo provincial dotasse o orçamento da província 
com a quantia de 300:000$000 para criação de um fundo destinado à libertação dos escravos residentes no Amazonas, 
através da lei provincial n. 632, de 24 de abril de 1884, uma lei de nítida natureza emancipadora que favoreceu a 
abolição da escravidão no Amazonas em 10 de julho de 1884” (BEZERRA NETO, 2009b).  

Anos 1840 1850 1860 1870 1880 

Profissões 

Número de 

escravos % 

A 

 

68,2 

C 

 

8,7 

E 

 

0 

A 

 

 28 

C 

 

39,5 

 

E 

 

0 

A 

 

25,4 

C 

 

46,4 

E 

 

0 

A 

 

13,6 

C 

 

48,8 

E 

 

7,5 

A 

 

37,5 

C 

 

6,2 

E 

 

56,2 

Participação 

(%) na 

composição 

das fortunas 

 

 

44,8 

 

 

32,4 

 

 

0 

 

 

16,1 

 

 

64,6 

 

 

0 

 

 

10,9 

 

 

77,5 

 

 

0 

 

 

7,35 

 

 

50,4 

 

 

8,6 

 

 

8,4 

 

 

35,6 

 

 

16,3 
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região do sudeste, principalmente no Novo Oeste Paulista. Contudo, assim como ocorreu na 

província paraense, tal fator parece não ter alterado o quadro demográfico da população escrava em 

Manaus, já que a população ao invés de decair sofreu um aumento, um dado sugestivo de que houve 

alguma capacidade das elites proprietárias manauaras em reter seus escravos na província, pois 

como demonstramos a posse escrava era uma importante forma de capital da província (BEZERRA 

NETO, 2009b). 

 

Negociando Escravos 

Ao todo, foram transcritos de nove jornais 185 anúncios, dos quais 129 se repetem, restando 

56 anúncios de compra, venda e aluguel de escravos. Os anúncios estão distribuídos da seguinte 

forma: 11 no Estrela do Amazonas, 11 no Diário do Amazonas, 10 no O Catechista, 17 no Jornal 

do Amazonas, 5 no Jornal do Rio Negro, 1 no Correio de Manáos e 1 no A Voz do Amazonas. 

Os anúncios de aluguel (62%) são maioria, seguidos pelos de venda (20%) e, em menor 

quantidade, os de compra (18%). A nosso ver, este dado é representativo da forma de uso da 

propriedade escrava pela elite manauara. Como afirma Patrícia Sampaio, o recurso do aluguel de 

cativos era um meio importante para obter renda. Em 1862 Magno Taveira do Pau Brasil registrou 

entres seus ativos, junto aos alugueis de suas casas na cidade, o recebimento de aluguéis de seus 

escravos. Ou ainda como João Fleury da Silva, em 1856 também recebia aluguéis dos cativos que 

realizavam atividades (SAMPAIO, 2002). 

Outro aspecto importante acerca deste mundo da negociação é a presença de casas 

comerciais de compra, venda e consignação de escravos; Soares as divide em quatro modalidades: 

casas comercias de compra, venda e consignação de escravos; comércio retalhista, realizado em 

espaços como lojas, tipografias, casas comerciais, rocinhas, que vendiam, alugavam, compravam; 

casas de leilão, negociando escravos em varejo; e casas de aluguel de escravos (SOARES, Luiz, 

2007). Verificamos a presença das quatro modalidades de comércio, mas principalmente do tipo 

retalhista, que era realizado nos espaços da tipografia como também em lojas. Representando a 

existência de uma rede de pessoas envolvidas neste tipo de negócio, sendo que os periódicos 

funcionavam como um intermediário nesse processo, ao ceder o espaço da tipografia para receber 

as pessoas interessadas no negócio anunciado. 

Alguns anúncios das casas comerciais negociavam escravos juntamente com outras 

mercadorias, podendo ser animais, casas, medicamentos ou embarcações. Assim, escravos eram 

oferecidos ou requeridos nos mesmos anúncios que outros produtos, demostrando como a sociedade 
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manauara estava inserida na lógica de produção mercantil-escravista onde o escravo era um produto 

a ser comercializado e explorado. 

 Ainda há outra modalidade, Palha indica que quando os anúncios contém a informação “[...] 

está authorizado para vender [...]” está indicando que o negociante fazia a venda para terceiros, que 

podiam ser proprietários que não queriam se envolver com a venda direta de seus cativos, moravam 

no interior da província, ou ainda em outras províncias, e enviavam seus cativos para serem 

vendidos no mercado de Manaus e também eram responsáveis pelo aluguel e leilão desses 

trabalhadores escravos. Quando a venda, compra ou aluguel era feita para terceiros possivelmente 

havia a cobrança de comissão por parte dos agentes (PALHA, 2011). 

Também foi possível destacar alguns nomes, devido a sua recorrência nos anúncios, 

possibilitando uma interpretação da composição do mercado de escravos de Manaus, como também 

saber quem eram os sujeitos formadores e suas respectivas atuações, direta ou indiretamente. Como 

o da casa comercial de Antonio Joaquim da Costa & Irmão, atuando como agente de comércio de 

escravos: 

Antonio Joaquim da Costa & Irmão, estão authorizados a vender uma escrava por preço 
razoável, preta retinta, moça de bons costumes, lava, engoma e cosinha, quem pretender 
dirija-se aos anunciantes – Manaós, 12 de maio de 1871 2 
 

 

Muitos dos escravos postos a venda no mercado urbano de Manaus provinha do tráfico 

interprovincial com outras regiões, principalmente com a praça comercial de Belém. Bezerra Neto 

afirma que Belém exerceu um forte papel de polo comercial da mão de obra escrava na província, 

ou seja, pelo seu porto se realizava “o tráfico de escravos que abastecia as necessidades do mercado 

de trabalho dos diversos pontos da Amazônia, inclusive da província vizinha do Amazonas” 

(BEZERRA NETO, 2009b). Exemplo, os anúncios abaixo publicados no Jornal Diário do 

Amazonas, em que três escravos, uma mãe e seus dois filhos, vindos do mercado de Belém são 

oferecidos para venda na cidade no ano de 1874: 

 
 
“Escravos 
Vendem-se por pouco dinheiro 3 escravos crioulos, sadios e de bons costumes, sendo mãe 
de 25 annos e dois filhos, um de 9 a 10 annos e outro de 3. Quem os pretender pode 
entender-se com o Braga á travessa do Barroso. Garante-se Pechincha”3 
 
“Venda d’escravos 
Chegou pelo – Belém – os que foram anunciados neste Jornal, quem os quiser, ver e tratar 
dirija-se ao estabelecimento do Braga”4 

                                                             
2 O Catechista, 24 de maio de 1871, n 498, pag 4. 
3 Diário do Amazonas, 28 de janeiro de 1874, n 21, pag 4 
4 Diário do Amazonas, 10 de fevereiro de 1874, n 31, pag 4. 
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Podemos verificar como o comércio de escravos na cidade de Manaus durante a segunda 

metade do século XIX era bem diversificado, tanto pelas formas de trato nos negócios como 

também pelos vários agentes envolvidos nas relações comerciais, parecendo ser um negócio bem 

lucrativo para os comerciantes manauaras na segunda metade do século XIX. 

 

Escravos Urbanos 

O aluguel era a transferência temporária de um escravo a outro sujeito, sem que houvesse a 

perda do direito de propriedade pelo senhor que o colocava nessa condição. Neste sentido, estava 

subdivido em duas categorias, a daqueles que ofereciam os trabalhadores e a dos que precisavam 

alugar tal mão de obra. Isso nos remete a situação do mercado de trabalho dos escravos na cidade 

manauara, referente à situação de oferta/demanda de empregos. Veja os anúncios abaixo: 

 
 
Nesta typographia se dirá quem precisa alugar uma escrava, quer seja moça ou idosa, para 
serviço de uma pequena casa de família5 

 
Aluga-se um moleque de 18 annos para todo e qualquer serviço quem o pretender dirija-se 
a [esta typographia]. 6 
 

 

O primeiro anúncio representa a modalidade de demanda de cativos, no caso do sexo 

feminino para o serviço doméstico, sendo tratado o negócio na própria tipografia do jornal 

anunciante; o segundo anúncio se refere à modalidade de oferta da mão de obra cativa, no caso do 

sexo masculino, e também seria tratado na tipografia, um lugar comum de realização deste negócio 

da escravidão, fato perceptível pelo levantamento dos anúncios.  

Nos anúncios de aluguel, cerca de 60% refere-se à demanda de mão de obra, 

principalmente feminina, requerida para os serviços domésticos, como também para serviços de 

venda, pelas ruas da cidade, dos mais variados produtos. Sendo os anúncios de oferta de mão de 

obra escrava para aluguel, presente em 40% anúncios. Ou seja, a disputa pela disponibilidade de 

trabalhadores escravos era algo bem acirrado e lucrativo.   

As mulheres foram as mais requeridas nos anúncios, principalmente para o serviço 

doméstico e precisavam saber, grosso modo, “lavar, coser, gomar e cozinhar” para famílias de 

grande, médio e pequeno porte. Elas são preponderantes nos pequenos (01-04 escravos) e grandes 

plantéis (20+-40 peças) e também estão em maioria em idade adulta (CAVALCANTE, 2013).  

 

                                                             
5 Estrella do Amazonas, 6 de maio de 1857, n 212, pag 4. 
6 Diário do Amazonas, 13 de março de 1874, n 58 pag 4. 
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Tabela IV – Demonstração dos escravos por sexo e tamanho dos plantéis 

Sexo/ 

Tamanho dos Plantéis 

Homens Mulheres 

Pequeno (01-04) 56 72 

Médio (05-19) 82 73 

Grande (20-+40) 35 37 

Fonte: CAVALCANTE, Ygor Olinto Rocha. Op. Cit. Lista de Matricula dos Escravos da Comarca da Capital de 1869. Pag 40 

 

 

Tabela V – Demonstração dos escravos por sexo e faixas etárias nos plantéis 

Sexo/ Faixa etária Homem  Mulher 

Infante (0-14) 75 53 

Adulto (15-40) 82 110 

Idoso (+41) 14 20 

Total 171 183 

Fonte: CAVALCANTE, Ygor Olinto Rocha. Op. Cit. Lista de Matricula dos Escravos da Comarca da Capital de 1869. Pag 41 

 

Demonstrando que a posse de trabalhadoras cativas era importante meio de investimento 

para os senhores de escravos de Manaus, já que as mesmas eram constantemente anunciadas para 

aluguel nos jornais para os serviços de domésticos ou como vendeiras.   

 
Tabela VI - Distribuição dos cativos por sexo nos anúncios comerciais 

 

 

 

 

 

 

Alugar escravas para serviços domésticos em casas de famílias mais abastadas era uma 

atividade muito comum no Brasil Imperial. Luiz Carlos Soares afirma que os escravos domésticos 

eram “melhores” tratados e chegavam até a ficar numa posição superior na hierarquia da população 

cativa. Entretanto este “melhor” tratamento existia apenas nas famílias remediadas e ricas, onde 

havia maior especialização dos cativos domésticos, tanto para os serviços internos como para os 

externos, enquanto que nas famílias mais pobres os escravos eram obrigados a desempenhar uma 

série de tarefas, havendo um menor grau de divisão do trabalho doméstico (SOARES, Luiz, 2007). 

As escravas empregadas na qualidade de escravas de ganho, as quais desenvolviam as mais 

diversas modalidades de comércio ambulante e deveriam entregar para seus senhores uma quantia 

previamente estipulada, por dia, semana ou mês, eram utilizadas como fonte de renda e sustento 

ANOS FEMININO MASCULINO FEMININO/MASCULINO TOTAL 

1850-1859 5 0 2 7 

1860-1869 17 4 0 21 

1870-1979 16 9 1 26 

1880-1884 4 2 0 6 

TOTAL 42 15 3 60 
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para seus senhores, principalmente aqueles que eram pequenos e médios proprietários e precisavam 

complementar ou viver totalmente da renda obtida do trabalho de seus cativos.   

Segundo Maria Odila Dias, viver do sustento de escravos era costume no Brasil colonial, 

praticado desde antes do século XVIII, principalmente entre as mulheres das camadas mais baixas 

da sociedade, assim como por outros grupos sociais que queriam auferir rendimentos do trabalho 

dos seus cativos (DIAS, 1994). Em Manaus, Antônia Joaquim do Carmo (1874), viúva de um 

comerciante e proprietário de sítio, sua maior parte das rendas domésticas provinha do aluguel de 

vários de seus 24 escravos e das suas vendas realizadas pela cidade (SAMPAIO, 2002).  

Essas “ganhadeiras” dependiam de suas habilidades em lidar com a freguesia, atrair e 

conquistar com a qualidade de seus produtos e preços cômodos a clientela, e assim iam criando seus 

laços de sociabilidade com as diversas classes sociais. Cecília Soares afirma que essas mulheres, 

ambulantes ou trabalhando em pequenas quitandas, realizavam importante função de “harmonizar 

as duras condições da maioria escrava e dos desclassificados sociais”, compradores assíduos dos 

seus produtos. A autora afirma que a liberdade de circulação e uma permanência nas ruas, 

possibilitou para as negras a construção de um universo próprio, formado por elas mesmas, seus 

fornecedores e clientes, em “uma rede econômica que era também social e até politica” (SOARES, 

Cecília, 2010). 

Esta modalidade de trabalho possibilitava aos escravos, homens e mulheres, maior liberdade 

e autonomia, já que muitos, devidos aos lucros obtidos pelas vendas, poderiam “viver sobre si”, 

saindo da casa de seus senhores e morando em cortiços nos arredores da cidade, e mesmo que 

voltassem para casa de seus senhores ainda havia a possibilidade de criar os mesmos laços pela 

liberdade de passar os dias nas ruas, buscando empregar-se em curto prazo em diferentes serviços. 

Apesar da despesa oriunda da moradia em outro domicilio pelos escravos de ganho, a importância 

dessa atitude pelos mesmos estava atrelada a garantia de determinado espaço de autonomia por 

esses trabalhadores, na medida em que, longe dos senhores, estavam longe do controle direto 

exercido pelos mesmos e das variações de humor de seus proprietários (PALHA, 2011). 

A presença de trabalhadores escravos na cidade de Manaus, aparece nos dados com um forte 

caráter urbano, como é possível analisar pelo Livro de classificação dos escravos a serem 

libertados pelo Fundo de Emancipação de 1875, em que 55,7% das profissões declaradas pelos 

senhores ocupados pelos cativos correspondem a profissões de caráter urbano, como ferreiro, 

alfaiate, sapateiro, dentre outras (POZZA NETO, 2011). Tal caráter, de uma escravidão mais 

urbana, está muito relacionado à forma como os proprietários utilizavam seus escravos para 

obtenção de lucros, como a grande presença de homens cativos com ofícios especializados ou a 
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maioria das escravas na qualidade de escravas de ganho, atividades vinculadas com o ambiente 

urbano. 

Tabela VII – Distribuição dos escravos por profissão 

Profissão Número de Escravos Profissão Número de Escravos 

Lavoura 241 Roceiro 3 

Servente 145 Sapateiro 2 

Cozinheira 87 Oleiro 2 

Lavadeira 52 Alfaiate 1 

Pedreiro 26 Carroceiro 1 

Seringueiro 25 Copeiro 1 

Carpina 10 Lenheiro 1 

Ferreiro 8 Maquinista 1 

Costureira 8 Marinheiro 1 

Engomadeira 4 Romeiro 1 

Lavrador 3 Vendeira 1 

Calafate 3   

Fonte: POZZA NETO, Provino. Aves Libertas: ações emancipacionistas na Amazônia Imperial. Dissertação de mestrado. UFAM, 
Manaus, 2011. Pag 29. 

 

Nos anúncios comerciais, os trabalhadores escravos masculinos eram requeridos para todos 

os tipos de atividades e estavam vinculados aos ofícios especializados. Os mesmos aprendiam seus 

ofícios com mestres, fora do ambiente doméstico, cabendo dessa maneira aos senhores a 

responsabilidade pela instrução do cativo em determinada atividade. Já que habilitar um escravo era 

um passo para, posteriormente, usufruir da sua força de trabalho, além de valorizá-lo no mercado de 

trabalho urbano, ainda mais quando o senhor possuía um cativo com mais de uma habilidade, o que 

se configurava como um diferencial no mercado.  

 Homens e mulheres escravas eram colocados para serem alugados por seus senhores, e sob 

esta modalidade poderiam ter a possibilidade de acumular um pecúlio - garantido pela lei de 28 de 

setembro de 1871, conhecida como a Lei do Ventre Livre - mas, mesmo antes dessa lei, este recurso 

para obter a liberdade já era bastante utilizado pelos cativos.  Pozza Neto indica que os escravos que 

tinham como ocupação serviços urbanos ou domésticos (pedreiro, ferreiro, copeiro, lavadeira, 

cozinheira, costureira) representavam 55,7% do total de cativos que conseguiram obter sua alforria 

na cidade de Manaus. E foram as mulheres, principalmente no período da década de 1870, as que 

mais obtiveram cartas de alforria de forma onerosa, ou seja, pagando uma quantia determinada por 

ela (POZZA NETO, 2011). 

 O movimento abolicionista manauara associado à luta dos cativos pela liberdade, fez com 

que a região acompanhasse o Ceará e os libertasse no ano de 1884. Em alguma medida, é possível 

afirmar que a prevalência dessas atividades independentes na cidade poder ter interferido 

sobremaneira no processo de desagregação da instituição escravista. Ao forjar esses espaços de 
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autonomia os escravos impunham limites à dominação senhorial na medida em que esses mesmos 

espaços eram resultado de uma resistência social, econômica e cultural (MACHADO, 1988). 

 

Considerações finais 

 Assim, o aumento da presença de escravos em Manaus se intensificou a partir da sua 

mudança para capital da nova província do Amazonas, quando também se iniciou um crescimento 

demográfico da população escrava na região. Demonstrando que a posse de escravos, além de ser 

uma marca de diferenciação social, era uma importante fonte de renda para acumulação mercantil-

escravista dos proprietários da região, já que muitos além de aplicar os escravos nos trabalhos de 

lavouras também os direcionavam para trabalhos urbanos, como foi possível dimensionar através 

dos dados cruzados através da bibliografia com os anúncios comerciais.  

A partir dos anúncios de jornal também foi possível delinear algumas relações comerciais do 

mercado urbano de escravos na capital da província, no que condiz aos indivíduos participantes e 

formadores do próprio mercado, como a presença de casas comerciais realizando transações de 

escravos pelos jornais, fatores esses que em nossa perspectiva reafirmam a importância da posse 

escrava para a classe dominante. O cruzamento da bibliografia acerca do tema com os anúncios 

comerciais ainda nos permitem pensar que a forma pela qual os proprietários de escravos os 

utilizavam para obter renda, como escravos de ganho na cidade, conferiu a escravidão na região 

Amazônica um caráter marcadamente urbano. Como exemplo disso, pode-se mencionar a forte 

presença dos trabalhadores escravos com profissões especializadas na cidade de Manaus. 
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UMA LONGA ESTRADA PARA A LIBERDADE: AFRICANOS LIVRES A SERVIÇO DA 

PRESIDÊNCIA DA PROVÍNCIA DO RIO DE JANEIRO, 1831-1864. 

Guilherme Babo Sedlacek 

 

Resumo 
Este artigo revisa a literatura referente aos africanos livres e procura reinserir a discussão sobre o 
tema no contexto geral do tráfico ilegal e das formas de exploração do trabalho compulsório no 
Império do Brasil. São analisadas as mudanças nos discursos políticos e nos interesses econômicos 
sobre os emancipados e o tráfico ilegal ao longo do período em recorte. É apresentada a distribuição 
dos africanos livres pelo governo para diversas instituições, destacando-se a província do Rio de 
Janeiro como maior beneficiada, em especial, o setor de obras públicas. 
Palavras-chave: africanos livres; tráfico ilegal; trabalho compulsório; obras públicas; estradas. 
 
Abstract 
This article reviews the literature concerning the “africanos livres” e seeks to reinsert the discussion 
of the subject into the general context of the illegal traffic and the forms of forced labor within the 
Brazilian Empire. It analyses the changes in the political speeches and in the economic interests 
regarding the emancipated people and the illegal traffic through this years. Also presents the 
distribution of “africanos livres” by the government to multiple institutions, in which the province 
of Rio de Janeiro stand out as the most grantee, as well as the public works sector. 
Keywords: africanos livres; illegal traffic; forced labor; public works; roads. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introdução 

 
 

Aonde quer que fossem, eles normalmente nada recebiam por seu trabalho exceto 
comida, vestuário e alojamento. Os concessionários particulares pagavam suas 
baixas remunerações diretamente ao governo, e não aos trabalhadores africanos, e, 
com algumas exceções, os homens libertos que trabalhavam em estabelecimentos 
governamentais também ficavam sem pagamento (CONRAD, 1985: 175) 

 
 

Os destinos dos chamados africanos livres no Império do Brasil têm despertado interesse de 

diversos pesquisadores nos últimos anos, dando origem a um ramo da historiografia oitocentista que 

se apresenta como um campo fértil e pouco explorado. Essa nova categoria jurídica, criada pela 

legislação de restrição e extinção do tráfico atlântico, deu origem a um grupo particular de africanos 

submetidos a uma nova forma de trabalho compulsório na sociedade brasileira do século XIX.  

Inicialmente, as convenções internacionais com as quais o Reino de Portugal e o Império do 

Brasil se comprometeram previam a reexportação destes africanos traficados ilegalmente como 

escravos, mas os africanos livres, salvo raras exceções, permaneceram sob a tutela do Estado ou 

cedidos a particulares, até sua emancipação definitiva em 1864. Em cada mil escravos que entraram 

ilegalmente no país, quinze apenas foram emancipados; mas foram utilizados como mão de obra ou 

fonte de arrecadação pelo Estado. Muitos deles trabalharam nas obras públicas do Rio de Janeiro, 

construindo as estradas provinciais no período de desenvolvimento inicial do sistema de transportes 

e de florescimento da cafeicultura fluminense. 

A história dos africanos livres no Brasil ainda não conta com uma vasta produção e grandes 

divergências interpretativas como outros temas relativos à escravidão, mas alguns bons estudos 

existentes contribuem para uma compreensão mais ampla do processo de extinção do comércio 

transatlântico de cativos, bem como de suas consequências para a economia brasileira e para a 

organização social do país. No entanto, acredito ser ainda necessário um trabalho de pesquisa e 

reflexão teórica mais amplo a respeito dos africanos livres no Brasil, que apresente uma síntese e 

uma conceituação adequada sobre estas personagens e seu papel na economia escravista brasileira, 

de maneira articulada ao cenário mais amplo do tráfico ilegal de africanos. 

A maioria dos trabalhos sobre os africanos livres são estudos de caso e partem de 

perspectivas teóricas muito distintas, com modelos analíticos e metodologias de pesquisa que não 

dialogam e estão adequadas apenas para seu objeto específico. Entre os trabalhos pioneiros na 

historiografia sobre os africanos livres no Brasil, situa-se a tese de Jorge Luiz Prata de Sousa, 

defendida em 1999. O autor desenvolveu alguns estudos de caso sobre africanos livres a serviço de 



 

instituições públicas e de particulares, como a Caza de Correcção da Côrte, a Fabrica de Ferro de 

Ipanema, a Fabrica de Polvora da Estrella e nos Arsenais de Guerra e de Marinha do Rio de Janeiro. 

A análise proposta pelo autor enfatiza o processo de conquista da liberdade efetiva a partir do 

trabalho, e o gerúndio presente no seu título (“Africano livre ficando livre”) expressa bem a ideia de 

que a emancipação não representava o fim da sua condição servil e que um longo caminho que foi 

percorrido pelos africanos livres para conquistarem efetivamente a liberdade (SOUSA, 1999). 

Outros trabalhos surgidos na mesma época, como os artigos de Jaime Rodrigues 

(1997/1998) e Beatriz Mamigonian (2000), e posteriores, como dissertações de Alinnie Moreira 

(2005) e Gustavo Sousa (2011), enfocaram grupos específicos de africanos livres que trabalharam 

em instituições públicas ou privadas, preocupados com as formas de controle e disciplinamento ou 

de resistência e organização dos africanos livres. A tese de Enidelce Bertin (2006) oferece um 

estudo mais amplo sobre os africanos livres a serviço da província de São Paulo, e também enfatiza 

os laços de solidariedade mantidos eles, a preservação da memória de uma experiência histórica 

comum e sua resistência à escravização de fato. 

Analisarei neste artigo os interesses dos concessionários de estradas e da presidência da 

província do Rio de Janeiro no trabalho dos africanos e africanas livres, a partir de um exercício 

estatístico com os dados disponíveis nos relatórios anuais do ministério da Justiça e da presidência 

da província do Rio de Janeiro. Os relatórios ministeriais constituem-se ainda na principal fonte 

utilizada para análise do discurso político da época sobre o tema. Serão apresentados os números 

gerais de africanos livres colocados a serviço do Estado e a maior utilização de sua força de 

trabalho no setor de obras públicas, sendo a província do Rio de Janeiro a maior favorecida na 

distribuição dos emancipados pelo governo geral. Também farei estimativas sobre as receitas 

geradas pelo arrendamento de seus serviços a particulares, como forma aproximar seu valor de 

mercado e mensurar as vantagens obtidas pelos concessionários de obras públicas. Dessa forma, 

pretendo contribuir para o diálogo entre as pesquisas em história econômica e um campo fértil para 

os estudos sobre escravidão que, até o momento, tem sido explorado apenas a partir das relações de 

poder e da participação negra no processo de conquista da liberdade. 

A primeira sessão desse artigo descreve em linhas gerais o processo de abolição do tráfico 

atlântico e caracteriza o contexto em que foi produzida a legislação referente aos africanos livres, de 

maneira a fazer um balanço crítico da produção historiográfica sobre os africanos livres. Na 

segunda sessão, são discutidos os interesses políticos e econômicos no uso do trabalho compulsório 

dos africanos livres e os discursos construídos visando a justificar sua exploração. Também são 

apresentados os números gerais de emancipados e as razões para a província fluminense e o setor de 



 

obras públicas se concentrarem maior número de concessões. Na terceira sessão, é feito um estudo 

de caso com os africanos livres concedidos à companhia responsável pela estrada de Magé a 

Sapucaia, de maneira a reconstruir as trajetórias de alguns daqueles que compuseram o grupo mais 

significativo entre os africanos livres, o de construtores (pedreiros, canteiros e carpinteiros), e as 

formas de exploração de seu trabalho. 

A proibição do tráfico atlântico e a historiografia sobre os africanos livres 

 

Nota-se como tendência geral dos trabalhos sobre africanos livres no Brasil o enfoque no 

particular, nos grupos específicos de homens e mulheres que também aparecem em outros registros 

e cuja trajetória é possível acompanhar ou que conquistaram efetivamente sua liberdade. Estes 

grupos e indivíduos são, por sua vez, a minoria entre os africanos traficados ilegalmente que 

chegaram a ser emancipados. Por isso, uma análise da história dos africanos livres não pode estar 

desconectada do contexto geral de proibição do tráfico internacional e crescimento do tráfico ilegal. 

Não podemos perder de vista que mesmo aqueles poucos que efetivamente foram 

emancipados após apreensões, longe de disfrutarem de alguma liberdade, foram aprisionados e 

obrigados a trabalhar nos serviços públicos ou alugados a particulares por preços muito baixos; 

muitos nunca mais deixaram as senzalas em que se mesclaram aos plantéis de escravos; poucos 

foram deportados e quase todos submetidos a um período mínimo de 14 anos de trabalho 

compulsório. A análise de Robert E. Conrad (1985) no seu livro de sobre o tráfico de escravos para 

o Brasil ainda apresenta, a meu ver, a compreensão mais ampla sobre lugar dos emancipados na 

sociedade imperial, o interesse econômico na exploração de seu trabalho e o papel do governo na 

legitimação tanto do contrabando como da escravização, de fato, de homens e mulheres 

supostamente livres. Muitos dos dados apresentados e das questões levantadas por Conrad foram 

esquecidos ou pouco explorados pelos trabalhos já referidos e procurarei resgatá-los e contribuir em 

alguma medida para ampliar sua discussão. 

Em 22 de janeiro de 1815, foi assinado um tratado entre o Reino Unido de Portugal, Brasil e 

Algarves e o Reino Unido da Grã-Bretanha que proibia o comércio de escravos nos portos da costa 

africana localizados ao norte do Equador. Os debates internos e providências se alongaram até que 

uma Convenção Adicional fosse assinada pelos dois reinos em 28 de julho de 1817. Por fim, a 

Corte do Rio de Janeiro expediu em 26 de janeiro de 1818 um alvará que impunha penalidades aos 

eventuais transgressores e determinava que os africanos importados ilegalmente como escravos e 

declarados livres seriam utilizados no serviço público ou alugados a particulares pelo prazo de 

catorze anos. O serviço era justificado pela necessidade de alimentar, vestir, doutrinar e ensinar 



 

ofício ou trabalho ao liberto, podendo ser reduzido esse prazo àqueles “que por seu préstimo e bons 

costumes se fizerem dignos de gozar antes dele do direito à liberdade”1. 

Esses acordos foram ratificados pelos impérios do Brasil e da Grã-Bretanha em 1826 e, em 7 

de novembro de 1831, o governo regencial aprovou a chamada “Lei Feijó”, que aboliu o comércio 

de importação de escravos para o Brasil. No entanto, o tráfico ilegal continuou a ser praticado em 

larga escala até o início da década de 1850, quando uma política mais repressiva da marinha 

britânica, autorizada pelo Bill Aberdeen, e uma nova legislação de repressão ao tráfico foi aprovada 

no Brasil, a Lei n° 581, de 4 de setembro de 1850, ou “Lei Euzébio de Queiroz”. Boa parte da 

historiografia sobre a escravidão e, mais especificamente, sobre os africanos livres reproduz esta 

cronologia político-administrativa que diferencia a lei de 1831 da lei de 1850, não por seu teor, mas 

pela ausência ou não de vontade política na sua aplicação. A impressão que se tem é de que as 

pressões britânicas finalmente se fizerem sentir no fim da década de 1840 e motivaram a 

promulgação de uma nova lei com o mesmo teor. 

Por essa razão, a lei de 1831 ficou consagrada, no senso comum e na historiografia relativa à 

escravidão, como “lei para inglês ver”. O interesse da maior parte dos pesquisadores esteve durante 

muito tempo dirigido à massa de africanos que continuou a desembarcar de maneira clandestina e a 

suprir a carência de mão de obra num período de expansão da lavoura escravista, especialmente a 

cafeicultura. Por outro lado, os africanos emancipados por conta do tráfico ilegal são alguns 

milhares de homens e mulheres que ficam esquecidos quando pensamos que a lei de 1831 não teve 

efeito. Além disso, Robert Conrad destaca que o fato de a lei de 1831 ter permanecido em vigor a 

despeito de ser negligenciada e dos esforços por suprimi-la forneceria um forte argumento para os 

abolicionistas dos anos 1870 e 1880, uma vez que estes alegavam com razão que mais da metade 

dos escravos de então haviam sido introduzidos ilegalmente e, portanto, livres, assim como seus 

descendentes (CONRAD, 1985: 93). 

É significativo que a “Lei Euzébio de Queiroz” ainda apareça em muitos trabalhos 

historiográficos como instrumento legal que deu mais poderes ao governo para repressão ao tráfico. 

Essa visão não apenas carece de leitura crítica sobre o discurso político da época como também 

deixa de considerar a principal diferença no seu teor em relação à “Lei Feijó”. A lei de 1850 

introduziu uma importante diferenciação entre os “introdutores” e os “compradores”, punindo 

apenas os primeiros pelo contrabando. Assim, a maior repressão só foi possível pela exclusão das 

                                                             
1 “Alvará de 26 de janeiro de 1818”. Apud: BERTIN, E. Os meia-cara. Africanos livres em São Paulo no século XIX. 
São Paulo, 2006. Tese (Doutorado em História Social). Universidade de São Paulo/FFLCH. p. 246. 



 

punições aos compradores finais e pela omissão em relação às centenas de milhares de escravos que 

haviam sido introduzidos no país de maneira ilegal nas quatro décadas anteriores. 

Robert Conrad considerou o período entre 1831 e 1838 crucial para entender como o tráfico 

ilegal se estruturou e legitimou na sociedade brasileira. Longe de ver na lei de 1831 o intuito de 

deliberadamente iludir o parlamento britânico, o autor a considerou um esforço das forças liberais 

que participaram da deposição de D. Pedro I em 7 de abril de 1831. Conrad também destacou a 

diferença entre os preços dos escravos nos mercados africano e brasileiro ao longo dos anos 1830, 

que variaram, respectivamente, entre 3 e 5 e entre 70 e 100 libras esterlinas. Em sua análise, tão 

importante quanto a oferta africana e a demanda americana por escravos é a oposição conservadora 

à lei de 1831. Essa oposição é representada na esfera local pelos magistrados e júris que deixavam 

impunes os envolvidos no tráfico e na esfera nacional por Bernardo Pereira de Vasconcellos, que 

apresentou na Câmara dos Deputados um projeto de lei para revogação da “Lei Feijó” quando era 

deputado em 1835. Em setembro de 1837, Vasconcellos tornou-se chefe de gabinete e, no mesmo 

ano, Felisberto Caldeira Brant, o marquês de Barbacena submeteu ao Senado um projeto de lei para 

rever a lei de 1831 que previa a proibição da captura de escravos contrabandeados após seu 

desembarque a inocência dos compradores (CONRAD, 1985: 110-113). 

Outra crítica que deve ser feita à leitura da “lei para inglês ver” diz respeito ao papel 

desempenhado pela Grã-Bretanha na abolição do tráfico para o Brasil. Mesmo Robert Conrad, que 

dedica um capítulo de seu livro à análise da colaboração de súditos britânicos no tráfico ilegal, 

estabelece uma oposição entre as intenções humanitárias do governo britânico e a corrupção 

generalizada do governo brasileiro. Em outros autores a questão é tratada de maneira ainda mais 

simplista e a oposição dos ingleses ao tráfico é explicada pelos interesses do capitalismo industrial 

em transformar escravos em mercados consumidores. 

Robin Blackburn (2011) lança novas luzes sobre essas questões quando mostra ter sido 

fundamental a pressão dos donos de plantations das Índias Ocidentais para abolição do tráfico pelo 

Parlamento inglês. A conquista de grandes colônias francesas, como Trinidad e Tobago, após 1806, 

gerou medo de uma concorrência com os produtos de colônias antigas, como Barbados e Granada, 

no mercado inglês. Além disso, o autor relaciona o desenvolvimento do capitalismo industrial à 

expansão da agroexportação escravista americana. Usando a noção de desenvolvimento desigual e 

combinado, segundo a leitura de Michael Löwy desse conceito de Trotsky para a política e 

economia do século XIX, Blackburn demonstra as relação entre o desenvolvimento de centros de 

consumo de produtos tropicais nos países em processo de industrialização e o crescimento das 

platations escravistas de algodão nos EUA, de açúcar em Cuba e de café no Brasil. 



 

Essas considerações sobre o contexto internacional e as disputas internas na sociedade 

brasileira entre um liberalismo moderado e um conservadorismo escravista me parecem 

fundamentais. Não podemos desconsiderar as contradições geradas pelo desenvolvimento industrial 

do Império Britânico, que era escravista, nem o triunfo do projeto saquarema na política brasileira 

ao discutir a abolição do comércio de importação de escravos para o Brasil. A colaboração 

estrangeira e a posição contrária à proibição do tráfico dos conservadores foi essencial para 

estruturação e duração do contrabando de escravos nas décadas de 1830 e 1840. 

Tendo em mente estas questões é possível entender porque os africanos livres viveram, nas 

palavras de Robert Conrad, “uma espécie de purgatório legal (e ilegal) entre a escravidão e a 

liberdade”, além das maneiras pelas quais a sociedade escravista brasileira incorporou uma 

categoria social que lhe era estranha. Assim, houve um esforço no sentido de reformular as 

justificativas legais para exploração do trabalho compulsório de africanos, mesmo no caso em que 

se comprovasse o crime de reduzir pessoa livre à escravidão. O período também foi marcado pela 

demanda por mão-de-obra para a expansão da lavoura e as obras públicas, sobretudo de 

infraestrutura para os transportes. Nesse sentido, tanto a mentalidade escravocrata dos arrendatários 

de africanos livres e dos legisladores e governantes quanto o contexto econômico específico 

aparecem como determinantes no processo de sujeição desses homens e mulheres por tanto tempo a 

um forma de trabalho análoga à escravidão: 

 
Assim, sua condição não pode ser considerada como inteiramente representativa da 
situação do negro “médio” no Brasil, ou do escravo médio, cuja condição era 
talvez um pouco menos difícil, como afirmaram alguns contemporâneos. Contudo, 
a sombria crônica da servidão ilegal a que foram submetidos estes africanos 
destróis solidamente a outrora freqüentemente expressada opinião de que a 
escravidão brasileira foi decisivamente mais tolerável psicologicamente devido à 
grande probabilidade de emancipação. Mesmo como não-escravos, por muitos anos 
foi negada a liberdade aos emancipados, por governos comprometidos por lei a 
defender sua liberdade (CONRAD, 1985: 186). 

 
Embora a “Lei Feijó” previsse a reexportação à África de todos os escravos apreendidos no 

comércio ilegal, não houve providências nesse sentido e o trabalho acabou sendo imposto a esses 

africanos livres como condição de desonerar as contas públicas e trazer lucros para a administração 

da Corte e das províncias. Mesmo sem qualquer menção ao serviço dos africanos livres na lei de 7 

de novembro de 1831, uma vez que previa o custeamento da reexportação pelas multas impostas 

aos infratores, os julgamentos de muitos casos contaram com a conivência e o interesse dos juris e 

magistrados, de forma que mesmo quando os traficantes perdiam suas cargas e navios, não eram 

cobradas as multas e muitos acabavam absolvidos. 



 

Os africanos traficados ilegalmente eram apreendidos e declarados livres, mas o governo 

alegava não ter recursos para remetê-los à África nem para pagar o que as autoridades africanas 

exigiam a fim de recebê-los. Acabou prevalecendo a concepção original do alvará de 1818 e o 

governo consolidou o trabalho pelo espaço de catorze anos como condição para a requisição da 

emancipação dos africanos livres em um decreto de 1853, mas não se voltou a falar em possível 

redução do prazo. Depois da lei de 4 de setembro de 1850, seus serviços não mais poderiam ser 

arrematados por particulares, sendo o Estado o único responsável pela sua supervisão e pela 

instrução em um ofício. Um indivíduo que tivesse arrematado um africano livre antes da lei e não 

quisesse mais seus serviços também só poderia oferecê-lo ao Estado a partir de então, mas o prazo 

de 14 anos para libertação ficou definido apenas para o serviço a particulares. Em 24 de setembro 

de 1864, seriam emancipados todos os africanos livres do Império (BERTIN, 2006, p. 253). 

Não foram estabelecidos ainda números precisos de africanos livres no Império, mas estima-

se hoje que entre 3.500 e 5.000 africanos foram tornados livres pela comissão mista anglo-brasileira 

estabelecida no Rio de Janeiro entre 1830 e 1845, além de cerca de 4.000 outros africanos livres 

após a lei de 1850. Assim, apenas cerca de 11.000 do total de mais de 700.000 africanos 

escravizados e traficados ilegalmente para o Brasil foram depositados sob a tutela do Estado. 

Embora a referida lei previsse, assim como a lei de 1831, a reexportação de todos os escravos 

apreendidos, foi ínfima a parcela que efetivamente retornou à África2. 

Há um aspecto que tenho interesse em destacar no Art. 6° da Lei n° 581 de 4 de setembro de 

1850, que trata das condições para o reenvio dos africanos: “enquanto essa reexportação se não 

verificar, serão empregados em trabalho debaixo da tutela do Governo; não sendo em caso algum 

concedidos os seus serviços a particulares”3. É possível que não tenha havido mais arremates dos 

serviços de africanos livres por particulares. Mas veremos que essa determinação foi contornada 

pelo Estado através da concessão desses trabalhadores para companhias particulares a cargo de 

obras públicas, uma estratégia para desonerar o erário na assinatura de contratos e oferecer 

vantagens aos empresários com grande poder lobista. Além disso, mais de meio milhão de africanos 

permaneceram escravizados ilegalmente no país após 1850, trabalhando para particulares sem que o 

governo ousasse questionar a propriedade daqueles que considerava “homens de bem”, levados a 

comprar escravos de contrabandistas pela “carência de braços para a lavoura”. 

Certamente, o enfoque excessivamente quantitativo e a preocupação em construir grandes 

modelos explicativos por parte da história econômica e social levou à invisibilidade de grupos 

                                                             
2 Baseio-me aqui nas estimativas de Robert Conrad, ainda aceitas por trabalhos mais atuais como a referida dissertação 
de Alinnie Moreira. 
3 “Lei 581, de 4 de setembro de 1850”. Apud: BERTIN, E. Op. Cit. p. 252 (grifos meus). 



 

minoritários como os africanos livres, que representaram apenas 1,5% do total de escravos 

desembarcados pelo tráfico ilegal. Da mesma forma, os trabalhos produzidos nos últimos anos tem 

limitado a discussão sobre os africanos livres às relações de poder, seja enfatizando a dimensão do 

disciplinamento seja destacando as formas de organização e resistência. 

Jaime Rodrigues (1997/1998) escreveu sobre os africanos livres da Fábrica de Ferro de 

Ipanema e os conflitos derivados da resistência dos emancipados às tentativas de disciplinamento, 

exigindo tratamento como homens livres.  Beatriz Mamigonian também procurou discutir, em um 

artigo de 2000 as trajetórias de alguns africanos livres a partir da análise das petições requerendo a 

emancipação definitiva nas décadas de 1850 e 1860. Os documentos foram dirigidos ao imperador 

D. Pedro II, motivados pelo anúncio do Decreto 1.303, de 28 de dezembro de 1853, e os requerentes 

procuravam comprovar que já haviam trabalhado 14 anos a serviço de particulares. Alinnie Moreira 

(2005) estudou os africanos livres que foram cedidos à Fábrica de Pólvora da Estrela e seu estreito 

contato com outros grupos de escravos e trabalhadores livres, destacando as transformações das 

relações de trabalho na época. Ao defender a ideia de “liberdade tutelada”, ela enfatizou as 

indefinições e a ambiguidade da condição sócio jurídica destes trabalhadores: africanos livres numa 

sociedade em que quase todos os africanos eram escravos. Esse conceito de “liberdade tutelada” é 

claramente inadequado para definição de uma forma de trabalho compulsório que se caracteriza 

pela totalmente pela tutela e não pela liberdade. 

Análise semelhante foi proposta por Enidelce Bertin (2006) em sua tese sobre os africanos 

livres sob custódia do Estado trabalhando em serviços públicos na província de São Paulo. 

Observando a maneira como foram vulgarmente chamados à época, “meia-cara”, a autora destacou 

a singularidade da condição daqueles africanos que não eram totalmente livres, nem escravos, nem 

libertos. Assim como Mamigonian, Bertin também enfatiza os laços de solidariedade mantidos entre 

os “meia-cara” e a preservação da memória de uma experiência histórica comum e, como 

Rodrigues, sua resistência à escravização latente. 

Acredito que o termo “meia-cara” pode expressar adequadamente a situação de fato dos 

africanos livres se, ao utilizarmos a expressão de época, ressaltarmos a crítica explicitamente feita à 

sua suposta liberdade. Trata-se de uma questão de ponto de vista, e penso que temos mais a ganhar, 

em termos de compreensão das formas de escravidão no Brasil, se optarmos por ver “a metade 

vazia do copo”, o que corresponderia a enfatizar a dimensão de trabalho compulsório em lugar de 

ressaltar uma condição supostamente mais livre, expressa pela ideia de “liberdade tutelada”. 

 

Tráfico ilegal e concessões de africanos livres: discursos políticos e interesses econômicos  



 

 

Ao analisar o processo de combate ao tráfico ilegal de escravos e a concessão dos serviços 

dos africanos emancipados a partir da repressão às ações dos contrabandistas, é possível definir 

algumas mudanças significativas no discurso político e nos interesses econômicos que me levaram a 

definir três momentos distintos. Entre os anos de 1831 e 1834, as preocupações do governo estão 

mais voltadas ao problema do tráfico ilegal do que à situação dos africanos livres. De 1835 a 1849, 

é nítida a mudança de foco dos ministros da Justiça, que passam a se preocuparem principalmente 

com a exploração econômica da população de africanos livres, através do arrendamento de seus 

serviços. Por fim, os relatórios ministeriais dos anos de 1850 a 1855, momento em que o trabalho 

compulsório destes homens e mulheres ficou restrito, por lei, às instituições públicas, são fornecidos 

os melhores dados sobre número de apreensões de tumbeiros e a distribuição dos emancipados pelas 

instituições, com predomínio de seu trabalho no setor de obras públicas, principalmente na 

província do Rio de Janeiro. 

Cruzando as informações constantes dos relatórios anuais dos ministros da Justiça do 

Império com aquelas obtidas nos relatórios anuais dos presidentes da província do Rio de Janeiro, é 

possível obter alguns dados relativos aos africanos livres empregados no serviço público da Corte e 

da província. Os números obtidos nesses relatórios, embora apareçam de maneira esparsa e 

descontinuada, permitem determinar o valor de mercado da mão de obra dos africanos livres em 

alguns momentos. O governo imperial monopolizava o acesso a estes trabalhadores e usou este 

monopólio tanto para lucrar com seus aluguéis, em um primeiro momento, quanto para favorecer 

companhias concessionárias ou instituições públicas com os serviços dos mesmos. 

Nos primeiros anos após a proibição do tráfico de escravos para o Império, no período 1831-

1834, podemos perceber que as preocupações dos ministros da Justiça, ao prestarem conta de seu 

trabalho e procurarem conquistar o apoio dos membros da Assembleia Geral, estão centradas no 

combate ao crime de contrabando e não dão muita atenção à situação dos africanos livres. 

Importante salientar o quanto esse silêncio por parte do Ministério da Justiça quanto à nova classe 

de africanos que se formava no país não deixa de demonstrar certa tolerância com relação ao 

tráfico. Os governos brasileiro e britânico tinham boa noção do número de africanos introduzidos 

ilegalmente e não tomaram medidas efetivas para impedir a maior parte do contrabando ou resgatar 

os africanos após seu desembarque e venda para o interior. Mesmo com relação à minoria que foi 

emancipada e tutelada pelo Estado imperial não houve providências no sentido da reexportação. 

Desde a gestão de Diogo Antonio Feijó, em 1831-1832, o governo regencial proíbe o 

comércio de importação de escravos, mas se exime de qualquer responsabilidade quanto ao destino 

daqueles a quem chama de “desgraçados Africanos conduzidos á nossos portos: não tendo parentes,  



 

 

ou amigos interessados na sua sorte, vão ser perpetuamente reduzidos á escravidão”4. Dois anos 

depois, o ministro Aureliano de Souza critica a conivência das autoridades com o tráfico, mas não 

se refere aos africanos livres. Note-se que a lei de 1831 classificava como “importadores” tanto os 

envolvidos no transporte e financiamento do negócio quanto aqueles que conscientemente 

comprassem os escravos ilícitos, estando todos eles sujeitos ao pagamento dos custos de 

reexportação. Nesse sentido, uma atuação da Justiça contra o tráfico ilegal poderia ter-se traduzido 

em apreensões pelo corpo de polícia ou da guarda nacional e na atuação incisiva dos tribunais para 

condenação dos envolvidos ao pagamento das multas. Mas isso significava inspecionar fazendas e 

entrar em conflito com os grandes fazendeiros do país. 

Em seu relatório à Assembleia referente ao ano de 1834-1835, o ministro Manoel Alves 

Branco oferece um relatório mais detalhado que é um bom exemplo dessa postura inicial do 

Executivo ao longo de toda a Regência Trina. O governo geral denunciava os interesses de juris e 

magistrados na continuação do comércio ilícito, mas também limitou a sua atuação a algumas 

presas da Marinha Brasileira, alardeada como mais atuante que a britânica na repressão ao tráfico. 

Mas uma vez desembarcados e introduzidos no território, o governo não mais se ocupava da 

repressão aos transgressores5. É possível ainda perceber que uma das razões pelas quais o governo 

evitava atuar de maneira mais incisiva no combate ao tráfico é a desconfiança com relação aos 

africanos e à influência dessa nova condição de livres sobre os escravos em geral: 

 
Ainda até hoje não foi possivel reexportar para fora do Imperio Africano algum dos 
apresados; o governo tem sido forçado a distribui-los, na forma da Lei de 26 de 
Janeiro de 1818, por não ter ainda conseguido hum asilo na Africa para elles, 
segundo disposto na Lei de 7 de Novembro de 1831 § 2.º: as Nações, que o podião 
fazer, negão-se a isso gratuitamente. No entretanto a urgência da reexportação 
cresce, não so porque de dia em dia torna-se mais difficil a fiscalisação dos 
contractos particulares, como porque o meio da distribuição não satisfaz ao grande 
fim de livrar o paiz de huma população sempre perigosa, e agora tanto mais, quanto 
he certo que estes Africanos distribuidos se tornarão insuportaveis  depois de 
ladinos, com a opinião de livres entre os mais escravos6. 

 
Vê-se acima que o discurso com relação aos africanos livres é muito distinto daquele 

formulado em 1818, quando a lei previa o serviço público ou o aluguel a particulares “por não ser 

justo que fiquem abandonados”. Agora a reexportação aparece como meio de livrar o país de uma 

presença incômoda, uma vez que se tratava de africanos livres numa sociedade na qual africano era 

                                                             
4 FEIJÓ, Diogo Antonio. Relatório do Ex.mo Ministro da Justiça. Rio de Janeiro: Typ. Seignot-Plancher, 1832.  
5  BRANCO, Manoel Alves. Relatorio da Repartição dos Negocios da Justiça apresentado á Assembleia Geral 
Legislativa na sessão ordinaria de 1835, pelo respectivo ministro e secretario de Estado, Manoel Alves Branco. Rio de 
Janeiro: Typographia Nacional, 1835. 
6 Idem, p. 8. 



 

praticamente um sinônimo para escravo. Na falta de recursos, o governo se via “obrigado” a colocá-

los para trabalhar. Mais do que isso, esses homens e mulheres eram enquadrados como perigosos e 

haviam se tornado insuportáveis, uma vez que, mesmo sendo tratados como os demais escravos, 

continuavam a nutrir a “opinião de livres”. Fica claro que para o governo imperial, esses homens 

não eram livres de fato e representavam uma ameaça à ordem social, caso não fossem controlados. 

Além do mais, as obrigações dos arrendatários – basicamente, seu sustento e educação para o 

trabalho e a religião – eram as mesmas dos senhores para com seus escravos. 

Entre os anos de 1835-1849, um segundo discurso começa a ser delineado nos relatórios 

apresentados pelos ministros da Justiça à Assembleia Geral. Em lugar de focarem apenas o tráfico 

ilícito, citando até mesmo o número de embarcações apreendidas, as atenções dos ministros incidem 

também sobre a população africana livre que começava a crescer no país. Além disso, é possível 

inferir que o maior número de apreensões feitas pela Marinha e o consequente aumento da 

população de emancipados estão nas motivações para a construção da Caza de Correcção da Côrte. 

É certo que durante todo o período analisado as reclamações quanto ao estado das cadeias e prisões 

do Império são constantes nesses relatórios. No entanto, a Caza de Correcção funcionaria como 

primeiro depósito para os africanos livres, sendo montado um hospital para sua recuperação da 

travessia do atlântico, e como local para vigiá-los e ensinar-lhes um ofício. Estando em obras e 

possuindo uma pedreira ao fundo, a maioria dos africanos aprenderia ali os serviços de pedreiro e 

canteiro, o que os tornava aptos ao trabalho nas obras públicas, como pavimentação de ruas e 

construção de estradas. 

Outro aspecto do discurso político desse período sobre o contrabando de africanos é a 

diferenciação entre duas fases: a primeira corresponderia ao transporte, desembarque e introdução 

dos cativos no território; a segunda, sua compra e emprego na lavoura. A intenção dessa separação 

é, claramente, a de manter as boas relações do governo com os escravistas, da mesma forma que os 

relatórios da fase anterior denunciavam apenas o desembarque ilegal. Vimos que além de a Justiça 

em conduzir investigações posteriores, os ministros do período de 1831-1834 chegavam a afirmar 

que o destino desses africanos contrabandeados era ficarem para sempre reduzidos à escravidão. No 

período 1835-1849, os discursos construídos são no sentido de atacar o contrabandista, identificado 

com a corrupção de caráter e com o estrangeiro, e minimizar a participação do comprador nacional. 

Este era identificado com os maus costumes, não com o mau caráter, e era levado ao crime pela 

necessidade de braços para a lavoura. 

Essa visão, segundo a qual o “lavrador nacional” seria praticamente forçado, pelos hábitos e 

pela demanda da agricultura, a associar-se ao “especulador estrangeiro”, que difere da generalização 



 

como “importadores” presente na lei de 1831, foi consolidada em 1850 na “Lei Euzebio de 

Queiroz”, como veremos adiante. No relatório apresentado em 10 de maio de 18367, do ministro 

Antonio Paulino Limpo de Abreo, percebemos ainda outro aspecto que caracteriza os discursos dos 

governantes com relação aos africanos livres nesse segundo período: o interesse no lucro 

proveniente da arrematação dos seus serviços a particulares e na economia gerada pelo seu emprego 

nos estabelecimentos públicos. Os primeiros valores com relação à arrematação são apresentados 

pelo governo, que, no entanto, se esforça por mostrar que suas despesas com esses africanos é ainda 

maior. 

 
 

D’aquella epoca [principio de 1835] em diante diversos Juizes de Paz tem feito 
apprehensões de alguns pretos buçaes em pequeno numero, e além disto a Curveta 
de Guerra de S. M. Britannica – Satellite – apresou o Brigue Orion, que navegava 
simuladamente com a bandeira Portugueza, mas que se verificou ser propriedade 
Brasileira, trazendo a seu bordo 243 Africanos, que forão declarados livres, e 
emancipados com quatro Marinheiros, que vinhão, e que se provou terem sido ja 
mandados reexportar para a Costa d’Africa por ordem da Policia. Todos estes 
Africanos tem se mandado distribuir por falta de meios para reexporta-los, na 
forma das Instrucções, que acompanhárão o Decreto de 19 de Novembro do anno 
proximo passado. Os dinheiros provenientes da arrematação dos serviços, na 
importância de réis 5:495U819, achão-se recolhidos a hum Cofre, tendo-se por 
Aviso de 7 de Março deste anno acautelado a sua escripturação, arrecadação, e 
fiscalisação, e a Fazenda Publica, tem por ora supprido as despezas que se tem feito 
com o vestuario, sustento, e curativo dos mesmos Africanos, em quanto não se 
verifica a sua distribuição; despezas que montão, desde 9 de Julho de 1834 até 20 
de Fevereiro deste anno, na importancia de 26:284U973 réis (...)8. 

 
 

Percebemos enquanto marca do discurso a preocupação quanto ao número preciso de 

embarcações apresadas e de escravos que traziam, mas uma grande indiferença quanto às 

apreensões de escravos já introduzidos no país. Não é possível saber se esses juízes de paz foram 

mais atuantes na Corte, nas capitais das províncias ou em alguma região específica. Tampouco 

podemos saber, só com estes números imprecisos, quantos africanos estavam arrematados ou a 

quantos deles se referem os gastos do governo. No entanto, é clara a intenção de apresentar a 

situação como uma dívida crescente para os cofres públicos, que já ultrapassava os 20 contos de 

réis. Isso torna mais grave o problema da falta de recursos para reexportação, exigindo medidas 

imediatas para remediar essa despesa. E a presença de quatro africanos já reexportados trabalhando 
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de Abreo. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1836. 
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como marinheiros no contrabando atesta a convicção na inutilidade de o governo dirigir esforços no 

sentido de cumprir com a exigência da lei de 1831. 

Limpo de Abreo omite que foi uma feita uma opção por usar a mão de obra disponível como 

fonte de receita, em lugar de aplicar as devidas multas que custeariam a sua reexportação. Esta 

justificativa para a arrematação dos serviços de africanos livres com base nos gastos com os 

mesmos também esconde uma estratégia de geração de rendas, como fica claro pelo 

acompanhamento da evolução das receitas e despesas nos relatórios seguintes. 

Em 1837, o ministro Gustavo Adolfo de Aguilar Pantoja, insiste na ineficiência da lei de 7 

de novembro de 1831 e afirma que existiam 1.053 africanos livres no país: 778 distribuídos entre 

particulares e 278 empregados em repartições públicas. São citados estabelecimentos bastante 

estudados na historiografia, como a Caza de Correcção da Côrte, a Fábrica de Ferro de S. João de 

Ipanema, o Arsenal de Marinha ou a Fábrica de Polvora, sem números exatos para cada um. No que 

diz respeito às obras públicas, há menção a concessões de africanos livres para a Repartição do 

Império e a presidência da província do Rio de Janeiro. A administração fluminense aparece 

também nos relatórios posteriores como a mais bem aquinhoada na distribuição dos africanos 

emancipados. Os números relativos às despesas necessárias são bem menores que os informados no 

ano anterior (2:874$955 réis), e a receita bem maior (17:446$116 réis), de modo que agora o 

governo tinha em cofre 14:571$164 réis.9 

Vê-se nitidamente que a predileção era por arrendar os serviços dos africanos livres a 

particulares, enquanto os africanos livres usados no serviço público foram uma minoria nessa 

época. Mesmo se descontarmos o que havia em cofre no ano anterior (5:495$819), o governo 

recebera no mínimo 9:075$345 réis com o aluguel de 778 emancipados. Cada africano ou africana 

arrendado por um particular gerava em média 11$665 réis ao ano para o governo geral. Assim, no 

espaço de apenas dois anos, os “meia-cara” deixaram de ser apresentados como uma ameaça 

interna, para serem tratados como despesa crescente e depois como fonte de renda para o governo. 

 Não obstante, o período 1835-1849 apresentou menor número de emancipações, em 

comparação com os anos 1850-1855. Neste terceiro momento do recorte temporal aqui analisado, já 

não era permitido pela lei arrendar os serviços a particulares, como foi dito, o que levou a um 

grande número de africanos distribuídos no serviço público. Isso mostra a relevância de estudarmos 

melhor a história desses homens e mulheres a serviço da Directoria de Obras Publicas da província  

 

                                                             
9 PANTOJA, Gustavo Adolfo de Aguilar. Relatorio da Repartição dos Negocios da Justiça apresentado á Assembleia 
Geral Legislativa na sessão ordinaria de 1837, pelo respectivo ministro e secretario de Estado, Gustavo Adolfo de 
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do Rio de Janeiro para conhecermos seu uso econômico pelo Estado e o modo como o problema 

dos “meia-cara” foi resolvido pela sociedade da época. 

Não há nos relatórios entre o ano de 1837 e o de 1849 mais informações sobre o aluguel dos 

africanos livres, nem números totais de emancipados no país. A maioria das informações diz 

respeito aos africanos livres existentes na Caza de Correcção, em torno de cem, e a alguma 

apreensão maior da Commissão Mixta Brazileira e Ingleza, como a que resultou na emancipação de 

597 africanos do patacho brasileiro Paquete de Benguella e do brigue português Asseiceira no ano 

de 1840. Não deixa de chamar a atenção, no entanto, que o número de condenações no Império por 

“reduzir pessoa livre à escravidão” ou, depois da reforma do Código Penal em 1841, por “crime 

contra a liberdade individual” seja sempre tão baixo. É comum que em anos de diversas apreensões 

de navios e emancipações de africanos não haja nenhum ou apenas um condenado por estes crimes 

em todo o Império. 

Euzebio de Queiroz, em seu relatório de 13 de maio de 1851, oferece os melhores dados 

disponíveis sobre as emancipações de africanos e sua distribuição nos diversos estabelecimentos 

públicos. O ministro detalha tanto o número de navios e sua carga quanto a distribuição dos 

emancipados pelas repartições públicas. Também afirma que em sua gestão, mesmo antes da lei de 

1850, não houve concessões a particulares. Os dados contidos nesse relatório estão na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Distribuição de africanos livres no serviço público 

Favorecido 
De 28/09/1848 a 

4/09/1850 

De 05/09/1850 a 

01/05/1851 

Fábrica de pólvora  293 
 

Illuminação publica  150 
 

Caza de Correcção da Côrte 127 
 

Santa Casa da Misericordia da Côrte  62 289 

Hospicio de Pedro 2°  20 
 

Illmª Camara Municipal  20 124 

Provincia do Rio de Janeiro  20 100 

Corpo Municipal Permanente  16 8 

Ordem 3ª do Bom Jesus  16 
 

Hospital dos Lazaros  13 
 

Ordem 3ª do Carmo  10 
 

Ordem 3ª de S. Francisco de Paula  10 
 

Ordem 3ª de Santo Antonio  8 
 

Passeio Publico  8 
 

Hospital Militar  8 
 

Santa Casa da Misericordia de Campos  7 
 

Collegio Pedro 2°  5 
 



 

Irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé  5 
 

Santa Casa da Misericordia da Ilha Grande  4 
 

Museo Nacional  2 
 

Irmandade da Conceição  1 
 

Sociedade Amante da Instrucção  1 
 

Fallecidos  3 
 

Na Casa de Correcção  1 
 

Obras da Estrada de Mato Grosso 
 

40 

Obras publicas 
 

27 

Escola de Medicina 
 

4 

Archivo Publico 
 

1 

Totais 810 593 

Fonte: CAMARA, Euzebio de Queiroz C. M. Relatorio apresentado á Assembléa Geral Legislativa na terceira sessão da oitava 

legislatura pelo Ministro e Secretário d’Estado dos Negocio da Justiça, Euzebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara. Rio de 

Janeiro: Typographia Nacional, 1851. 

 

Além de reforçar a atuação mais vigorosa do governo na fiscalização e nas apreensões de 

contrabando de escravos, Euzebio de Queiroz também defende que a opinião pública nacional já 

estaria convencida de que o melhor para a felicidade do país é a extinção efetiva do tráfico. O papel 

protagonista da administração pública nessa repressão é justificado pelos instrumentos que a lei de 4 

de setembro de 1850 colocou a sua disposição para fazer valer a lei de 1831. Assim, entre setembro 

de 1848 e 1850 o governo afirma ter emancipado 819 africanos, sendo nove a diferença para o 

número de distribuídos pelo serviço público. Entre setembro de 1850 e maio de 1851, o governo 

apreendeu 1678 africanos e distribuiu 593 que já haviam sido julgados livres e emancipados. 

Vale destacar que desde o relatório anterior o ministro já anunciava um projeto de lei em 

discussão bastante adiantada na Assembleia que daria condições de punir com maior eficácia os 

envolvidos no tráfico clandestino. O instrumento principal é, paradoxalmente, a diferenciação entre 

aqueles que a lei de 1831 havia considerado “importadores”, reconhecendo como de direito a 

situação de fato, o tratamento distinto entre “introdutores” e “compradores”: 

 
 

O trafico de Africanos tem atè hoje zombado das diligencias contra elle 
empregadas; entretanto os compromissos a que nos achamos ligados altamente 
reclamão medidas promptas e efficazes  para reprimil-o. 
Attendendo á natureza do trafico, ás circumstancias que o revestem, ás dificuldades 
e embaraços de sua repressão, facil é reconhecer que para conseguil-a é 
indispensavel distinguir quanto á penalidade, e sobretudo quanto á forma do 
processo duas phases muito diversas de sua existência, o transporte e desembarque 
dos Africanos, ou a sua introducção no paiz; e depois sua compra aos 
introductores. 
Dirigir contra estes os meios da mais efficaz repressão é, alêm de justo, por serem 
elles os verdadeiros autores do crime e seus provocadores, tambem politico, por 



 

que divide os interesses protectores da impunidade, e procura para a repressão do 
trafico, o poderoso apoio da opinião pública10. 

 
 

Pode-se dizer que a maneira pela qual o governo buscou conquistar o apoio da opinião 

pública foi tornar a lei de 1831 mais branda, de maneira que a atuação mais vigorosa contra os 

envolvidos apenas na primeira fase, os “introdutores” e “verdadeiros autores do crime”, fosse mais 

aceita pelos envolvidos na segunda fase, os “compradores”. No entanto, o ministro da Justiça 

apresentava essa flexibilização como sendo mais eficaz e, portanto, mais dura no combate ao 

tráfico. Curioso que Euzebio de Queiroz é o único ministro em todo o período analisado a defender 

que o governo atuasse no sentido de uma “interiorização” da escravidão. Propunha proibir a 

aquisição de novos escravos no litoral e convencer a população e as autoridades dessas cidades a 

venderem seus escravos para as fazendas do interior como meio de supri-las de mão de obra e 

tornar impossível o tráfico11. Em seu último relatório como ministro da Justiça, informava que mais 

1006 africanos haviam sido emancipados entre 1851 e 1852, e que aqueles declarados livres haviam 

sido distribuídos conforme mostra a tabela 2. 

 

Tabela 2 - Distribuição dos africanos livres entre 01/05/1851 e 23/04/1852 

Favorecido 

Província do Rio de Janeiro  300 

Província de Minas Gerais  120 

Sociedade de Mineração de Mato Grosso  100 
 

Província de São Paulo  93 

Caza de Correcção da Côrte  40 

Illuminação Publica  32 

Santa Casa da Misericordia de Porto Alegre  25 
 

Religiosos Franciscanos  20 

Sociedade de “Instrucção Elementar”  3 

 
733 

Existentes na Caza de Correcção no 1° de Maio de 1851 
 

677 

Entrada dos apreendidos em Itabapoana  
 

121 

 
798 

Diferença 65 

Faleceram até 17 de abril de 1852  45 

Existentes na Caza de Correcção em 23 de Abril de 1852 20 

                                                             
10 CAMARA, Euzebio de Queiroz C. M. Relatorio da Repartição dos Negocios da Justiça apresentado á Assembléa 
Geral Legislativa na 1ª sessão da 8ª legislatura em 1850 pelo respectivo Ministro e Secretario d’Estado Euzebio de 
Queiroz Coitinho Mattoso Camara. Rio de Janeiro: Typ. do Diario de N. L. Vianna, 1850. 
11 CAMARA, Euzebio de Queiroz C. M. Relatorio apresentado á Assembléa Geral Legislativa na terceira sessão da 
oitava legislatura pelo Ministro e Secretário d’Estado dos Negocio da Justiça, Euzebio de Queiroz Coitinho Mattoso 
Camara. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1851. 



 

Fonte: CAMARA, Euzebio de Queiroz C. M. Relatorio apresentado á Assembléa Geral Legislativa na quarta sessão da 

oitava legislatura pelo Ministro e Secretário d’Estado dos Negocio da Justiça, Euzebio de Queiroz Coitinho Mattoso 

Camara. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1852. 

 

A tabela 3 apresenta a soma dos dados disponíveis nos relatórios de 1851 e 1852 e 

apresentados nas tabelas 1 e 2. A província fluminense foi a maior beneficiada com as concessões 

dos serviços de africanos livres ao longo do período de maiores apreensões. De acordo com os 

dados dos relatórios ministeriais, entre 1848 e 1852, a província do Rio de Janeiro dispôs dos 

serviços de pelo menos 420 africanos, quase um quinto do total. Em segundo lugar, aparece a Santa 

Casa de Misericordia da Côrte, com 351 concessões; em terceiro lugar, a Fabrica de Polvora da 

Estrella, com 293 concessões; em quarto lugar, a Illuminação Publica, com 182 concessões; e, em 

quinto, a Caza de Correcção da Côrte, com 167 concessões.  

 

Tabela 3 – Distribuição de africanos livres entre 28/09/1848 e 23/04/1852 

Favorecido Concessões 

Província do Rio de Janeiro 420 

Santa Casa de Misericordia 351 

Fabrica de Polvora da Estrella 293 

Illuminação Publica 182 

Caza de Correcção da Côrte 167 

Illmª Camara Municipal  144 

Província de Minas Gerais  120 

Sociedade de Mineração de Mato Grosso  100 

Província de São Paulo  93 

Obras da Estrada de Mato Grosso 40 

Obras Públicas 27 

Santa Casa da Misericordia de Porto Alegre  25 

Corpo Municipal Permanente  24 

Religiosos Franciscanos  20 

Hospicio de Pedro 2°  20 

Ordem 3ª do Bom Jesus  16 

Hospital dos Lazaros  13 

Ordem 3ª do Carmo  10 

Ordem 3ª de S. Francisco de Paula  10 

Ordem 3ª de Santo Antonio  8 

Passeio Publico  8 

Hospital Militar  8 

Santa Casa da Misericordia de Campos  7 

Collegio Pedro 2°  5 

Irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé  5 

Santa Casa da Misericordia da Ilha Grande  4 

Escola de Medicina 4 

Sociedade de “Instrucção Elementar”  3 



 

Museo Nacional  2 

Irmandade da Conceição  1 

Sociedade Amante da Instrucção  1 

Archivo Publico 1 

Total 2132 

Fonte: Tabelas 1 e 2. 

 

Nos relatórios da presidência da província do Rio de Janeiro, as referências às concessões de 

africanos livres são mais descontinuadas que nos relatórios ministeriais, aparecendo na maioria das 

vezes como renovação da concessão dos serviços de africanos livres que já se encontravam há 

algum tempo (indefinido) trabalhando em obras da capital ou de estradas do interior. No entanto, há 

referências aos ofícios desempenhados por alguns desses africanos, principalmente como pedreiros, 

canteiros e carpinteiros, o que indica um período de aprendizado na Caza de Correcção. Outras 

vezes, são mencionadas a pouca idade de alguns emancipados e sua fragilidade, o que parece 

indicar terem sido concedidos sem passarem um período de tratamento no hospital de africanos e 

nas oficinas de trabalho correcional. 

Na próxima sessão, procurarei descrever a trajetória de apenas alguns desses africanos livres 

que compuseram a maioria das concessões no período de maior repressão ao tráfico, aqueles que 

trabalharam nas estradas da província do Rio de Janeiro. Uma vez que não cabe aqui uma pesquisa 

mais alongada sobre as petições de emancipação, esboçarei o percurso de alguns desses homens e a 

estrada que percorreram (o longo período de trabalho compulsório) antes obterem sua liberdade, a 

partir das informações que os próprios relatórios provinciais oferecem. 

 

Os africanos livres e a Companhia da Estrada de Magé a Sapucaia 

 

Não é por acaso que as obras da Caza de Correcção da Côrte são a principal referência aos 

africanos livres nos relatórios ministeriais ao longo do período entre 1835 e 1849. Um dos primeiros 

edifícios a ser construído no local, em 1834, funcionou como hospital dos africanos livres, 

substituindo os depósitos do Valongo onde os escravos recém-desembarcados eram curados das 

doenças e subnutrição causada pela travessia forçada na época do tráfico legal. O mesmo prédio 

também funcionava como refeitório dos africanos livres e dos presos transferidos do Calabouço, 

uma prisão para escravos no Castelo, considerada inadequada à época e que começou a ser 

desativada a partir da construção da Caza de Correcção. A historiografia sobre esta instituição 

enfatiza a dimensão do disciplinamento dos africanos recém-desembarcados e emancipados: 



 

ensinar-lhes que estavam mais próximos dos escravos que dos homens livres através da pedagogia 

do trabalho (SOUSA, 2011). 

Outra face da Caza de Correcção da Côrte permaneceu, no entanto, inexplorada até o 

momento. Além de prisão para cumprimento de penas sujeitas a trabalhos correcionais, a instituição 

funcionou como centro de instrução de africanos livres em ofícios, formando mão-de-obra para 

emprego em obras públicas. Seus serviços foram explorados também na pedreira existente ao fundo 

do terreno, em outras atividades de chácara que geravam alguma receita e alugado para obras 

próximas, como o aterro de ruas na região do Mangue. Assim, a Caza de Correcção foi a instituição 

responsável não só pela recuperação física, como pelo treinamento e sujeição ao trabalho 

compulsório dos africanos livres posteriormente empregados no setor de obras públicas. 

A construção da Caza de Correcção da Côrte apresenta-se como uma metáfora da situação 

deste novo grupo social no Império do Brasil, formalmente emancipados e chamados livres, mas 

trabalhando compulsoriamente no levantamento das paredes e muros dentro dos quais seriam 

submetidos ao controle e treinamento. Na prisão foram instruídos como pedreiros, canteiros e 

carpinteiros os africanos livres usados como mão de obra para abertura de ruas, construção de 

igrejas, praças etc. Outros foram cedidos diretamente a companhias ou empreiteiros responsáveis 

pela construção e manutenção de algumas estradas na província do Rio de Janeiro, como a de Magé 

a Sapucaia, e da União e Indústria, a de Mangaratiba e a da Serra de Estrella. 

No relatório apresentado pelo conselheiro Luiz Pedreira do Coutto Ferraz12, presidente da 

província do Rio de Janeiro, no dia 5 de maio de 1851, ao passar a administração fluminense ao 

vice-presidente, fazia menção às negociações para celebração de um contrato com a Companhia da 

Estrada de Magé à Sapucaia. Para atender à exigência de uma “mais facil exportação dos productos 

das importantes fazendas” da freguesia de Conceição do Sumidouro do Paquequer, no município de 

Nova Friburgo, fazia-se necessária a abertura de um atalho entre Sumidouro e a fazenda de Antonio 

dos Santos13. Nesse ponto, o novo atalho encontraria a estrada de Magé a Sapucaia, que ligava o 

Porto Novo do Cunha, às margens do rio Paraíba do Sul, ao Porto de Piedade, na baía de 

Guanabara. 

                                                             
12 Por decreto de 19 de outubro de 1867, recebeu o título de barão de Bom Retiro, sendo elevado a visconde com 
grandeza em 10 de julho de 1872. Foi deputado provincial pelo Rio de Janeiro, presidente das províncias do Rio de 
Janeiro e do Espírito Santo e deputado geral por ambas, além de Ministro do Império, conselheiro de Estado e senador 
pelo Rio de Janeiro (VASCONCELLOS, 1918: 86). 
13  Relatorio apresentado ao Exm° Vice-presidente da Provincia do Rio de Janeiro, o Comendador João Pereira 
Darrigue Faro, pelo Presidente, o Conselheiro Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, por occasião e passar-lhe a 
Administração da mesma Provincia no dia 5 de Maio de 1851. Rio de Janeiro: Typ. do Diario do Rio, 1851, p. 72. 



 

Três meses depois, o vice-presidente da província, João Pereira Darrigue Faro14 apresentava 

aos deputados fluminenses os detalhes do contrato que havia sido celebrado em 16 de julho de 

1851: 

 
 
Conclui a 16 do passado com a companhia da estrada de Magé um contracto pelo 
qual ella se obrigou a concluir a estrada dos Tres Corregos até o Porto Novo do 
Cunha, e a fazer dentro do prazo de tres annos, o atalho da freguezia da Conceição 
do Sumidouro do Paquequer, ao lugar denominado “Antonio dos Santos” a 
encontrar a dita estrada, com todas as pontes, pontelhões e boeiros necessarios; e 
tambem a conservar e a ter em estado de livre transito tanto a estrada como o 
attalho. 
As concessões que fiz a esta companhia forão as seguintes: não estabelecer barreira 
na estrada do Porto Novo do Cunha; dar-lhe para essas obras os serviços de 30 
Africanos livres pelo espaço de oito annos. Findo esse prazo, a companhia 
entregará á provincia os Africanos e a estrada em bom estado. 
Por este contracto poupou-se a grande despeza que se tinha ainda de fazer, quer 
para a conclusão da estrada dos Tres Corregos, quer para o atalho do Sumidouro, 
que fora decretado por lei provincial15. 
 
 

Vale aqui lembrar que o Art. 6° da “Lei Euzébio de Queiroz” determinava que enquanto a 

reexportação para a África não se verificasse, os africanos livres seriam empregados em trabalhos 

debaixo da tutela do Governo e que não seriam “em caso algum concedidos os seus serviços a 

particulares”. Percebe-se então que a concessão dos africanos livres como trabalhadores para uma 

companhia particular não deixava de ser um desvio da lei. Impedida de arrematar os seus serviços a 

particulares, ao mesmo tempo em que as medidas mais efetivas de repressão ao tráfico ilegal 

aumentavam o número de africanos livres depositados sob a sua tutela, o governo fluminense se 

utiliza de um artifício para desonerar os cofres da província e favorecer alguns grupos econômicos. 

Fundada em 1836, foi justamente nos anos 1850 que a Companhia Estrada de Magé à 

Sapucaia teria seu maior desenvolvimento, sobretudo, após a substituição da antiga ponte sobre o 

rio Paraíba do Sul, próxima à aldeia de Sapucaia. As primeiras notícias sobre a construção da nova 

ponte suspensa, a primeira do tipo no país, constam no relatório do presidente da província, 

conselheiro Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, em 185316. 

                                                             
14 Por decreto de 25 de março de 1854, recebeu o título de 2° barão do Rio Bonito, sendo elevado a visconde com 
grandeza em 2 de dezembro do mesmo ano. Negociante, fazendeiro e proprietário, foi deputado provincial e vice-
presidente da província do Rio de Janeiro por quatro vezes (VASCONCELLOS, 1918: 388-389). 
15 Relatorio do vice-presidente da provincia do Rio de Janeiro, o veador João Pereira Darrigue Faro, na abertura da 
segunda sessão da oitava legislatura da Assembléa Provincial, no dia 1.o de agosto de 1851, accompanhado do 
orçamento da receita e despeza para o anno de 1852. Rio de Janeiro: Typ. Universal de Laemmert, 1851, p.20. 
16 Relatorio apresentado ao Exm.o Vice-Presidente da Provincia do Rio de Janeiro, o commendador João Pereira 
Darrigue Faro, pelo Presidente, o conselheiro Luiz Pedreira do Couto Ferraz, por occasião de passar-lhe a 
administração da mesma provincia em 3 de Maio de 1853. Rio de Janeiro: Typ. do Diario de A. & L. Navarro, 1853. 



 

Também não deixaram de aumentar as vantagens conseguidas pelos novos administradores da 

empresa. Existiam cada vez mais estradas sob sua administração, e, além da concessão dos 

africanos livres, os empresários puderam arrecadar algum capital com a venda dos bilhetes de 

quatro loterias concedidas pela província. Em 1855, a Companhia da Estrada de Magé à Sapucaia, 

que já abrira o atalho de Três Córregos e uma estrada entre Petrópolis e Paty do Alferes, foi também 

contratada para a abertura de uma estrada entre as freguesias de Nossa Senhora do Monte do 

Carmo, em Cantagalo, e Nossa Senhora da Conceição do Paquequer, em Nova Friburgo, pelo valor 

de 30:000$000 réis 17 . Neste contrato com o governo provincial, aparecem como diretores e 

representantes da companhia o barão de São Gonçalo18 e Caetano Alberto Soares. 

Embora o crescimento da empresa seja patente, em relatório do ano de 1856, o presidente da 

província, conselheiro Luiz Antonio Barbosa, refere-se à mesma como dispondo de poucos 

recursos, mas prestando grande serviço ao comércio e à lavoura como importante via de 

comunicação. Informa que a necessidade de aplicar a renda da barreira à manutenção e às 

construções impedia a companhia de dar dividendos aos acionistas, o que justificaria os auxílios que 

o governo dava à empresa, tais como a extração da terceira das loterias concedidas e o empréstimo 

de outro grupo de africanos livres por tempo determinado. Barbosa informava ainda sobre o estado 

adiantado dos trabalhos no ramal entre Cantagalo e Nova Friburgo e na construção da ponte sobre o 

rio Paraíba do Sul19. Infelizmente, o relatório do conselheiro Barbosa não menciona o número exato 

de trabalhadores concedidos dessa vez, informando apenas que havia mandado “applicar ao serviço 

da estrada da companhia os Africanos livres que forão retirados da estrada do Presidente Pedreira”. 

Assim, vemos que não havia qualquer previsão de reexportação e que africanos livres a serviço das 

estradas provinciais poderiam ser facilmente transferidos para o controle de particulares. 

É possível, no entanto, afirmar que pelo menos alguns desses africanos livres permaneceram 

trabalhando para a empresa até 1864. No relatório do vice-presidente da província de 4 de maio de 

1862, aparecem as primeiras referências ao grupo de trabalhadores após o vencimento do prazo 

inicial da concessão de seus serviços à companhia: 

 

                                                             
17 Relatorio apresentado ao Exm.o Vice-Presidente da Provincia do Rio de Janeiro, o Snr. Doutor José Ricardo de Sá 
Rego, pelo Presidente, o Conselheiro Luiz Antonio Barboza, por occasião de passar-lhe a administração da mesma 
provincia. Niterói: Typ. de Quirino & Irmão, 1855,  pp. 26-27 (documentos anexos). 
18 Belarmino Ricardo de Siqueira recebeu o título de barão de São Gonçalo por decreto de 19 de março de 1849, e foi 
elevado a barão com grandeza por decreto de 2 de dezembro de 1854. Fazendeiro abastado e capitalista, foi comandante 
superior da Guarda Nacional de Niterói, deputado provincial pelo Rio de Janeiro e presidente do Banco Rural e 
Hypothecario (VASCONCELLOS, 1918: 445). 
19 Relatorio apresentado ao Excellentissimo Vice-Presidente da Provincia do Rio de Janeiro, o senhor conselheiro 
Antonio Nicoláo Tolentino, pelo Presidente, o conselheiro Luiz Antonio Barbosa, sobre o estado da administração da 
mesma provincia em 2 de Maio de 1856. Rio de Janeiro: Typ. Imp. e Const. de J. Villeneuve e Comp., 1856. 



 

 
Estão ainda em poder da companhia os africanos livres, cujos serviços lhe foram 
cedidos por tempo certo, que findou em 1860, como auxilio para os trabalhos da 
conservação da estrada; e era minha intenção fazer retirar, para empregal-os nas 
obras publicas d’esta capital, alguns dos ditos africanos, deixando os outros ainda 
por algum tempo á cargo da companhia, para coadjuval-a n’aquella conservação, 
attendendo a que a provincia nenhum outro favor lhe concede, e á utilidade, que 
presta á lavoura a estrada, de que ella é empresaria.20 
 

 

Após longos 13 anos pavimentando estradas, a liberdade talvez ainda parecesse longe de ser 

alcançada pelos africanos livres que permaneciam a cargo da Companhia da Estrada de Magé à 

Sapucaia. O relatório presidencial de 13 de fevereiro de 1864 informava novos planos do governo 

da província para o grupo de trabalhadores. Visando construir uma estrada comunicando o distrito 

de Sumidouro com a vila de Nova Friburgo, a presidência havia lavrado um contrato, cuja 

aprovação ainda estava pendente, com a Companhia da Estrada de Ferro de Cantagallo. A 

província se obrigava a “fornecer os serviços dos trabalhadores que estiveram empregados na serra 

de Friburgo, e os que trabalhão actualmente na estrada de Magé á Sapucaia, alimental-os,  vestil-os 

e tratal-os em suas enfermidades”21. 

O Decreto n° 3.310, de 24 de setembro de 1864, assegurou finalmente a liberdade aos 

africanos livres e parece ter frustrado os planos da empresa ferroviária e da província. No relatório 

apresentado à Assembleia provincial em 9 de outubro desse ano, o Executivo fluminense afirmava 

que o contrato não fora aprovado porque a emancipação que o governo imperial havia concedido a 

todos os africanos livres no Império lhe havia tirado a possibilidade de contratar sob as bases 

propostas aqueles melhoramentos22. Um novo tempo se anunciava na província do Rio de Janeiro, e 

não apenas pela reorganização do sistema de estradas provinciais a partir da introdução de ferrovias. 

Parecia finalmente a conclusão da longa estrada que os africanos livres haviam trilhado e 

pavimentado em busca de se tornarem realmente livres. 

No entanto, o discurso do presidente da província fluminense pode esconder uma realidade 

bem diferente desse quadro de emancipação definitiva de todos os africanos e africanas livres. 

Analisando a documentação do Public Record Office, em Londres, Robert Conrad afirma que ainda 

em março de 1865, “os emancipados mantidos em servidão pelo governo brasileiro estavam 

                                                             
20 Relatorio apresentado ao Excellentissimo Vice-Presidente da Provincia do Rio de Janeiro, o Senhor Doutor José 
Norberto dos Santos, pelo Presidente, o Desembargador Luiz Alves Leite de Oliveira Bello, ao passar-lhe a 
administração da mesma provincia no dia 4 de Maio de 1862. Niterói: Typ. do Moderado, 1862, p.75. 
21 Relatorio apresentado ao Exm. Sr. 1.° Vice-presidente da Provincia do Rio de Janeiro, o Dr. José Tavares Bastos, 
pelo Presidente, o Dr. Polycarpo Lopes de Leão, ao passar-lhe a administração da mesma provincia no dia 13 de 
Fevereiro de 1864. Rio de Janeiro: Typ. do Correio Mercantil, 1864, p. 17. 
22 Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa Provincial do Rio de Janeiro na primeira sessão da decima-quinta 
legislatura, no dia 9 de outubro de 1864, pelo Presidente da mesma provincia, o conselheiro João Crispiano Soares. 
Rio de Janeiro, Typ. Universal de Laemmert, 1864, p. 51. 



 

trabalhando em instituições militares, educacionais, religiosas, industriais e beneficentes, a maioria 

na cidade do Rio de Janeiro, mas outros espalhados por todo o país” (CONRAD, 1985: 175). Os 

dados encontrados pelo autor estão transcritos na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Alguns locais de emprego dos Emancipados. Março de 1865 

Local de emprego Emancipados 

Arsenal de Guerra 35 

Arsenal da Marinha 43 

Corpo de Polícia 15 

Obras Públicas da Capital, incluindo 9 crianças 48 

Câmara Municipal 14 

Iluminação Pública 18 

Fábrica de Pólvora 18 

Observatório Astronômico 2 

Hospital Militar 9 

Escola Militar e Central 10 

Telégrafo Elétrico 13 

Biblioteca Pública 2 

Colégio D. Pedro II 18 

Hospício D. Pedro II 42 

Lazaretto 14 

Instituto de Crianças Cegas 8 

Instituto de Surdos-Mudos 4 

Passeio Público 7 

Misericórdia 18 

Terceira Ordem dos Carmelitas no Rio de Janeiro 9 

Terceira Ordem do Bom Jesus no Rio de Janeiro 13 

Terceira Ordem de São Francisco de Paula 8 

Misericórdia de Campos 7 

Misericórdia da Ilha Grande 4 

Fundições de Ipanema 18 

Província da Bahia 18 

Província de Minas Gerais 117 

Laboratório Politécnico de Campinho 14 

Obras Públicas da Província do Rio de Janeiro 61 

Companhia de Magé a Sapucaia 27 

Companhia da União e Indústria 48 

Companhia da Estrada de Mangaratiba 20 

Estrada de Estrela a Petrópolis 27 

Total 729 

Fonte: CONRAD, 1985, p.215. 

 

Vemos assim que ao menos 729 homens e mulheres continuavam a trabalhar em instituições 

para as quais haviam sido concedidos seus serviços. É possível que muitos tivessem morrido entre  



 

 

os anos de 1852 e 1865 e que outros tivessem de fato obtido sua liberdade e estivessem trabalhando 

onde conseguissem emprego. Mas a comparação entre as tabelas 3 e 4 mostra que a província de 

Minas Gerais se manteve com praticamente o mesmo número de africanos livres a seu serviço 

durante esses treze anos. Somando-se os números referentes à seção de Obras Públicas da Província 

do Rio de Janeiro e às quatro estradas provinciais fluminenses (de Magé a Sapucaia, da União e 

Indústria, de Mangaratiba e de Estrela a Petrópolis), temos um total de 183 emancipados, 

aproximadamente 25% do total. 

Não acredito ser possível afirmar, a partir das informações de Conrad, se estes emancipados 

continuavam “mantidos em servidão pelo governo brasileiro”. De acordo com o decreto de 1864, os 

africanos livres deveriam apresentar uma petição para obterem sua liberdade, o que pode ter 

dificultado a efetivação da lei. Mas, sobretudo na capital, é difícil imaginar que os africanos livres 

trabalhando em instituições públicas não tivessem acesso à justiça para garantirem sua emancipação 

definitiva. Talvez alguns haviam sido libertos de fato e continuaram a trabalhar nos mesmos locais 

em troca de alguma remuneração. É inquestionável, no entanto, que o governo e as companhias 

concessionárias desenvolveram meios de continuarem a explorar a mão de obra dos africanos livres. 

 

Conclusões 

 

Houve um significativo aumento do interesse dos historiadores pelos destinos dos africanos 

livres nos últimos vinte anos. No entanto, ainda carecemos de análises que ofereçam uma visão 

mais ampla sobre o tema, inserindo-o no contexto do tráfico ilegal de escravos e das formas de 

trabalho compulsório no Império do Brasil. Ao enfocar as relações de poder e trajetórias de 

pequenos grupos ou indivíduos que conquistaram sua liberdade, os trabalhos mais recentes deram 

contornos mais humanos à história dos africanos e africanas livres que apareciam como fração 

diminuta, quase desprezível, nos estudos econômicos sobre o tráfico atlântico e escravidão. Por 

outro lado, perdeu-se a noção do todo nos estudos de caso. 

Procurei neste artigo explorar os relatórios anuais dos ministros da Justiça e dos presidentes 

da província do Rio de Janeiro como meio de resgatar o interesse econômico na exploração dos 

serviços dos africanos livres e os discursos políticos a seu respeito. Vimos que no período 1831-

1834, o governo geral esteve ocupado principalmente com o combate ao tráfico ilegal que crescia e 

se estruturava no país. No período 1835-49, o principal interesse do Império foi nas receitas geradas 

pela arrematação dos serviços de africanos livres. Em 1837, cada africano ou africana arrendado por 

um particular rendeu em média 11$665 réis aos cofres públicos. A partir de 1850, os emancipados 



 

só 

puderam ter seus serviços explorados pelo governo, mas continuaram a ser concedidos a 

associações beneficentes, ordens religiosas ou empreiteiros e companhias concessionárias de 

estradas públicas. 

Ao longo do período entre 1848 e 1852, quando são feitas mais apreensões de tumbeiros e, 

consequentemente, emancipações de escravos traficados ilegalmente, foram distribuídos 2132 

africanos e africanas livres pelo governo para instituições diversas. A província do Rio de Janeiro 

foi a maior beneficiada, com 420 concessões nesse período. Treinados na Caza de Correcção da 

Côrte para as funções de pedreiro, canteiro e carpinteiro, a maioria foi utilizada nas obras públicas 

da capital fluminense ou na construção e manutenção das estradas fluminenses.  

A Companhia da Estrada de Magé á Sapucaia foi uma das maiores beneficiadas pela 

presidência da província do Rio de Janeiro com a concessão dos serviços desses trabalhadores. O 

decreto de 24 de setembro de 1864 pode ter frustrado os planos do governo para transferir a 

concessão, finda desde 1860, do grupo de africanos livres a serviço da companhia para as obras de 

construção da Companhia da Estrada de Ferro de Cantagallo. Mas a Estrada de Magé a Sapucaia, 

assim como outras estradas provinciais continuaram a contar com esta mão-de-obra, pelo menos, 

até março de 1865. 

Resta ainda uma longa estrada a ser percorrida pelos historiadores em busca de uma melhor 

compreensão sobre o lugar dos africanos livres na sociedade brasileira, o interesse econômico do 

governo e de particulares na exploração de seus serviços e o discurso político que buscou justificar 

o trabalho compulsório imposto a homens, mulheres, adolescente e crianças livres. Acredito ter 

contribuído um pouco para retomar algumas questões importantes que pareciam esquecidas pela 

literatura sobre o tema, preencher algumas lacunas e fornecer dados relativos às receitas oriundas do 

arrendamento de africanos livres e ao número de emancipados trabalhando no serviço público. 
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A EMPRESA MAXWELL, WRIGHT & CO. NO COMÉRCIO DO IMPÉRIO DO 

BRASIL: C. 1827 - C. 1850 

 

Alan dos Santos Ribeiro 

 

"as empresas são parte da sociedade e não se pode estudá-las sem 
levar em conta as articulações recíprocas entre as relações sociais e 
as práticas empresariais. A empresa é parte de um sistema de 
instituições interatuantes, no qual lhe cabe a produção de bens [ou 
serviços]. Como parte orgânica da sociedade, sua atuação repercute 
sobre a estrutura social na qual se desenvolve e é, por sua vez, 
influenciada por ela.”     

Maria Bárbara Levy 

 

Em fevereiro de 1843, o navio norte-americano Courier aportava no Rio de Janeiro depois 

de 39 dias no mar a carregar farinha de trigo desde Richmond, na Virgínia. Menos de 15 dias 

depois, no primeiro de março, a galera do capitão William Wolf(e) despachava 4.912 sacas de café 

à Nova Iorque1. O ciclo se repetirá mais duas vezes no mesmo ano, em julho e novembro. Esta 

periodicidade se mostrou constante até 1848, ou seja, três circuitos por ano: o primeiro entre 

fevereiro e março; o segundo entre julho e agosto; e o último entre novembro e dezembro. Isso quer 

dizer, por baixo, que o capitão Wolf e seus tripulados cruzaram a Linha do Equador dezoito vezes 

em seis anos!  

Foram 40.662,5 barricas de farinha de trigo recebidas e 81.654 sacas de café exportadas pela 

empresa Maxwell Wright & Co. somente através da Courier. Ao longo das décadas de 1830 e 1840, 

outros navios também executavam os mesmos movimentos da referida galera do capitão Wolf, tudo 

sob consignação da Maxwell que, naquele momento, se consolidava como uma das principais 

firmas da praça do Rio de Janeiro e do Império, bem como a maior exportadora do café brasileiro.  

Qual é o lugar da empresa que chegava a essa cifra de importância no comércio do principal 

produto exportado pelo Império do Brasil à época? Como a economia do café delimitava as 

atividades da mesma? O presente texto visa analisar a forma de inserção e de atuação da firma na 

economia brasileira e atlântica através do comércio do café. Antes de analisar os processos mais 

amplos nos quais a empresa se insere, vamos a uma apresentação geral do objeto de estudo. 

 

                                                             
1 “Movimento do Porto”, Diário do Rio de Janeiro 21/02/1843, p. 4; “Parte Comercial”, Diário do Rio de Janeiro 
02/03/1843, p. 3. 
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I – A composição da empresa 

A constituição da Maxwell, Wright e Co. envolve a associação de duas famílias de 

negociantes estrangeiros com interessantes inserções no cenário político-econômico brasileiro da 

primeira metade do século XIX. As origens desta sociedade comercial remontam ao final dos anos 

1820 quando se associam o negociante inglês José (Joseph) Maxwell, radicado no Rio de Janeiro 

desde 1809, e o norte-americano de Maryland, William Henry Wright. Este último chegara à Corte 

em 1823 para exercer o cargo de cônsul dos EUA no Brasil entre 1825 e 18342. 

Após algumas variações na composição, a organização da sociedade para boa parte dos anos 

1840 está sistematizada no diagrama 1 abaixo. Os ingleses William Francis Jones e George Rudge 

eram genros de José Maxwell. Já William Wright contava com a participação de seu sobrinho John 

Skinner durante esse período. Ao mesmo tempo, outro sobrinho, Robert Clinton Wright, atuava em 

nome da família e da firma em portos norte-americanos, bem como participara diretamente da 

Maxwell Wright & Co. no Rio de Janeiro durante os anos 18303 (JARNAGIN, 2008: 111 ).  

 

Diagrama 1: Composição da empresa entre 1844 e 1849 

 

Fonte: (JARNAGIN, 2008: 111) 

 

Como herdeiro de “casa [comercial] fabulosamente rica”, William Wright viera ao Rio para 

tocar a “jóia da coroa” de sua família (HORNE, 2010:18, 48, 19). Paralelamente, Joseph já era um 

                                                             
2 Diário do Governo 29/7/1823, p. 144. Maryland Society Institute, Wright-May-Thom Family Papers (1727), 1802-
1965. Site: http://archive.mdhs.org/Library/Mss/ms002416.html. Acesso em 18 maio de 2014. 
3 “Notícias Particulares”, Diário do Rio de Janeiro 09/07/1833, p. 35. 
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importante negociante de importação e exportação no Rio de Janeiro antes da formação da Maxwell 

Wright & comp., tendo participado de alguns “empréstimos” ao Estado Brasileiro recém-

independente4. São as atividades prévias do inglês que condicionam inicialmente a inserção da nova 

associação na Corte. O primeiro endereço da firma, na rua detrás do Hospício (atual Buenos Aires, 

centro do Rio de Janeiro), fora o logradouro de negócios de José Maxwell nos anos 1820.5 Após 

passar por três números diferentes na mesma via6, a partir de 1838, a firma muda-se para a rua da 

Praia. Em 1842, localizava-se na Praia do Peixe7 e o último registro indica a residência comercial na 

rua do Mercado nº 14, em 18508. Rua da Praia do Peixe ou Rua do Mercado indicavam a mesma 

localização, isto é, de 1838 até os anos 1850 a empresa estava instalada rente ao porto da cidade, 

onde possuía talvez o principal cais do porto do Rio, o Trapiche da Cidade, depois chamado de 

Trapiche Maxwell (figura 1 abaixo). 

Em suma, a apreciação inicial dessas informações atesta a classificação dessa firma como 

uma sociedade familiar que podia utilizar de uma rede de sociabilidade ligada a ela para construir 

seus negócios e relações (GUIMARÃES, 2012: 251). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
4 Como, por exemplo, o “Emprestimo Nacional, aberto em cumprimento do Decreto de 30 de Junho de mil oitocentos e 
vinte dous” - Diário do Governo 22/4/1823, p. 420/1.  
5 ‘Almanach do Rio de Janeiro para o ano de 1817’. Revista do IHGB, v. 270, 1966. p. 301; ‘Almanach do Rio de 
Janeiro para o anno de 1827’. Revista do IHGB, v. 300, jul-set, 1973. P. 193; ‘Almanak dos Negociantes do Império do 
Brasil’. 1827 p. 192. 
6 De 1826 a 1833, localizou-se no número 32 desta rua; de 1833 até o início de 1837 no número 38; e até 1842 no 
número 26. “Leilões”, Diário do Rio de Janeiro 26/03/1833, p. 33; “Leilões”, Diário do Rio de Janeiro 25/11/36, p. 3; 
“Leilões”, Diário do Rio de Janeiro 02/03/37, p. 3.  
7 A rua já se chamou Praia e Rua do Peixe, e leva o nome de Mercado porque ao seu lado havia um mercado popular, 
que situava-se ao lado do chafariz da Praça XV, onde posteriormente foi construído um grande edifício para abrigar um 
mercado demolido em 1906. Disponível em: <http://www.riodejaneiroaqui.com/portugues/rua-do-mercado.html>  
8 “Leilões”, Diário do Rio de Janeiro 02/03/1838, p. 4; Pequeno Almanak 1842, p. 97; Almanaque Laemmaert para o 
anno de 1850, p. 318.  
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Figura 1: O Trapiche Maxwell (seta), o prédio do Lloyds e o novo cais em construção no RJ - 
1865 

 

 
OBS: Atrás do prédio, o Morro do Castelo e torres da Igreja da Rua da Direita (atual Primeiro de março) 

Fonte: http://www.djweb.com.br/historia/seculo19/vedani2.htm 

  II - A construção do Estado Imperial, a economia do café e a escravidão 

 As três primeiras décadas do Brasil independente corresponderam ao período de formação 

do Estado Imperial brasileiro. Se o ponto de chegada deste processo coroa a constituição de um 

estado centralizado, eliminadas as ameaças de fragmentação territorial, coroa também a constituição 

de uma classe senhorial escravista, cujo grupo dirigente, os saquaremas, logram imprimir uma 

direção política centralizadora deste mesmo estado (MATTOS: 2004). Contudo, esse processo não 

se dá sem rusgas. As lutas em torno da cidadania e dos direitos, da construção de instituições 

estatais, da representação política e da aplicação dos dispositivos legais, marcantes do Primeiro 

Reinado se prolongam pela década de 1830 adentro (RIBEIRO, 2008: 141,142). As revoltas do 

Período Regencial, especialmente a Farroupilha, também compõem esse momento político 

conturbado da formação estatal do Império.      

Nas palavras de Ricardo Salles,  

 
 

a construção do Estado nacional no Brasil se deu como parte do grande contexto de 
desenvolvimento do mercado mundial capitalista, acirramento das contradições e conflitos 
sociais, formação dos Estados nacionais e recrudescimento da escravidão, assim como das 
resistências escravas, em determinadas áreas das Américas. Essa construção foi resultado e 
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resultou na formação de uma classe senhorial escravista que estendeu sua dominação sobre 
todo o território da nova nação. Nesse processo, ao mesmo tempo em que se impôs, muitas 
vezes, pelo emprego direto da força por meio do Estado imperial centralizado, a classe 
senhorial se expandiu como estilo de vida. (SALLES, 2008: 46) 
 
 

Simultaneamente, a construção do Estado brasileiro está relacionada, via economia do café, 

ao processo de formação de um mercado internacional de “consumo e insumos, inclusive de mão-

de-obra, em escala atlântica, propiciados pelo desenvolvimento do capitalismo industrial” 

(SALLES, 2012: 17) (TOMICH, 2011: 84, 85, 86). Isto é, a produção cafeeira do Vale do Paraíba, 

um dos pilares da constituição da classe senhorial e do Estado Imperial, se constitui enquanto uma 

economia mercantil-escravista (MELLO, 1998: 49).  

 Com o intuito de apreender o funcionamento da economia brasileira do café, e 

principalmente a atuação da Maxwell, Wright & Co., precisamos atentar um instante para o tráfico 

de escravos, motor da expansão escravista e cafeeira até a Lei Eusébio de Queiróz de 1850.  

  O processo de emancipação política do Brasil se dá num contexto de política restritiva 

inglesa ao comércio de braços africanos. Desde a campanha abolicionista de Wilberforce em 1807 

até a extinção formal da escravidão nas suas próprias colônias em 1833, a Grã-Bretanha 

implementou uma política gradativa de condenação ao tráfico de norte a sul da linha do Equador, ao 

mesmo tempo em que formalizava acordos diplomáticos com vários dos novos países americanos 

exigindo o fim do comércio de escravos. Nos anos 1840, a política britânica ganha contornos mais 

ostensivos, principalmente depois da aprovação da Bill Aberdeen em agosto de 1845, que permitia 

aos cruzadores da rainha patrulhar os mares em busca dos tumbeiros (BETHELL, 2002). As 

negociações brasileiras com Portugal e Inglaterra para o reconhecimento da independência do país 

significaram também o compromisso de firmar o término do “infame” comércio. A convenção 

assinada em 1826 e ratificada no ano seguinte aboliria o comércio brasileiro de escravos a partir de 

1830. Segundo Tâmis Parron, o contexto político no final dos anos 1820 até permitiu a politização 

do tráfico negreiro nas discussões parlamentares da Câmara e do Senado, mas não constituiu uma 

genuína política do contrabando negreiro, ou seja, uma defesa articulada e estruturada desse 

comércio, mesmo nas principais províncias importadoras de escravos, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro. Houve sim o estímulo à formação de um repúdio geral ao sistema de recepção dos tratados 

inscrito na Carta Constitucional (1824), via Executivo, e à administração centralizadora do primeiro 

Imperador. (PARRON, 2011: 79). Nesse sentido, após 1826, a permanência do comércio de 

africanos era incerta. Os números conhecidos sobre o contrabando atestam essa contingência. Em 

1828 e 1829 aportaram no Rio de Janeiro cerca de 45 mil e 47 mil africanos, respectivamente 

(MARQUESE, & TOMICH, 2009: 365). A elevação dessas cifras, assim como a intensificação da 
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demanda de cativos e a alta dos preços dos escravos, se relacionava à crença minimamente 

difundida na eliminação total (ou quase) do “comércio de almas”. (PARRON, 2011: 89, 90) 

 

Gráfico 1: Entradas formais de escravos no Império do Brasil (1821-1851) 

 
Fonte: http//:www.slavevoyages.org 

 

A observação do gráfico 1 permite a divisão do comércio ilegal em dois períodos: 1) fase do 

contrabando residual (1831-1834/1835), sem apoio explícito ou coeso do parlamento e da ausência 

de um discurso estruturado pró-escravista; 2) fase do contrabando sistêmico (1835/1836-1850), que 

exigiu o engajamento político de certos setores sociais para a preservação desse comércio. A 

entrada de cativos no ano de 1835 quase iguala em número as entradas nos quatro anos anteriores. 

A significativa redução dos números entre 1831 e 1834 corrobora com a tese da crença geral no fim 

do tráfico (MAMOMIGONIAN, 2009: 223), especialmente após a lei regencial de 1831 que 

extinguiu legalmente tal comércio no Brasil.  

A virada se dá justamente entre os anos 1834 e 1835, conjuntura política marcada pela 

aprovação do Ato Adicional, morte de D. Pedro e revoltas regenciais. Nessas condições domésticas, 

 
 

começou a surgir a primeira resposta brasileira à nova conjuntura mundial do 
abolicionismo, do desmantelamento da escravidão nas Índias Ocidentais e da ampliação do 
mercado mundial. A estratégia consistia, basicamente, em alavancar as plantations do Vale 
do Paraíba por meio da reabertura do contrabando e, ao mesmo tempo, minimizar os riscos 
de desordem social. Os dois objetivos pareciam simultaneamente obteníveis na crítica da lei 
de 7 de novembro de 1831, que minava a legalidade da escravidão contrabandeada, 
incriminava os proprietários e consentia delações de quaisquer cidadãos. Foi assim que, nos 
quadros da expansão econômica e do abolicionismo, uma reação não tardou a aparecer. 
(PARRON, 2011: 129)  

 
 

Nesse contexto, lideranças políticas como Joaquim José Rodrigues Torres (Visconde de 

Itaboraí), Paulino José Soares de Souza (Visconde do Uruguai), Honório Hermeto Carneiro Leão 

(Marquês de Paraná) e Bernardo Pereira de Vasconcelos, articularam as pautas básicas do 
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movimento regressista (núcleo histórico dos futuros conservadores): revisão do Ato Adicional de 

1834, Reforma do Código do Processo e a defesa política e moral do contrabando (Idem: 134). Ao 

sinalizarem a não repressão ao tráfico, mesmo através do silêncio sobre ele, surgiram inúmeras 

manifestações públicas em apoio ao contrabando, seja através de discursos e periódicos, seja através 

das petições das câmaras do Vale do Paraíba pedindo a revogação da lei de 1831 (Idem:154). A 

geografia política dessa autêntica política do contrabando negreiro, isto é, a defesa sistemática 

desse comércio em várias instâncias sociopolíticas, é muito interessante. Segundo cálculos de 

Parron, se incluirmos os municípios paulistas de Areias e Bananal ao eixo Rio de Janeiro-Vale do 

Paraíba-Minas Gerais, somente essa região apresentou 87% das 23 petições e representações pró-

tráfico recebidas pela Câmara e pelo Senado até 1840. A economia do Vale estava umbilicalmente 

ligada à expansão da escravidão, obtida – até a Lei Eusébio de Queiróz (1850) – via o comércio de 

africanos. Dos aproximadamente 738 mil cativos importados pelo Brasil entre 1831 e 1850, cerca 

de 574 mil foram absorvidos pelo Centro-sul (Idem:164).  

Portanto, para que o Vale se constituísse enquanto o Coração do Império (SALLES, 2008), 

uma rede de discursos, petições, projetos de lei, textos políticos e cartas teceu uma teia que 

vinculava os interesses dos fazendeiros do Vale do Paraíba e as plataformas políticas do movimento 

regressista em torno da continuidade ou reabertura do contrabando em escala sistêmica (MATTOS, 

2004) (MARQUESE, & TOMICH, 2009: 365) (PARRON, 2011: 168). A ação dos dirigentes 

saquaremas foi fundamental tanto na imposição de sua agenda pró-escravista à política imperial 

quanto na garantia da segurança dos investimentos no escravismo (BOSI, 1992: 201). A 

desconsideração desses arranjos e disputas políticas internas obscurece a apreensão dos processos 

de construção do Estado Imperial Brasileiro, bem como o panorama socioeconômico no qual se 

insere a Maxwell Wright & Comp.  

*** 

A intensificação do contrabando e o fortalecimento da escravidão pela região do Vale do 

Paraíba foram processos inseparáveis da expansão da lavoura cafeeira. O volumoso tráfico de 

escravos operado por negociantes radicados no Rio de Janeiro, junto a outros fatores, como a 

constituição de caminhos interiores, sistema de transportes e disponibilidade de terras, trabalharam 

como condições prévias significativas ao desenvolvimento das plantações de café (MARQUESE, & 

TOMICH, 2009: 353). Acrescente-se a eles o cultivo predatório do grão e as intensas taxas de 

exploração da mão-de-obra escrava (MELLO, 1998: 58). É inegável a importância dessa atividade 

econômica para a consolidação do Estado Imperial e do equilíbrio das receitas via incremento das 

exportações e das rendas da alfândega (CRUZ, 1999: 4) o que significava certa estabilidade da 
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economia brasileira, especialmente no eixo cafeeiro do Centro-sul, e do próprio Estado brasileiro 

em formação (MATTOS, 2004) (COSTA, 1996: 152) (MARQUESE, & TOMICH, 2009: 365). 

Torna-se obrigatório, portanto, a reconstituição histórica dessa expansão cafeeira e do 

desenvolvimento do mercado de café em nível internacional.  

Ao longo das três primeiras décadas dos oitocentos, a produção de grãos de café brasileira 

cresceu assustadoramente. A média anual de 1500 toneladas entre 1812 e 1816 atinge a marca 

histórica de 67 mil toneladas em começos dos anos 1830, mesmo índice do montante da produção 

mundial no ano de 1790, antes da Revolução no Haiti, principal produtor na virada do século. Na 

década de 1830, o Brasil passa a liderar o ranking dos produtores mundiais de café, com cerca de 

650 mil sacas produzidas ao ano, de um total de 2,5 milhões globais (PINTO, 1971: 135) (BACHA, 

1992: 20, 21). É interessante reparar que a produção brasileira e mundial cresce significativamente 

mesmo nos anos 1820, contexto de queda dos preços internacionais, causados entre outros motivos 

por causa do aumento da oferta mundial (produção nas Antilhas, Guianas, Índias Holandesas e no 

próprio Brasil) (MARQUESE, & TOMICH, 2009: 352, 362). Uma explicação para essa elevação 

em conjuntura aparentemente desfavorável seria o tempo de hiato entre o plantio e venda dos grãos 

processados no mercado, que podia variar de três a cinco anos. Assim, a resposta dos produtores aos 

“estímulos” do mercado pressupõe esse lapso temporal, que podia incluir a cultura de outros bens 

agrícolas, ao lado do cuidado com os pés de café já plantados, compensando a espera pela melhoria 

dos preços internacionais do estimulante. (Idem: 356) (PRADO, 1971: 162). 

Após oscilações nos anos 1830, em meados da década de 1840 inaugura-se o início da 

reversão dessa tendência decrescente dos preços, perceptível no gráfico 2. A baixa do preço foi 

contrabalançada em parte pelo custo decrescente da mão de obra face ao aumento na chegada de 

escravos e da disponibilidade de terra (barata) para a produção de café, o que possibilitou ao Brasil 

se tornar o maior produtor mundial em termos absolutos em meados do século XIX, com mais de 

50% da produção mundial oriunda de seu território (PINTO, 1971: 139) (BACHA, 1992: 21, 22). 

Dessa forma, os anos entre 1812 e 1830 corresponderiam ao período de ajuste do mercado 

internacional do café e intensificação geral do seu consumo, no qual os anos 1820 teriam levado à 

equalização entre oferta e demanda, segregando do mercado os produtores menos eficazes do 

Caribe e da Ásia (Idem: 20) (MARQUESE, & TOMICH, 2009: 349). 
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Gráfico 2: Preço médio de importação de café (EUA) 

 
 

Fonte: (BACHA, 1992: 333, 334). 

 
 Segundo João Manuel Cardoso de Mello, o período entre 1810 e 1850 englobaria a 

constituição e consolidação do mercado do café com a generalização do seu consumo nos EUA e 

Europa. Esse grande aumento da produção (no Brasil e alhures) e o subsequente incremento das 

exportações do grão levaram a uma queda nos preços internacionais (em torno de 40%) que, em 

parte, eram absorvidos pela desvalorização cambial (MELLO, 1998:57). Nessa constituição de uma 

economia nacional mercantil escravista “é certo que se revitalizam a escravidão e a produção 

mercantil, que, no entanto, não é mais colonial; porém essa revitalização se dá nos quadros de uma 

economia nacional” (Idem: 49). 

Se partimos da integralidade entre produção, distribuição e consumo (KULA, 1975: 104), os 

investimentos realizados na cadeia produtiva do grão dependem da exportação e do consumo final 

do produto. Nesse sentido, há uma mudança qualitativa fundamental que acarreta significativas 

alterações quantitativas no mercado consumidor do café dos oitocentos: “nas três primeiras décadas 

do século XIX, o café deixou de ser produto colonial, uma vez que seu consumo se generalizou” 

(MELLO, 1998: 47). Dessa forma, em consonância com Marquese e Tomich,  

 
 

a escala e o caráter do mercado [de café] se modificaram de modo igualmente profundo no 
século XIX. Na década de 1880, a produção total de café no globo era dez vezes maior do 
que cem anos antes. Entre uma data e outra, a grande novidade foi o aparecimento dos 
Estados Unidos como comprador (...). Nesse período sua população aumentou 15 vezes e o 
consumo per capita anual passou de apenas 25 gramas para quatro quilos. Tratava-se de um 
mercado aberto, livre de tarifas de importação desde 1832, que pouco exigia a respeito da 
qualidade do café adquirido. Os demais grandes compradores do período, todos localizados 
no norte de uma Europa em rápido processo de industrialização e urbanização, também se 
distinguiram no século XIX pela explosão demográfica e pelo notável aumento nas taxas de 
consumo per capita. Interessa destacar nisso tudo que a passagem do mercado restrito e de 
luxo do século XVIII para o mercado de massa industrial do século XIX foi claramente 
induzida pela oferta a baixo custo do produto. (MARQUESE & TOMICH, 2009: 361) 
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Portanto, a consolidação desse mercado em nível internacional pressupõe a industrialização 

e a explosão da demanda europeia (França, Inglaterra, etc.), mas principalmente dos Estados Unidos 

da América, o maior mercado consumidor de café. Assim, entrelaçavam-se em certo grau os 

destinos da escravidão, do tráfico e economia cafeeira. Ou melhor, a modernidade do escravismo 

imperial, ou seja, do Vale do Paraíba, se dava pela sua ligação, via economia do café com o 

desenvolvimento global do capitalismo histórico (TOMICH, 2011: 96) (MARQUESE & TOMICH, 

2009: 373) (PARRON, 2011: 93) (POLANYI, 2012: 53). 

*** 

 A inserção da mercadoria café num mercado internacional de massa e em formação é o fato 
novo do século XIX, a ser pensado pelos pesquisadores da economia cafeeira e especialmente das 
empresas exportadoras deste grão, como é o caso da Maxwell Wright & comp. Dentro desse 
processo, a importância do mercado norte-americano ganha um destaque todo especial, o que é 
ressaltado por autores de perspectivas historiográficas e teóricas bem distintas (MARQUESE, & 
TOMICH, 2009) (TOPIK & SAMPER, 2006: 135). O incessante crescimento populacional num 
contexto de expansão territorial e de imigração foi decisivo para a transformação do café num 
produto de consumo de massa. Na explicação sintética de Topik & Samper, 
 
 

In the nineteenth century Brazillian slaves made the beverage availabe to urban workers 
and even occasionally to rural residents. Coffee boomed not only because of Brazil’s 
production but also because of the United States’ and Western Europe’s consumption 
(Idem: 133). 

 
 

Cerca de metade do aumento de 2400% das importações de café ao longo de todo o século 

XIX esteve relacionada com o crescimento da renda e do “PIB” dos EUA, o que mais se elevava na 

época (Idem: 135) (JARNAGIN, 2008: 133). Segundo o argumento de Harber & Klein, “o 

comércio dos Estados Unidos com o Brasil duplicou em valores dolarizados entre a década de 1820 

e a de 1830, e em seguida deu um salto na década de 1850, alcançando em 1857 um valor seis vezes 

maior do que o registrado em 1821”. Sem dúvida, ainda na primeira metade do XIX, os EUA se 

consolidam como o principal mercado para esse grão brasileiro (HARBER & KLEIN, 1992: 242) 

(PRADO Jr., 1971:160) (BACHA, 1992: 18) (PINTO, 192: 134) (TAVARES, 1988: 134) 

(HORNE, 2010: 18). 

A absorção de café brasileiro pelos mercados norte-americanos pode ser inferida a partir do 

gráfico 3 abaixo. Ele apresenta a quantificação total das importações cafeeiras deste país sem 

distinção por porto de origem.  

 

 



 

11 
 

 
Gráfico 3: Importações de café dos EUA (1820-1860) 

 

 
Fonte: (BACHA, 1992: 329, 330). 

 

O conflito fiscal entre EUA e Espanha, que gerou a sobretaxa dos produtos cubanos no fértil 

mercado do norte, certamente proporcionou uma situação favorável à expansão da produção 

cafeeira do Brasil (MARQUESE, & TOMICH, 2009: 362) (TOPIK & SAMPER, 2006: 135). Nas 

palavras de Tâmis Parron, 

 
 

no Atlântico Norte, os Estados Unidos suprimiam impostos sobre a entrada de café, em 
1832, para baratear o consumo de estimulantes entre seus operários. Dois anos depois, o 
país se envolveu em uma ‘guerra tarifária’ com a Espanha, sobretaxando todas as 
importações de Cuba, celeiro de café e açúcar. Inesperadamente, o grão brasileiro penetrou 
com força em um rico mercado consumidor.  (PARRON, 2011: 126) 
 
 

Essa política liberal dos EUA gerou estímulos fundamentais também na comercialização dos 

grãos para os portos consumidores e consequentemente das atividades das empresas exportadoras a 

partir do porto do Rio de Janeiro, como a Maxwell Wright & Comp. (MARQUESE, 2013: 57) 

(JARNAGIN, 2008: 132). 

III - A Maxwell Wright no circuito do café 

A exportação de café sem dúvida constituiu a principal atividade da empresa no período 

estudado. Se ela foi complementada por outras formas de acumulação mercantil (madeiras, carnes, 

couros, sal, pesca, etc) os despachos de café para os portos dos Estados Unidos da América 

alavancaram os negócios e a riqueza da firma Maxwell, Wright e Co. e seus integrantes.  

Embora o primeiro embarque do grão que se tem notícia date de janeiro de 18289, há uma 

fraca incidência dos registros de exportação de café pela empresa nos anos 1830. Ao longo deste 

                                                             
9 “Exportações”, Jornal do Commercio 02/01/1828, p. 1. 
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período, em seis anos (1828, 1830, 1831, 1832, 1833, 1837) não foram encontradas exportações de 

café pela empresa, o que está obviamente subcontabilizado10. A partir de 1838, construiu-se uma 

série de exportações de sacas de café realizadas pela firma durante um período de dez anos.  O 

gráfico 5 sistematiza essas atividades, enquanto o gráfico 4 apresenta a evolução das exportações 

brasileiras, na qual se inserem as atividades da empresa estudada.  

 

Gráfico 4: Exportações brasileiras de café 

 

 
Fonte: (BACHA, 1992: 324, 326) 

 

 
Gráfico 5: Exportações de café da Maxwell Wright (em sacas) 

 

 
Fonte: Diário do Rio de Janeiro e Jornal do Commercio, 1838-1848. 

 

                                                             
10 Tanto o Jornal do Commercio quanto o Diário do Rio de Janeiro reservavam mais espaço às importações do que às 
exportações durante os anos 1830.   
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O volume dos despachos quadruplicou nesses dez anos, passando de 62.530 sacas em 1838 a 

255.878 em 1848. A média das taxas de crescimento foi de 18%. Em dois anos, o crescimento foi 

negativo: em 1844, com -12,4%, e 1847, com -26,7%. Há também dois picos de crescimento: em 

1842, com 49,4%, e 1848, com 49%. As quantificações do ano de 1847 estão possivelmente 

subnotificadas, pois o Diário do Rio de Janeiro, fonte utilizada na contabilização das exportações e 

importações da empresa para esse ano, claramente deixam de publicar anúncios comerciais em prol 

de outras questões políticas gerais do Império, ou da própria Corte. Isso explica em parte tanto o 

significativo decrescimento de 1847 quanto o alto crescimento de 1848. 

O gráfico 6 demonstra como o crescimento das viagens de exportação cafeeiras acompanha 

o crescimento do número total de exportações da empresa. Inicialmente, pensei que a exportação do 

café cresceria numericamente de importância entre o total das exportações; não é o que acontece. A 

média percentual das exportações de café sobre o total das exportações da empresa é de 65,2%; em 

1838 é de 49%, enquanto no ano seguinte chega a 83%. Enfim, a princípio não há uma tendência 

crescente de importância percentual. 

 

Gráfico 6: Exportações de café pelo Total de Exportações (em viagens) 

 

 
 
 

Se cruzarmos os dados das sacas exportadas pela Maxwell, Wright & Comp. e o total 

exportado pelo Brasil, apreende-se não só a importância dessa atividade para a empresa, mas 

principalmente dessa empresa para a própria economia cafeeira do Império. Sem esquecer o 

desnível de 1847, a média do período é de 9,05%, o que é bem significativo.  

Esse mesmo aspecto se observa num anuário comercial do ano de 1845. Segundo esta fonte, 

a Maxwell, Wright e Co. teria exportado um total de 178.034  sacas de café para portos estrangeiros 
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naquele ano. Essa cifra representava aproximadamente 32,3% das sacas exportadas para os EUA 

naquele ano (551.276 sacas) e 14,7% do total exportado pelos portos brasileiros para todo o mundo 

nesse mesmo período (1.208.062 sacas).11 Desses números um pouco defasados12, compõe-se o 

gráfico 7 abaixo. 

A mesma fonte indica que, do total de sacas exportadas (1.208.062), 630.786 foram 

despachadas por apenas sete empresas, todas estrangeiras: Coleman e Comp., Miller Lecoq, Le 

Breton, Phipps Brothers, Schroeder e Co. , Astley Algorri, além da Maxwell Wright, a primeira do 

ranking.  Esse montante equivalia a 52,5 % do total exportado, segundo cálculos do anuário13. Dois 

anos depois, a situação aparentemente não mudou. Numa listagem das prováveis onze maiores 

casas exportadoras de café, todas eram estrangeiras e a Maxwell ocupava o primeiro posto. Segundo 

essa fonte, o “grupo das onze” havia exportado “perto de 3/5” do total brasileiro para aquele ano de 

184714.  

 

Gráfico 7: Exportações brasileiras de café no ano de 1845 (em milhares) 

 

 
Fonte: Anuário político, histórico e estatístico do Brasil – 1846 a 1847. p. 401, 403, 404. 

 

                                                             
11 Anuário político, histórico e estatístico do Brasil. Rio de Janeiro: Firmin Didot Irmãos, 1847. p. 401 e 403. Em 1845, 
das 1.208.062 sacas de café exportadas dos portos brasileiros, 551.276 se destinaram aos Estados Unidos, primeiro 
lugar no ranking, cujo segundo posto ficava com as 145.829 sacas enviadas a Hamburgo. Idem, p. 403.  
12 Há uma clara defasagem entre os números dessa fonte e os da nossa pesquisa. A Maxwell Wright & Comp. exportou 
no ano de 1845 cerca de 182.314 sacas, enquanto os índices de exportação brasileira computados por Edmar Bacha 
(expressos no gráfico 4 acima) para o ano de 1845 chegavam a 1.624.000, ou seja, 415.938 sacas a mais. Refeitos os 
cálculos com os números contabilizados na presente pesquisa, chega-se a 11,2% do total exportado no ano, o que 
continua sendo uma cifra bem alta.  
13 Annuario Político, Histórico e Estatístico do Brasil 1846. Rio de Janeiro: Firmin Didot Irmãos, 1847. p. 401-404. 
Disponível em: <http://memoria.bn.br/pdf/706175/per706175_1846_00001.pdf > 
14 “Suplemento”, Almanak Laemmert para o anno de 1849, p. 34. 
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Se boa parte do segredo das “economias de exportação serão encontradas nas empresas 

comercializadoras” (CARDOSO e BRIGNOLI, 1979: 343), pode-se concluir que a distribuição do 

café brasileiro nos mercados internacionais estava parcialmente sob controle de empresas 

estrangeiras. Embora infelizmente haja uma carência de estudos sobre essas firmas supracitadas 

(GUIMARÃES, 2012), é difícil acreditar piamente que o desenvolvimento da economia do café 

estivesse desligado desses agentes ou que a elite mercantil carioca envolvida no financiamento dos 

plantadores de café fosse totalmente autônoma às suas congêneres norte-americanas e inglesas, a 

despeito dos diferentes graus de enraizamento dessas empresas estrangeiras nas atividades 

comerciais a partir dos portos imperiais. (MELLO, 1998: 48) (FRAGOSO, 1998: 238, 332). 

A queda de 1847 impactou também outras empresas exportadoras como a Edward Johnston 

& Co. A hipótese mais provável está na crise monetária europeia dos anos de 1847 e 1848 e suas 

repercussões nas Praças de Liverpool e Londres, que, por sua vez, ecoaram também nos EUA. A 

questão dos adiantamentos e pagamentos fundamentais para o comércio importador-exportador 

provocou uma crise no crédito nos portos americanos. (KINDLEBERGER & ALIBER, 2009: 156). 

A respeito disso, Karl Marx destacou: 

 
 
A crise comercial geral que ocorreu na Europa no outono de 1847, e que durou até a 
primavera de 1848, foi acompanhada por um pânico no mercado financeiro de Londres, 
começando nos últimos dias de abril e alcançando seu clímax em 4 de maio de 1847. 
Durante estes últimos dias todas as transações monetárias foram levadas a uma completa 
paralisação, mas a partir de 4 de maio a pressão diminui e os negociantes e jornalistas 
congratulam-se sobre o caráter transitório e acidental do pânico. Poucos meses mais tarde a 
crise comercial e industrial europeia eclodiu publicamente, da qual o pânico monetário 
tinha sido apenas um sintoma e presságio. (MARX, 2009: 134) 
 
 

Segundo um suplemento publicado no Almanak Laemmert, houve aumento de exportação cafeeira 

para Antuérpia, Dinamarca, Hamburgo, Havre, Portugal e Trieste, enquanto houve diminuição para 

o “Cabo da Boa Esperança, Canal, Mediterrâneo, Rússia e Suécia”. Para os EUA a situação ficou 

“estacionada” num ligeiro aumento de duas mil sacas15.  

O mapa das exportações por sacas (tabela 1) permite a observação da hegemonia do 

mercado consumidor norte-americano para a firma. Se Baltimore e Nova Iorque centralizam os 

recebimentos, a observação mais atenta da evolução dos negócios demonstra significativo 

crescimento de Nova Orleans. Em 1838, este porto recebia algo em torno de 5.770 sacas, enquanto 

Nova Iorque absorvia 18.304; respectivamente quarto e segundo postos no ranking geral. Dez anos 

depois, havia um “empate técnico”, pois ambos recebiam em torno de 60 mil sacas anuais da firma.  

                                                             
15 “Suplemento”, Almanak Laemmert para o anno de 1849, p. 34.   
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O volume negociado cresceu cerca de dez vezes. Essa mudança de configuração estava 

fundamentalmente relacionada ao aumento das demandas oriundas da expansão para o Oeste norte-

americano (JARNAGIN, 2008: 122). Ao mesmo tempo, essa tabela expressa a eventualidade das 

exportações de café da empresa para alguns portos europeus, como Hamburgo, Bremen, Marselha, 

Trieste e Antuérpia, quanto a maior significância e até acentuação de Cowes (Inglaterra) e 

Gotemburgo (Suécia).  

 Acima de tudo, esses números permitem demonstrar que a Maxwell Wright & comp. era 

provavelmente a principal firma exportadora do café brasileiro em meados do XIX, e destinava suas 

embarcações basicamente aos portos dos Estados Unidos da América.  
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Tabela 1: Exportações de café da 

empresa (em sacas) 

 

Fonte: Jornal do Commercio e Diário do Rio de Janeiro: 1827-1848 

 

***

Destinos: 1827 1829 1834 1835 1836 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Total Geral

Baltimore 1.006,00 723,00 0,00 21.964,50 27.491,00 45.975,50 45.966,50 62.044,00 73.425,00 45.328,00 49.892,00 92.744,00 47.565,00 98.353,00 612.477,50

New York 4.010,00 18.304,00 37.034,00 33.359,00 30.756,50 44.646,00 52.498,00 51.592,00 48.737,00 57.665,00 48.209,00 60.833,00 487.643,50

New Orleans 5.770,00 0,00 8.955,00 13.752,00 24.302,00 19.586,00 15.551,00 36.310,00 34.466,00 53.618,00 59.721,00 272.031,00

Filadélfia 11.299,00 9.450,00 14.331,00 5.128,00 9.558,00 18.793,00 18.181,00 32.015,00 37.261,50 9.425,00 25.270,00 190.711,50

Boston 4.000,00 4.325,00 4.170,00 8.404,50 7.844,00 2.364,00 31.107,50

Cowes 4.566,00 3.000,00 5.118,00 5.000,00 2.004,00 19.688,00

Gotemburgo 5.390,00 1.797,00 910,00 3.841,00 11.938,00

Charleston 615,00 5.300,00 3.306,00 9.221,00

Marselha 300,00 2.150,00 1.950,00 1.572,00 2.550,00 8.522,00

Trieste 2.912,00 2.400,00 5.312,00

Estocolmo 1.505,00 2.208,00 420,00 4.133,00

Bremen 3.000,00 3.000,00

Mobile 2.490,00 2.490,00

Antuerpia 2.448,00 2.448,00

Jersey 2.280,00 2.280,00

Richmond 2.200,00 2.200,00

Cabo Boa Esperança 300,00 300,00

Hamburgo 100,00 40,00 63,00 10,00 213,00

Montevideu 17,00 17,00

Total Geral 1.006,00 723,00 4.010,00 3.000,00 0,00 62.529,50 77.975,00 104.225,50 99.968,00 149.303,00 169.810,00 148.927,50 182.314,00 234.352,50 171.711,00 255.878,00 1.665.733,00
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 Se a centralidade do café para a economia do Império é largamente reconhecida 

outro aspecto, talvez oculto, inter-relacionado a este e ao desenvolvimento do mercado e 

economia norte-americanos, é evidenciado nos negócios da firma: o entrelaçamento 

entre os circuitos comerciais do café e da farinha de trigo. Os navios que chegavam ao 

Rio com farinha de trigo norte-americana retornavam aos portos de origem com o café 

brasileiro.  

Em texto de 2012, o historiador Carlos Valencia Villa resgata os vínculos entre 

Rio de Janeiro e Richmond, na Virgínia, despercebidos por boa parte da historiografia 

brasileira:  

 
 

lo que encontramos es que ese comercio era fundamental: para Richmond, 
pues era desde éste que se generaba la mayor parte de sus rentas por 
comercio internacional y para Río de Janeiro, pues era a través de él que se 
abastecía de harina de trigo, que era una de las bases de la dieta carioca. Así, 
la capital virginiana exportaba harina para la capital fluminense y, en 
contrapartida, recibía café (VILLA, 2012b: 2). 
 

 

Segundo Villa, a subcontabilidade nas fontes oficiais das trocas entre as duas 

cidades estava relacionada ao fato das entradas e saídas de embarcações endereçadas à 

Richmond terem de passar pelo norte dos EUA. O café brasileiro entrava por Nova 

Iorque, Filadélfia e Baltimore, o que gerava tensões entre os grupos mercantis dessas 

diferentes praças. Dessa maneira, boa parte da farinha de trigo importada dos EUA se 

apresenta como oriunda de Baltimore (Idem: 9, 15). 

Em todo caso, de 1830 em diante, o Brasil se tornará o principal mercado para a 

farinha de trigo norte-americana, oriundas de Baltimore e Richmond. Segundo 

Marquese, a resistente farinha de Chesapeake (Virgínia) era capaz de aguentar a viagem 

oceânica até seus mercados consumidores. Esse porto exportador de farinha, próximo à 

região de origem da família Wright, era também de fundamental importância no 

fornecimento de escravos para a região de produção algodoeira do Deep South 

estadunidense (MARQUESE, 2013: 56) (VILLA, 2012: 60). Se, como vimos, Baltimore 

era um porto indispensável ao comércio cafeeiro para os EUA, a cidade era também um 

mercado fundamental no que concerne à exportação de farinha de trigo, até pela 

exportação de outras regiões sulistas. Para Laura Jarnagin, a capital de Maryland era o 

maior mercado de farinha do mundo à sua época, sendo que entre 1838 e 1850, era o 
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grande exportador desse item para a América do Sul e, é claro, Brasil.(JARNAGIN, 

2008: 122)  (VILLA, 2012: 83, 84).   

 O gráfico 8 mostra a evolução das importações da Maxwell, Wright e Co. 

computada pelo número de viagens. A importância do comércio de farinha de trigo é 

evidente, constituindo cerca de metade das suas importações nesse período. Contudo, a 

observação desse gráfico indica que o número de importações de farinha cresce a um 

ritmo mais lento do que a elevação das importações totais. Se estas estavam 

inevitavelmente atreladas ao comércio do café, aquelas vão conviver com o crescimento 

de outros tipos de importação, numa certa diversificação das importações da empresa 

principalmente a partir de 1843.  

 

Gráfico 8: Importações de farinha pelo Total de Importações (em viagens) 

 

 
Fonte: Jornal do Commercio e Diário do Rio de Janeiro: 1827-1848 

 

A tabela 2 abaixo mapeia a quantidade anual de farinha de trigo (em barricas) 

endereçada à Maxwell Wright & Co. Baltimore e Richmond lideram com folga o 

ranking. É interessante notar que Nova Orleans apresenta somente 10.538 barricas no 

total (oito viagens de importação), isto é, fraca incidência para um dos mais importantes 

destinos de exportação de café da firma. As quantidades vindas de Bahia e Pernambuco 

(55 embarcações no total), na verdade são oriundas dos EUA. A passagem por esses 
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dois portos do norte do Brasil ocorria por causa da existência de uma rede de 

distribuição de farinha por norte e sul do Império.  
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Tabela 2: Importações de farinha da empresa (em barricas) 
 

 

Fonte: Jornal do Commercio e Diário do Rio de Janeiro: 1827-1848 
 

Atenção: os anos 1828, 1829, 1830, 1833 e 1841 apresentam o índice “0,0” porque as quantias de farinha não estavam especificadas nos 

carregamentos do produto nesses anos. 

 

 

 

Origens: 1828 1829 1830 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Total Geral

Baltimore 0,00 0,00 0,00 0,00 5.318,00 5.359,00 0,00 3.145,00 18.238,50 13.961,50 0,00 0,00 15.803,50 30.401,25 13.796,50 24.049,00 19.330,00 34.928,50 43.121,00 227.451,75

Richmond 0,00 7.235,00 6.587,00 2.000,00 5.426,50 2.000,00 1.950,00 0,00 13.151,00 19.205,50 21.525,50 30.800,50 22.091,00 24.222,00 38.929,00 195.123,00

New York 4.046,00 0,00 0,00 10.508,50 845,00 0,00 0,00 0,00 11.677,75 14.199,50 8.255,00 8.803,00 5.024,00 1.690,00 65.048,75

Filadélfia 750,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 3.529,00 5.365,00 1.510,00 1.470,00 4.000,00 6.420,00 23.744,00

Norfolk 2.508,00 1.970,00 4.500,00 0,00 1.329,00 2.400,00 12.707,00

New Orleans 2.001,00 325,00 1.148,00 0,00 1.500,00 700,00 2.399,00 2.520,00 10.593,00

Boston 0,00 800,00 500,00 3.521,00 2.000,50 6.821,50

Bahia 0,00 1.185,00 456,00 2.600,00 4.241,00

Pernambuco 0,00 0,00 630,00 501,00 786,00 1.917,00

Wellington 928,00 928,00

Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 18.600,00 12.696,00 2.508,00 7.115,00 38.998,50 17.506,50 3.098,00 0,00 32.269,50 66.570,50 56.086,50 69.063,50 52.480,00 73.903,00 97.680,00 548.575,00
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Enfim, se os circuitos do café e da farinha de trigo se imbricavam, a análise das conexões 

entre Rio de Janeiro, nódulo fundamental da economia do café, e certos portos estadunidenses, 

notadamente Richmond e Baltimore, revelam, no entendimento de Carlos Valencia Villa, 

 
 
un vínculo mucho más estrecho, íntimo y fundamental: la esclavitud, pues la harina y el 
café que se consumía en las calles de las dos ciudades había sido producido por cautivos. 
Las dos ciudades eran modernas, hasta el punto de sólo haber crecido en el siglo XIX 
jalonadas por la misma modernidad que incluía la esclavitud que las había catapultado 
(VILLA, 2012: 24).   
 
 

IV - Conclusão: 

A trajetória da Maxwell Wright & comp. está imersa nas várias fases do processo de 

formação do Estado Imperial que, nas suas três primeiras décadas, foi no mínimo tumultuado. O 

que aparentemente poderia ser uma conjuntura desfavorável aos negócios devido à crise do 

Primeiro Reinado, Revoltas Regenciais, dificuldades econômicas e financeiras em geral, etc. se 

mostrou fértil em possibilidades, basicamente em virtude do desenvolvimento da economia cafeeira 

e processos correlatos de expansão da escravaria e da lavoura no Vale do Paraíba, bem como a 

consolidação mundial do café enquanto uma mercadoria de massa. Ou seja, o salto das exportações 

da empresa entre 1838 e 1848 tem evidente relação com o desenvolvimento da produção do Vale do 

Paraíba, o aumento do consumo do produto nos mercados norte-americanos e o crescimento geral 

das exportações brasileiras no período.  

Se qualquer objeto de estudo pode ser apreciado no âmbito da microanálise, não se pode 

esquecer que essa trajetória se inseria no mesmo universo desses processos mais gerais. Como nos 

ensina Eric Hobsbawm,  

 
 

não há nada de novo em preferir olhar o mundo por meio de um microscópio em lugar de 
um telescópio. Na medida em que aceitemos que estamos estudando o mesmo cosmo, a 
escolha entre o micro e o macrocosmo é uma questão de selecionar a técnica [ou método] 
apropriada (HOBSBAWM, 1998: 206).  
 
 

Ao mesmo tempo, são os negócios de empresas como a Maxwell Wright & Comp. que 

contribuem decisivamente para alavancar as exportações do café brasileiro até meados do século 

XIX e assim possibilitarem o próprio realizar da expansão cafeeira nestas terras tropicais. A análise 

da principal atividade econômica dessa empresa permite desnudar expressivos laços muitas vezes 

desconhecidos entre regiões da República dos EUA e o Império do Brasil, especialmente do espaço 

da província e Corte do Rio de Janeiro.  
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Integradas a esses movimentos, as atividades da firma contribuíram decisivamente para o 

incremento da opulência, do poder e dos plantéis de escravos (MARQUESE & TOMICH, 2009: 

368, 369) de uma fração da classe senhorial brasileira, naquele momento em formação; aquela que 

reinventa a herança do comércio de escravos em contrabando (PARRON, 2011: 169); ao mesmo 

tempo em que converte o Vale no “Coração do Império” (SALLES, 2012: 43).  
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CANTEIROS A CÉU ABERTO E ELOS ITERATIVOS NA CONSTRUÇÃO DA 

INFRAESTRUTURA VIÁRIA DE MINAS GERAIS, A ESTRADA DO PARAIBUNA (1835-
1853) 

 
Télio Anísio Cravo 

 

Resumo:  
Partindo da premissa do evolver dos ensaios de uma integração do país, após a promulgação do Ato 
Adicional de 1834, este artigo propõe uma articulação dos modelos interpretativos do sentido da 
colonização e interiorização da metrópole com a finalidade de revelar as engrenagens da 
construção de pontes e estradas.  
Palavras-chave: Transporte, Construção, Trabalhadores  
 
Abstract:  
This paper analyses the process of integration of Brasil after the Ato Adicional in 1834. The article 
proposes an articulation of interpretative models of sentido da colonização and interiorização da 
metrópole. The intent is to highlight the process of construction bridges and roads.  
Keyworks: Transport,  Construction, Workers 
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Introdução 

A partir da premissa da existência do evolver de uma tentativa de integração, este artigo tem 

por objetivo analisar as engrenagens da construção de pontes e estradas, articulando dois modelos 

interpretativos sobre a infraestrutura viária do país: i) sentido da colonização1; ii) interiorização da 

metrópole.2 Assim, esse trabalho apropria-se dos contributos de tais interpretações e requalifica 

outros com a expressiva finalidade de avançar em direção às engrenagens do ensaio de integração 

do Brasil após a promulgação do Ato Adicional de 18343, notadamente no âmbito interprovincial 

Minas Gerais-Rio de Janeiro: a estrada do Paraibuna (1835-1853) (Mapa 1).4  O arranjo 

institucional de 1834 posto em prática em Minas Gerais, certamente, se estendeu para as outras 

províncias do Brasil.5 

Tenciona-se abordar os “invisíveis encaixes” dessa engrenagem. O canteiro de obra é a peça de 

união, tornando visível mecanismos do mundo do trabalho e relações econômico-sociais internas. 

                                                             
1 Caio Prado Junior, em Formação do Brasil Contemporâneo (1942) e em História Econômica do Brasil (1945), analisa 
a História do Brasil, tendo como pedra angular o sentido da colonização. Tal “sentido” fundamenta-se na grande 
propriedade, na monocultura e na exploração do trabalho escravo. Exploração de caráter extensivo e o desejo de lucro 
rápido, que se voltava para a exploração em larga escala de produtos agrícolas de exportação (açúcar, algodão, anil, 
tabaco, café, ouro). Uma economia de subsistência subordinada à atividade exportadora (PRADO Jr, 1970, p. 41). Papel 
secundário da economia de subsistência produtora de milho, mandioca, arroz e feijão, cuja mão de obra se aproximava 
do tipo camponês europeu, sendo o proprietário o principal trabalhador auxiliado por pequeno número de auxiliares 
(familiares) e, em alguns casos, até mesmo algum escravo. Uma acanhada produção executada por pequenos 
proprietários rurais e consumida por cativos nas grandes propriedades escravistas voltadas para o mercado externo 
(PRADO Jr, 1970, p. 102). 
2 DIAS, Maria Odila Silva. A interiorização da metrópole (1808-1853). In: MOTTA, Carlos G. 1822:Dimensões.  São 
Paulo: Perspectiva, 1972. 
3 O Ato Adicional de 1834 permitiu uma relativa autonomia das províncias sobre a tributação, obras públicas, força 
policial. De tal modo que o governo provincial dispunha de autonomia financeira para decidir acerca dos investimentos 
em áreas estratégicas para a expansão econômica. O governo provincial tivera o papel de controlar o poder local, 
sobretudo, da Câmara Municipal, uma vez que todos os atos do órgão municipal deveriam ser aprovados pela 
Assembléia Provincial. Também instituída pelo Ato Adicional (1834), as Assembléias Legislativas Provinciais 
legislavam sobre os impostos e a distribuição das rendas arrecadadas. Em vista da autonomia tributária provincial o 
governo central evitava o surgimento de movimentos separatistas, transferia para a província os impostos internos, 
tornava eficiente a arrecadação e o gasto (receita/despesa) e desonerava o tesouro central. Cf. DOLHNIKOFF, Miriam. 
O pacto Imperial: origem do federalismo no Brasil do século XIX. São Paulo: Globo, 2005. 
4 Entre as décadas de 1830 a 1850, a estrada do Paraibuna ocupava “o primeiro lugar entre todas as obras 
empreendidas por conta da província”. (Relatório de presidente de província, 1840, p.13). Em virtude do contrato 
celebrado em janeiro de 1853, aprovado pela lei n° 631, o trecho de Barbacena até a divisa da província do Rio de 
Janeiro, foi entregue a empresa Companhia União e Indústria, que se tornou a responsável pelo trecho entre Barbacena 
até a divisa do Rio de Janeiro. Outro segmento da estrada, o trecho entre Barbacena e Ouro Branco, permaneceu sob a 
responsabilidade dos empresários que celebraram contratos com a província de Minas Gerais (Relatório de Presidente 
de Província, 1854, p. 12).  
5 No ano de 1835, a província de São Paulo instituiu o Gabinete Topográfico, tendo por objetivo formar topógrafos e 
engenheiros de estradas no período de dois anos, nos quais eram lecionadas noções de Aritmética, Topografia, 
Trigonometria, Mecânica, Física e de construção de Pontes e Calçadas (TELLES, 1994, v. 1, p. 114) Sobre a correlação 
entre a criação do Gabinete Topográfico de São Paulo, a concessão de cartas de engenheiros construtores de estrada e a 
expansão da produção paulista de açúcar e café (BEIER, 2013). Em 1846, por exemplo, a província de Pernambuco 
criou um órgão destinado às obras públicas: a Administração Geral das Obras Públicas, que contava com dezoito 
funcionários (engenheiros, inspetores de estradas, desenhistas, almoxarife e escriturário) (DOLHNIKOFF, 2005, p. 175-
181). Sobre o desempenho dos engenheiros e as construções de pontes e estradas na província de Recife, ver: 
PONCIONI, Claúdia. Pontes e ideias. Louis-Léger Vauthier um engenheiro fourierista no Brasil. Recife: Companhia 
Editora de Pernambuco, 2010.  
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Tais engrenagens ensejaram o desenvolvimento das atividades de diversos artífices e, portanto, da 

vigência de um mercado de trabalho: a participação de escravos, pessoas livres de cor e indivíduos 

livres, o aluguel de cativos pelos senhores em espaços não-urbanos, os elos iterativos dos canteiros 

de obra. Trata-se de uma engrenagem com uma gama diversificada de elos, que resultaram em 

processos internos de acumulação.    

Para tanto, o estudo utilizar-se-á como fonte primária o Banco de Dados dos Processos de 

Pontes e Estradas e o “Mapa Diário dos Trabalhadores ocupados na construção da estrada do 

Paraibuna”.6 Ambas revelam tanto as características do ensaio de integração interprovincial quanto 

a marcante presença de operários no cotidiano construtivo da estrada do Paraibuna. 

Por um lado, em território mineiro, a dita estrada se iniciava na ponte do Paraibuna, localizada 

na divisa com a província do Rio de Janeiro, e se direcionava rumo ao norte para a cidade de 

Barbacena, totalizando o trecho compreendido entre a Ponte e a referida cidade vinte e três léguas 

(aproximadamente, 151,8 quilômetros), passando pelas localidades de Matias Barbosa, Simão 

Pereira, ponte do Zamba, Juiz de Fora e ponte do Pimentel.7 Por outro, a via de comunicação se 

dirigia para a praça do Rio de Janeiro a grande porta para o comércio internacional.  

A estrada do Paraibuna compunha o eixo central do primeiro plano viário de Minas Gerais 

(1835). Intencionava-se a construção e prolongamento da dita via até a cidade de Diamantina, 

passando por Ouro Preto, Mariana, Itabira, Barbacena, tendo ramais laterais em direção à São João 

Del Rei e Sabará (Livro da Lei Mineira, 1835, Lei n. 25, art. 1°).8 O plano viário ainda previa a 

largura de 35 palmos (7.7 metros) para quatro estradas, que partiriam de Ouro Preto em direção ao 

norte, sul, leste e oeste (BARBOSA; GODOY, 2008, p. 340-343).  

Na primeira seção, “Dois modelos interpretativos sobre os transportes no Centro-Sul do 

Brasil”, tratar-se-á da interpretação de Caio Prado Jr. sobre o curto ensaio de integração e 

                                                             
6 A base de dados é constituída pelos processos construtivos de pontes e estradas. Em 2004, iniciou-se o cotejamento 
das informações. A coleta das mesmas se prolongou até o ano de 2008 quando foi concluída a etapa de levantamento, 
catalogação e indexação dos processos construtivos de pontes e estradas. Posteriormente, em 2009, criou-se o Banco de 
Dados, iniciando a etapa de codificação. O Banco de Dados dos Processos Construtivos de Pontes e Estradas (1840 a 
1889).   
7 Concluída, em 1851, pela quantia de 31:836$000 réis. A ponte do Zamba se encontrava em bom estado. (Relatório de 
Presidente de Província, 1851, p. 16).  
8 Para a execução do plano viário de 1835, o governo provincial considerava indispensável o emprego de um Inspetor 
Geral, a nomeação de dois engenheiros e ajudantes de engenheiros para traçar os alinhamentos e levantar as plantas 
(Relatório de presidente de província, 1837, p. 35-36):  Art. 1° O governo é autorizado a contrair um empréstimo do 
qual o juro não possa exceder anualmente a quantia de 36 contos de réis. (...) Art 4° - São hipotecadas especialmente 
ao pagamento do juro, e da amortização deste emprestimo: 1° As rendas das barreiras e da Estrada; 2° A quantia de 
quarenta contos de réis, que será anualmente consignada na lei do orçamento para despesas com Estradas. (...) Art 7° 
- A importância deste empréstimo será aplicada para continuar a estrada já começada entre o Parahybuna e a Vila de 
Barbacena, e a que dali que deve dirigir-se à esta Capital (...) e para construir a estrada lateral, que da Vila de 
Barbacena se deve dirigir à S. João Del Rei. (...) Art 21° O governo é autorizado a levantar até seis barreiras na 
estrada entre Barbacena e o Paraibuna (...) (LLM, Lei n. 78, 1837, p. 67-70). 
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cimentação interior do país em fins do século XVIII e início do século sequinte. A interrupção 

desse processo implicou o retorno ao sentido da colonização dos transportes, em outros termos, a 

tendência em interligar o país por estradas perpendiculares (sentido interior  para o litoral).  

Argumenta-se que o arranjo fiscal em prática no Brasil, a partir do Ato Adicional de 1834, 

tornou inequívoca a necessidade de aperfeiçoamento viário (pontes e estradas) como mecanismo 

para o aumento da receita das províncias via recebedorias fiscais situadas nos espaços limítrofes da 

província de Minas Gerais. O desejo de aumento da arrecadação provincial, proveniente de tributos 

cobrados sob a circulação de bens e pessoas, propiciou que os circuitos mercantis estabelecidos 

entre Minas Gerais e Rio de Janeiro obtivessem aporte de recursos financeiros e humanos para a 

construção viária. Portanto, o Ato Adicional de 1834 reforça o sentido da colonização no âmbito da 

edificação de estrada e pontes através do ávido impulso fiscal de arrecadação. Entre o sentido da 

colonização e a interiorização da metrópole atuaram as engrenagens do ensaio de integração 

interior. Esses interstícios serão vislumbrados nos canteiros de obra, como se verá nas seções 

subsequentes.   

A seção seguinte, “De Matias Barbosa a Queiroz, canteiro a céu aberto”, apresentará os 

resultados obtido da análise do “Mapa Diário dos Trabalhadores ocupados na construção da 

estrada do Paraibuna entre Matias Barbosa e Queiroz” referente aos meses de setembro, outubro e 

novembro de 1839. 

Na última seção, analisa-se o processo construtivo da ponte do Paraibuna, tendo como fonte o 

Banco de Dados dos Processos Construtivos de Pontes e Estradas. A base de dados permitiu a 

identificação, através da lista mensal e nominal de trabalhadores - denominadas “folhas de ferias” – 

, dos seguintes dados: a) nome do trabalhador, pelo qual se deduz o sexo; b) a ocupação do artífice; 

c) valor do aluguel diário dos escravos e o preço do jornal dos livres; d) número de dias de trabalho; 

e) condição social dos trabalhadores (escravo/livre); f) nome do proprietário escravista; g) a 

aquisição de material para a construção e prestação de serviços (pólvora, barris de verniz, pincéis, 

compra de ferro, aluguel de mulas, aluguel de bois, alqueire de sal, barris de azeite e alqueire de 

cal).9 

                                                             
9 As interpretações sobre a estrutura ocupacional mineira se assentam nas informações provenientes das listas 
nominativas de 1830. Uma das lacunas desta é a alta frequência de omissão da declaração da ocupação para o indivíduo, 
bem como a pluralidade do termo ocupação. Ocupação ora é designada como atividade na qual o sujeito tira sua renda, 
em outras, a ocupação é entendida como a profissão do indivíduo (alfaiate, ferreiro, pedreiro), e, por último,  abrange a 
forma pela qual o sujeito participa do mercado (jornaleiro, administrador, etc.). Mesmo diante dessas limitações, 
verifica-se a existência de uma estrutura ocupacional diversificada e uma divisão das ocupações femininas e 
masculinas, ver: MARTINS, Angela Magalhães. “Seculo XIX: estrutura ocupacional de São João del Rei e Campanha”. 
Anais do V Seminário sobre economia mineira. Diamantina: CEDEPLAR, 1990. Sobre os critérios utilizados para a 
criação de categorias, ver: PAIVA, Clotilde A.; ARNAUT, Luiz D. H. “Fontes para o estudo de Minas oitocentista: 
listas nominativas”. Anais do V Seminário sobre economia mineira. Diamantina: CEDEPLAR, 1990. 
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Mapa 1 – Estrada do Paraibuna (1837-1853) 

 
                                   Fonte: Elaboração própria. 

 

Dois modelos interpretativos sobre os transportes no Centro-Sul do Brasil  
 

Para Caio Prado Jr., em fins do século XVIII e início da centúria seguinte, havia uma clara 

tendência ao surgimento de comunicações internas, que abrangessem todo o país.  Entrementes, tal 

tendência para a criação de um sistema interno de comunicações “será decididamente desbancada 

pela introdução do vapor na navegação. A via de cabotagem voltará a ser a articulação geral 

única do território brasileiro, e retorna-se ao primitivo sistema do início da colonização” (PRADO 

JR., 1973, p. 265).  Teríamos tido um breve ensaio de integração do país, uma integração interior 

interrompida e, por conseguinte, a reiteração do sentido da colonização com a presença de “vias de 

penetração perpendiculares ao litoral, desligadas inteiramente uma das outras” (Ibidem, 1973, p. 

265).  
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Na interpretação de Caio Prado Jr., a ausência de uma infraestrutura viária eficiente e a 

dispersão populacional inviabilizaram o surgimento de atividades mercantis internas de grande 

relevância.  

O sistema de comunicações da colônia seguiu a progressão do povoamento, tendo em vista que 

a penetração em direção ao interior formou núcleos distantes do litoral. Em Minas Gerais, a 

formação dos centros mineradores constituiu-se um caso particular, criando vias de comunicação 

para São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e, posteriormente, para o Espírito Santo (Prado Jr., 1973, p. 

237). Entretanto, as vias penetradoras, que alcançaram o interior do continente, procuraram se 

articular ao litoral. Essas se caracterizavam pela independência das vias entre si e a disposição 

fragmentária das mesmas: “(...) partindo daqueles núcleos já constituídos no interior procuram 

saída mais rápida ou mais cômoda para o litoral” (Ibidem, 1973, p. 237). Assim, subdividiu as 

comunicações estabelecidas no interior do território brasileiro em quatro setores (Ibidem, 1973, p. 

240). Cada um destes revelaria uma relativa autonomia, resultante da formação histórica e das 

singularidades geográficas: 1- rede hidrográfica do Amazonas; 2- Nordeste da colônia; 3- Centro-

Sul da colônia; 4-Extremo-Sul (Ibidem, 1973, p. 240/254). 

O primeiro dos referidos setores apresentava fortes traços de ligação com o litoral. Já o segundo 

setor enquadrava toda a área entre a Bahia e o Maranhão, tendo como principal artéria das vias 

interiores nordestinas, o Piauí. No setor do nordeste colonial salientava a importância do comércio 

de gado e das fazendas na formação de ligações, em linha direta de costa a costa, entre os núcleos 

litorâneos da Bahia e Maranhão. Em seguida, o Centro-Sul englobaria as vias, que comunicavam as 

Capitanias de Minas, Goiás e Mato Grosso ao litoral. Por fim, o setor Extremo-sul “o mais 

rudimentar e simples, e também de menor importância histórica” (Ibidem, 1973, p. 254). Esse setor 

seria composto por um único tronco, que partindo de Sorocaba alcançaria o extremo-sul do 

território, possibilitando a existência de um intenso comércio de muares.  

O setor Centro-Sul ocuparia a maior área da colônia. As comunicações estabelecidas com as 

Minas através de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro apresentavam características específicas. A via 

de comunicação, que seguia de São Paulo para as Minas, encontrava na Serra do Mar e na Serra da 

Mantiqueira os principais obstáculos. A via baiana, partindo do Recôncavo, utilizava-se dos rios 

(Paraguaçu, Contas, São Francisco, Verde Grande) para adentrar a Capitania de Minas Gerais 

(Ibidem, 1973, p. 244/245).  

O desarticulado e disperso mercado estava subordinado ao capitalismo comercial no período 

colonial e destinado a erguer vias de comunicação perpendiculares sem articulações internas entre si 

(Ibidem, 1973). A reiteração da desarticulação interna via estradas continuaria no período imperial 
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em decorrência da opção do Estado em favorecer a construção de ferrovias, interligando fazendas 

de café aos portos litorâneos sob a égide da acumulação de capitais cafeicultores e a presença de 

capital britânico (PRADO Jr., 1970, p. 112/113). 

Para Maria Odila, o Centro-Sul é componente essencial do processo de interiorização da 

metrópole durante a Independência do país. A interiorização da metrópole é um esforço de 

reorganização de uma nova Corte para a qual interessa a continuidade das instituições vigentes.  

Tal Corte enraizou interesses, iniciando à transformação da colônia em metrópole interiorizada. 

“Enraizar” significou a organização do comércio de abastecimento do Rio de Janeiro, a integração 

política e econômica do Centro-Sul ao poder central, o aumento das interrelações entre comércio e 

produção, a união dos comerciantes portugueses às grandes famílias rurais e os investimentos em 

obras viárias (DIAS, 1972, p. 171).  

A abertura de estradas, assim como o aumento das relações comerciais e exploração do interior 

do Brasil compunham o processo de interiorização da metrópole, já que um dos pilares da 

interiorização se assentava em um poder central capaz de articular os interesses locais com a Corte. 

Deste modo, a construção viária no Centro-Sul incrementou interdependências entre setores rurais, 

comerciais e administrativos e, ao mesmo tempo, arrefeceu forças internas de dispersão e 

fragmentação do poder. (Ibidem, 1972, p. 183). 10 

Seguindo a corrente historiográfica denominada interiorização da metrópole, os estudos de 

Alcir Lenharo investigaram o desenvolvimento das relações comerciais estabelecidas pelo setor de 

abastecimento do Sul de Minas Gerais com a Corte. 11 Alcir Lenharo, assim, desenvolve a 

problemática do abastecimento urbano e o modo pelo qual o comerciante ligado ao abastecimento 

adquiriu projeção política em um processo de integração econômica e política “de articulação 

mercantil desenvolvido entre as áreas produtoras e o mercado consumidor” (LENHARO, 1979, p. 

28). Destaca, assim, a natureza mercantil da forte produção de gêneros de primeira necessidade do 

Sul de Minas que se voltou para o abastecimento da Corte, sobretudo as regiões de São João del Rei 

e Barbacena (Ibidem, 1979, p. 75 e 90).  

A originalidade dos escritos de Alcir Lenharo está na percepção das estradas como elemento 

fundamental para o processo de integração da atividade agrícola-mercantil voltada para o 

                                                             
10 Cf. DIAS, Maria Odila Silva. A interiorização da metrópole (1808-1853). In: MOTTA, Carlos G. 1822:Dimensões.  
São Paulo: Perspectiva, 1972; GORENSTEIN, Riva. Comércio e política: o enraizamento de interesses mercantis 
portugueses no Rio de Janeiro. In: MARTINHO, Lenira Menezes; GORENSTEIN, Riva. Negociantes e caixeiros na 
sociedade da Independência. Rio de Janeiro: Departamento Geral e Informação cultural, 1993.  
11 LENHARO, Alcir. As tropas da moderação: o abastecimento da Corte na formação política do Brasil, 1808-1842. 
São Paulo: Símbolo, 1979; LENHARO, Alcir. Rota menor: o movimento mercantil da economia de subsistência no 
centro-sul do Brasil (1808-1831). In: Anais do Museu Paulista. São Paulo, vol.XXVIII, pp.29-49, 1977/78. 
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abastecimento da Corte. Desta análise emerge a atuação de particulares na construção e conservação 

das estradas do Sul de Minas em direção ao Rio de Janeiro (Ibidem, 1979, p. 66/67 e 68).   

Se, por um lado, Caio Prado Jr. analisou o hiato de integração viária interna do país entre fins 

do século XVIII e o início do século XIX, revelando as dificuldades do inorgânico, isto é, dos 

transportes e da cimentação de um mercado interno em face a estrutura de dependência vinculada à 

grande lavoura e ao capitalismo mercantil. Por outro lado, as interpretações da interiorização 

metrópole abordaram os mecanismos políticos internos do processo de “enraizamentos de 

interesses”, tendo a construção viária como um dos componentes do caráter conservador da 

Independência do Brasil.  

Tanto o curto hiato de integração interrompido e o imediato retorno ao sentido da colonização 

como a especificidade da interiorização da metrópole entrelaçado aos interesses da produção, 

comércio e da política são abordagens insuficientes para alcançar as engrenagens econômicas e 

sociais plasmadas no mundo do trabalho. Importante entender o caráter das engrenagens, pois os 

efeitos conduzem à pujante presença de trabalhadores (qualificados e não qualificados)12, a 

condição social (livre ou escravo), o aluguel de cativos, propiciando uma monetização através da 

apropriação de recursos dos cofres provinciais pelos senhores de escravos. Não se limita a observar 

os efeitos das engrenagens na formação dos transportes, mas ressaltar a importância das implicações 

da infraestrutura viária na estreita correlação entre o público e o privado, no qual o aperfeiçoamento 

dos transportes foi mecanismo para amortização do investimento em escravos, valorização das 

terras próximas às pontes e estradas e melhoria da circulação mercantil entre centros produtores e 

espaços consumidores.  

 
De Matias Barbosa a Queiroz, canteiro a céu aberto: colonos artífices, africanos libertos e 
escravos no cotidiano da construção da estrada do Paraibuna 

 

Em 1838, a província de Minas Gerais, enviou José Pedro de Carvalho como representante ao 

Rio de Janeiro para contratar colonos artífices na Sociedade de Colonização. A primeira tentativa 

foi frustrada: os colonos recém-chegados encontravam-se empregados a jornal na cidade do Rio de 

Janeiro ou contratados por uma Companhia de Mineração instalada em Minas Gerais. O 

representante, porém, nutria esperanças no desembarque das próximas embarcações para a 

contratação de colonos artífices, tendo em vista os interesses da Sociedade de Colonização e o 

                                                             
12 Termos qualificados e não qualificados já foram utilizados na literatura sobre os trabalhadores empregados na 
construção ferroviária. Termo qualificado refere-se aos artífices com relativo grau de especialização (pedreiro, 
carpinteiro, ferreiro, canteiro, cavouqueiro, etc.). A designação de trabalhador não qualificado concerne aos empregados 
na limpeza do leito da estrada,  derrubada e roçada da estrada, retirar madeiras e pedras. A jornada de trabalho equivalia 
a 10 horas/dia de serviços.  
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desejo dos recém-chegados: “O fim da Sociedade sendo o de promover a colonização ella interessa 

em não conservar demorados os colonos, que cada dia augmentao a sua despesa para com a 

mesma Sociedade: os colonos interessão por igual motivo em acceitar o primeiro partido que lhes 

oferece”(APM, SPOP 3-5, Caixa 1, doc. 08).  

As esperanças do representante provincial se concretizaram. Oito colonos artífices foram 

contratados e enviados para a construção da estrada do Paraibuna. Eram quatro pedreiros, três 

carpinteiros e um ferreiro, que receberiam mensalmente a quantia de 40:000$000 réis. 

Desempenharam as funções de oficial de pedreiro, carpinteiro e ferreiro.  

Em janeiro de 1838, ao final do primeiro mês de trabalho na estrada do Paraibuna, os oito 

colonos artífices foram obrigados a amortizar as despesas feitas pela província. A quantia foi 

deduzida do vencimento mensal de 40$000 réis. Tanto no primeiro mês quanto no segundo mês o 

vencimento mensal sofreu abatido relativo aos dias de falta ao trabalho (APM, SPOP 3-5, Caixa 1, 

doc. 09).  

Tabela  - Vencimento dos colonos artífices engajados pela província de Minas Gerais nas obras da estrada do Paraibuna  
(1838) 

N°  Nome do Colono Ofício Vencimento mensal 

1 Guido Jose Alves Carpinteiro 40$000 

2 Antonio Joaquim da Cruz Carpinteiro 40$000 

3 Marques Jose A. Carpinteiro 40$000 

4 Estanislao Dias Pedreiro 40$000 

5 Jose Maria Custodio Pedreiro 40$000 

6 Luiz Antonio Pedreiro 40$000 

7 Antonio Marcelino Gomes Pedreiro 40$000 

8 Francisco José da Costa Ferreiro 40$000 

Fonte: APM, SPOP 3/5, Caixa 1, doc. 9. 

 

De um lado, temos o engajamento de colonos artífices pelo governo provincial e, por outro, o 

uso de africanos libertos13 que se dedicaram a aterrar o leito da estrada (APM, SPOP 3-4, Caixa 3, 

doc. 04/04).14 Entre os meses de maio de 1839 e junho de 1840, os africanos libertos foram 

empregados na construção da estrada do Paraibuna. O engenheiro Fernando Halfeld e o engenheiro 

ajudante Carlos Halfeld forneceram uma relação nominal de vinte e sete africanos libertos, na qual 

                                                             
13 Os chamados “africanos livres” ou “emancipados” “eram aqueles escravos encontrados a bordo de navios condenados 
pelas comissões mistas britânico-portuguesas. Cada país deveria garantir a liberdade desses africanos, sendo permitido 
empregá-los como “criados ou trabalhadores livres”, segundo acordo de 1817, referendado em 1850” (LAMOUNIER, 
2012, p. 162). 
14 Já no mês de agosto de 1840,  os africanos livres, que por solicitação do Governo deixaram os trabalhos na Estrada do 
Paraibuna, se encontravam em trabalho no Jardim Botânico da cidade de Ouro Preto (APM, SPOP 3-7, Caixa 1, doc. 
05).  



10 
 

constata-se a aptidão ao trabalho de alguns e a inaptidão de outros, os atributos físicos, as condições 

de saúde e mortalidade (APM, SPOP 3/4, Caixa 3, doc. 04/07). 

O trecho de Matias Barbosa a Queluz não se restringia ao emprego de 27 africanos libertos e 8 

colonos artífices. O canteiro a céu aberto apresentava-se com um contigente numeroso de operários 

qualificados e não-qualificados e, obviamente, feitores para a manutenção da ordem como se 

verificará nos “Mapas Diários”. 

Em conjunto, os meses de setembro a novembro de 1839 contabilizam uma média diária de 

285.3 trabalhadores qualificados e não qualificados. Em outubro, alcança-se a maior média/dia de 

trabalhadores, que corresponde a 312,5 indivíduos/dia. Tais trabalhos foram realizados com uma 

média/dia de 277.6 operários não-qualificados e de 34.9 trabalhadores qualificados, subdivididos 

entre oficiais de pedreiro, carpinteiro, ferreiro e escravos ajudantes de pedreiro, carpinteiro, ferreiro 

e carvoeiro.  

 Em seguida, o mês de setembro apresenta uma média/dia de 295.9 trabalhadores. Por fim, o 

mês de novembro apresenta a menor média diária de operários: 247.6 trabalhadores. O menor 

número médio do mês de novembro de 1839 se relaciona com a interrupção das obras no aterro por 

três dias devido às “copiosas chuvas não se podia continuar com os trabalhos de aterro (...)” 

(APM, SPOP 3/4, Caixa 3, doc. 04).  

Ao longo do trimestre, observa-se pouca oscilação no que tange ao número médio diário de 

feitores e carros para condução de madeiras e pedras. 

 

Tabela - Média diária de trabalhadores, feitores e carros (Set. a Nov. 1839) 

Mês (1839) 

Média diária de trabalhadores, feitores e carros 

Trabalhadores qualificados e não qualificados Feitores 
Carros para condução de 

madeiras e pedras 

Setembro 295.9 7.7 11.6 

Outubro 312.5  8.16  9.35 

Novembro  247.6 7.7 10.75 

Fonte: APM, SPOP 3/4, Caixa 3, doc. 04. 

 

Os trabalhadores qualificados abrangem escravos e livres e as atividades de pedreiro, 

carpinteiro, ferreiro e carvoeiro. Os livres ocupavam a função de oficial de pedreiro, oficial de 

carpinteiro, oficial de ferreiro. Os escravos foram designados no “Mapa Diário” como ajudantes de 

pedreiro, carpinteiro, ferreiro e carvoeiro. Os pedreiros, sob a direção do Oficial de pedreiro Manoel 

Gomes, assentaram sobre a grade as primeiras camadas de cantaria. Outra parte dos pedreiros, sob a 
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direção do Oficial de pedreiro, o colono artífice Estanislau Dias ergueram dois paredões ao lado da 

estrada. 

 

Tabela - Média/Dia de trabalhadores, segundo ocupação, condição (livre e/ou escravo) e atividades (Set. a Nov. 1839) 

Mês 
(1839) 

Média/Dia do número e emprego dos jornaleiros 

Total Oficiais Escravos ajudantes de 
Trabalhadores 

não qualificados Ferreiro Carpinteiro Pedreiro Ferreiro Carpinteiro Pedreiro Carvoeiro 

Set. 0.8 5.4 2.3 3.8 6.6 17.5 5.8 253.7 295,9 

Out.  0.8  2.1 2.5   1.9  4.2  18.1  5.3 277.6  312,5 

Nov. 0.6 0.8 2.8 2.3 5.5 18.8 5.8 211 247,6 

Fonte: APM, SPOP 3/4, Caixa 3, doc. 04. 

 

Os trabalhadores não qualificados eram majoritários e se concentravam em atividades como a 

derrubada e roçada da estrada, o arrancar de tocos e raízes, os trabalhos na pedreira, a edificação do 

leito, a cozinha, a construção de pontes, canais e socalcos e a abertura de caminhos laterais para a 

retirada de madeira e pedra. Os dados contidos nos “Mapas Diários” inviabilizam qualquer menção 

sobre a condição social (livre ou escravo) dos trabalhadores não qualificados. 

 

Tabela  - Média/Dia de trabalhadores não qualificados, segundo atividade na estrada do Paraibuna (1839) 

Mês 
(1839) 

Derrubada e 
roçada no 
curso da 
estrada 

Arrancar 
tocos e 

raízes do 
leito da 
estrada 

Abertura de 
caminhos e 
laterais para 

retirar madeira 
e pedra 

Pontes, 
canais e 
socalcos 

Pedreira 
Construção 
do leito da 

estrada 

Cozinheiro 
vigia e 

servente 
Total 

Set.  8 10.6 0.7 14.6 30.6 178.2 11 253.7 

Out.  0.58  2.7   14.19  33.3 32 184.38  10.45   277.6 

Nov.  0 0.8 0 46.1 23.2 127.6 13.3 211 

Fonte: APM, SPOP 3/4, Caixa 3, doc. 04. 

 

Os pedreiros trabalharam na cantaria para a ponte do Pimentel sobre o rio Paraibuna situada na 

estrada do Paraibuna. Os carreiros conduziram as pedras para a referida obra. Os carpinteiros e 

outros trabalhadores construíram no vão do rio o cerco de tábua estacada e terra de 60 palmos (13,2 

metros) de comprimento, 5 a 6 palmos de largura (1,1 a 1,32 metros) e de 9 palmos de altura (1,98 

metros) para no centro desse cerco escavar o lugar para os alicerces do pegão (pilar que serve de 

base para uma ponte). Ao finalizar a escavação, os carpinteiros colocaram ao fundo uma grade com 
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56 palmos de comprimento (12,32 metros), 18 palmos de largura (3,96 palmos) e 2 palmos de altura 

(0,44 metros).  

Na extensão da estrada do Paraibuna os canais laterais foram substituídos por um simples e 

suave declive lateral do corpo da estrada, “evitando-se assim a ruína que os animais soltos 

continuadamente causavão” (APM, SPOP 3-4, Caixa 3, doc. 04/02). Realizaram o empedramento 

da estrada do Paraibuna, ergueram uma ponte provisória de madeira, a edificação do pegão da ponte 

do Pimentel,  construiram canais, aterros e paredões. Para evitar descaminhos dos tropeiros e 

viajantes foi necessário a construção de uma cerca “forte em pé” de 7 palmos de altura (1,54 

metros) e 22 braças de comprimento (48,4 metros), abrindo um “vale” de 20 braças de 

comprimento (44 metros), 14,5 palmos de fundo (3,19 metros) e 12 palmos de largura (2,64 metros) 

e também outro “vale” atrás da casa da Barreira fiscal com 24 braças de comprimento (52,8 

metros), 9 palmos de fundo (1,98 metros) e 12 palmos de largura (2,64 metros) (APM, SPOP 3-4, 

Caixa 3, doc. 04/06).   

Pedreiros, cavouqueiros, ferreiros, carreiros, carpinteiros, ajudantes, mestres, contramestres, 

serventes abrangem o espectro de artífices. Esses, por sua vez, revelam tanto a habilidade dos 

trabalhadores no uso de ferramentas quanto o conserto e construção das ferramentas que 

compunham o universo cotidiano do trabalho. Assim, em junho de 1840, no mesmo canteiro de 

obras, carpinteiros construíram carros de duas rodas, consertaram carrinhos de mão e construíram 

novos carrinhos em lugar de outros danificados. Os ferreiros consertaram picões, bem como fizeram 

novas ferramentas como alavancas, brocas, martelos, cunhas, machados, malhos e pregos de um 

palmo de “comprido” (APM, SPOP 3-4, Caixa 3, doc. 06-01).   

Os pedreiros ou cavouqueiros usavam a cunha, em formato de diedro, para fender pedras e 

madeiras e também servir de calço ou para firmar ou ajustar algum objeto. O soquete para 

comprimir a terra e firmar a pedra nos calçamentos. A broca para através do movimento de rotação 

abrir furos nas pedras, no qual se introduzia a pólvora. O marrão, grande martelo de ferro, para 

quebrar pedras. 

Os carpinteiros empregavam a talhadeira para golpear, cortar, ajustar e moldar a madeira. A 

verruma, cuja extremidade em hélice e acabada em ponta, para abrir furos na madeira. Além disso, 

carpinteiros também recorriam ao uso de cepilhos para alisar a madeira, enxós para desbastar a 

madeira e diversas tipologias de serrotes. 

Os artífices denominados canteiros valiam da ferramenta ponteiro, cuja peça era de ferro, para 

lavrar as pedras de cantaria. Por fim, o utensílio denominado escopro, que, provavelmente, serviu 
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aos trabalhos de canteiros, carpinteiros e pedreiros, para lavrar madeiras e pedras (APM, SPOP 3-4, 

Caixa 4, doc. 31).  

 Os ferreiros utilizavam os tenazes para retirar ou pôr peças nas forjar ou para segurar ferro em 

brasa e malhar na bigorna. Esta, por sua vez, uma peça de ferro (formato cônico ou piramidal) sobre 

a qual se malham e amoldam os metais. Esses artífices também se serviam de foles para produzir 

ventos para ativar a combustão e malhos, grande martelo de ferro ou madeira, para ajustar 

diferentes peças (APM, SPOP 3/4, Caixa 4, doc. 5). 

Soma-se a esses artífices a participação de particulares na construção da estrada e a 

evidenciação de importantes encadeamentos mercantis como o aluguel de cativos e muares, a 

aquisição de carvão, pólvora, ferro, cal , azeite e sal.  

 
Livres, escravos e senhores na construção da ponte do Paraibuna (1843-1845)  
 

Concluída em setembro de 1845, a ponte do Paraibuna possuía 428 palmos de comprimento 

(94,16 metros) e o investimento total ultrapassava a vultosa quantia de 50:000$000 (Relatório de 

presidente de província, 1846).15 O alto dispêndio revelava diversificadas despesas. Essas se 

desdobravam em dois itens: mão de obra e a aquisição de material e/ou aluguel de animais. Os 

maiores gastos se concentravam no pagamento da mão de obra. Ao longo de 12 meses, as “folhas 

de ferias”  - assinadas pelo engenheiro Henrique Guilherme F. Halfeld e o engenheiro ajudante 

Carlos Augusto Halfeld – revelaram o predomínio de jornaleiros escravos. Em termos médios, 

81,3% dos trabalhadores eram jornaleiros escravos e os outros 18,7% livres. 

Na maioria dos meses analisados a despesa com aquisição de material e/ou aluguel de animais 

não ultrapassou, em termos percentuais, 50% dos dispêndios mensais. Exceto para o mês de 

dezembro de 1844, cujo percentual dos gastos com aquisição de material e/ou aluguel atingiu o 

índice de 58,7%. O segundo maior montante percentual do item, aquisição de material e/ou aluguel, 

foi obtido em novembro de 1844, no qual se alcançou a marca de 47,09% da despesa do dito mês. O 

item sempre compôs a folha mensal, mas com oscilações significativas, por exemplo, em agosto de 

1844, representou apenas 0,78% dos gastos. 

 

Tabela - Composição das despesas mensais em réis, segundo mão de obra e aquisição de material e/ou aluguel 

Distribuição das despesas Jul. 1843 Ago. 1843 Nov. 1843 Dez. 1843 

Mão de obra 1:479$680 1:687$470 1:097$400  1:051$860 

                                                             
15 Em 1842, a antiga ponte do Paraibuna foi queimada pelos revoltosos da Revolução Liberal (APM, SPOP 3/6, Caixa 
41, doc. 21).  
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Aquisição de material e/ou aluguel 435$800 238$000 253$880 21$100 

Despesa total (mão de obra + aquisição e/ou aluguel) 1:043$880 1:448$470 1:351$280  1:030$760 

  Jan. 1844 Mar. 1844 Abr. 1844 Ago. 1844 

Mão de obra 1:189$240 1:192$280 998$960 1:152$720 

Aquisição de material e/ou aluguel 16$000 53$560 13$800 9$000 

Despesa total (mão de obra + aquisição e/ou aluguel) 1:173$240 1:138$720 985$160 1:143$720 

  Set. 1844 Out. 1844 Nov. 1844 Dez. 1844 

Mão de obra 263$295 1:104$634 1:623$240 851$380  

Aquisição de material e/ou aluguel 57$375 274$194 519$700 1:209$255  

Despesa total (mão de obra + aquisição e/ou aluguel) 205$920 830$440 1:103$540  2:060$635 

Fonte: APM, SPOP 3-6, Caixa 41, doc. 21. 

 

Em conjunto as despesas (mão de obra e aquisição de material e/ou aluguel de animais) 

revelam etapas construtivas. Ora se perceberá nas folhas mensais somente o comparecimento de 

mestre pedreiro e de pedreiros, em outros meses, apenas a presença de mestre carpinteiro e 

carpinteiros e, em determinados meses, a coexistência de pedreiros, carpinteiros, mestre pedreiro e 

mestre carpinteiro, conjuntamente, com mestre ferreiro e ferreiros. 

Em termos médios, excluindo qualquer distinção da condição social (livre/escravo) dos 

trabalhadores, foi alcançada uma média mensal de 38 jornaleiros. No que concerne aos mesmos 

jornaleiros, em agosto de 1843, se contabiliza o maior número: 46 trabalhadores. E, em outubro de 

1844, o menor número: 24 jornaleiros. Para os 12 meses, temos uma média mensal de 30,9 

escravos/mês e de indivíduos livres a média/mês de 7,08.  

 

Tabela - Número mensal de trabalhadores, segundo a condição social (livre/escravo) 

1843 1844 

Jul. Ago Nov. Dez. Jan. Mar. 

Livre Escravo Livre Escravo Livre Escravo Livre Escravo Livre Escravo Livre Escravo 

6 28 12 34 7 35 6 38 6 38 5 38 

  

1844 

Abr. Ago. Set. Out. Nov. Dez.  

Livre Escravo Livre Escravo Livre Escravo Livre Escravo Livre Escravo Livre Escravo 
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5 38 5 38 10 28 7 17 8 19 8 20 

Fonte: APM, SPOP 3/6, Caixa 41, doc. 21. 

 

No mês de julho de 1843, 64,2% dos escravos ocupavam o oficio de carpinteiro, evidenciando 

a especialização dos mesmos nas atividades de carpintaria. Por outro lado, 35,8% dos escravos 

restantes ocupavam o cargo de “trabalhadores”, termo genérico que designava aqueles que não 

apresentavam nenhuma qualificação ocupacional, portanto, não qualificados. Os livres ocupavam as 

seguintes funções: carpintaria, mestre carpinteiro, mestre ferreiro, apontador, feitor, administrador e 

contramestre carpinteiro.  

No mês seguinte, agosto de 1843, caracteriza-se pela presença de quatro pedreiros, quatro 

carpinteiros, um mestre ferreiro, um mestre carpinteiro e um mestre pedreiro como trabalhadores 

livres. No referido mês mantinham-se o número de 10 trabalhadores não qualificados/escravos. 

Havia a presença de cativos no ofício de pedreiro, mas ainda prevalecia escravos na ocupação de 

carpinteiro, correspondendo a 44,1% dos trabalhdores (15 escravos).  

Em novembro, dezembro, janeiro, março, abril, agosto e setembro, não encontramos livres nem 

escravos nos ofícios de mestre carpinteiro e carpinteiro.  Neste período os escravos ocuparam o 

ofício de pedreiro ou estavam designados na ocupação de trabalhadores não qualificados. Em 

novembro de 1843, 37,1% da força escrava de trabalho ocupava a função de pedreiro (13 escravos); 

1 escravo a tarefa de ferreiro; e 60% dos escravos ocupavam a função de trabalhadores não 

qualificados (21 escravos). 

Dezembro e janeiro de 1843 apresentaram a mesma distribuição no que tange à condição social 

e dos ofícios. Entre os livres, três ocupavam a tarefa de pedreiro e um a função de mestre pedreiro, 

mestre ferreiro e feitor. Dentre os escravos 31,5% (12 escravos) exerciam a ocupação de pedreiro; 

65,7% (25 escravos) o cargo de trabalhadores não qualificados e apenas 1 escravo a função de 

ferreiro. Março e abril de 1844 apresentaram poucas variações, uma vez que permanecera a atuação 

majoritária de escravos pedreiros e trabalhadores não qualificados. Os livres ocuparam as seguintes 

funções: 1 mestre pedreiro, 1 feitor, 1 mestre ferreiro, 2 pedreiros.  

De abril a agosto de 1844, constata-se duas variações: 1) o aumento de um pedreiro livre, 

compondo o quadro total de três pedreiros livres; 2) a ausência do mestre ferreiro (livre). Tanto em 

abril como agosto de 1844 os escravos se dividiram da mesma forma: doze escravos pedreiros; dois 

escravos ferreiros; vinte e quatro trabalhadores não qualificados/escravos.  

Houve, em setembro de 1844, a coexistência de livres e escravos nas tarefas de carpintaria e na 

atividade de pedreiro. O mestre ferreiro, indíviduo livre, continuava ausente, mas havia escravos 
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nas funções de ferreiro. Reapareceram as ocupações vinculadas à atividade de carpintaria, sendo 

três livres carpinteiros (livres),  um mestre carpinteiro (livre) e nove escravos carpinteiros. Entre os 

pedreiros, dezesseis indivíduos desempenhavam a ocupação: um mestre pedreiro (livre), três 

pedreiros (livres) e doze escravos pedreiros. Além disso, dois escravos executavam a tarefa de 

ferreiro e outros cinco escravos a função de trabalhadores não qualificados. 

Portanto, em setembro de 1844, o trabalho escravo se distribuía da seguinte forma: 42,8% (12 

escravos) ocupavam o ofício de pedreiro; 32,2% (9 escravos) o ofício de carpinteiro; 7,2% (2 

escravos) a tarefa de ferreiro; 5 escravos a função de trabalhadores não qualificados (17,8%).  

No último trimestre de 1844 (outubro, novembro e dezembro), as ocupações mestre pedreiro e 

pedreiro se encontraram ausentes. Os trabalhadores escravos e livres se concentraram nas atividades 

de carpintaria, sendo encontrados, respectivamente, em outubro, novembro e dezembro, catorze, 

dezesseis e dezessete escravos. No dito trimestre há uma clara diminuição do efetivo de escravos e 

livres. Tais meses apresentaram os menores números totais de trabalhadores. A queda quantitativa 

de trabalhadores reflete a fase conclusiva da obra. Contudo, mesmo com o declínio quantitativo em 

determinados períodos, em todos os meses observa-se a superioridade quantitativa de escravos em 

relação aos livres. 

Escravos demonstraram ocupações qualificadas, jornais diferenciados e, em alguns casos, 

jornais que superam aos dos livres. Seria o maior valor diário pago aos escravos indicativo de maior 

produtividade em comparação ao trabalho dos livres? Teria o escravo acumulado pecúlio com os 

referidos jornais? Impossível responder a essas questões com a documentação utilizada. Entretanto, 

pode-se assegurar que, em Minas Gerais, a prática de alugar cativos remonta ao século XVIII e, que 

provavelmente, não é o escravo que recebe o “jornal” correspondente ao trabalho, mas o seu 

proprietário (Libby, 1988, p. 95).  

 

Tabela - Distribuição de trabalhadores qualificados e não qualificados, segundo a ocupação, por condição social (livre/escravo) 

Ocupação 

1843 

Jul. Ago. Nov. Dez. 

Livre Escravo Livre Escravo Livre Escravo Livre Escravo 

Apontador 1   1           

Carpinteiro 2 18 4 15         

Mestre Carpinteiro 1   1           

Mestre Pedreiro     1   1   1   

Pedreiro     4 9 4 13 3 12 

Mestre Ferreiro 1   1   1   1   

Ferreiro           1   1 

Contramestre Carpinteiro 1               
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Feitor         1   1   

Trabalhadores (não 
qualificados) 

  10   10   21   25 

Administrador                 

Total 6 28 12 34 7 35 6 38 

Ocupação 

1844 

Jan. Mar. Abr. Ago. 

Livre Escravo Livre Escravo Livre Escravo Livre Escravo 

Apontador                 

Carpinteiro                 

Mestre Carpinteiro                 

Mestre Pedreiro 1   1   1   1   

Pedreiro 3 12 2 11 2 12 3 12 

Mestre Ferreiro 1   1   1       

Ferreiro   1   2   2   2 

Contramestre Carpinteiro                 

Feitor 1   1   1   1   

Trabalhadores (não 
qualificados) 

  25   25   24   24 

Administrador                 

Total 6 38 5 38 5 38 5 38 

Ocupação 

1844 

Set. Out. Nov. Dez. 

Livre Escravo Livre Escravo Livre Escravo Livre Escravo 

Apontador                 

Carpinteiro 3 9 3 14 4 16 4 17 

Mestre Carpinteiro 1   1   1   1   

Mestre Pedreiro 1               

Pedreiro 3 12             

Mestre Ferreiro                 

Ferreiro   2             

Contramestre Carpinteiro                 

Feitor 1   2   2   2   

Trabalhadores (não 
qualificados) 

  5   3   3   3 

Administrador 1   1   1   1   

Total 10 28 7 17 8 19 8 20 

Fonte: APM, SPOP 3-6, Caixa 41, doc. 21. 

 

A lista de proprietários revela que vinte e três indivíduos alugaram seus cativos. Temos, dessa 

forma, a média de oito proprietários/mês. O número de proprietários envoltos nessa atividade 

oscilou, tendo, em agosto de 1843, o maior número, correspondendo a catorze e, agosto de 1844, a 

menor taxa, cinco proprietários. Esses apresentavam diferenças tanto no número de escravos 

alugados quanto em termos presenciais a cada mês. Se por um lado, temos proprietários que apenas 
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cederam escravos em um mês, por outro, constata-se proprietários que alugaram cativos ao longo de 

dez meses.  

Prevalece a frequência de proprietários do sexo masculino. Apenas uma mulher desponta como 

proprietária de escravos, cujo nome é Dona Candida Maria Carlota. Esta, por sua vez, destaca-se 

pelo elevado número de cativos cedidos e a presença em nove meses, apresentando o número 

mínimo de três escravos alugados em outubro e dezembro de 1844 e o máximo de vinte escravos no 

mês de agosto de 1844.  

Diante de tais dados, é inevitável questionar acerca de quem era Dona Candida Maria Carlota. 

Os dados biográficos de Dona Candida Maria Carlota são vastos.16 Filha de Antonio Dias Tostes, 

proeminente fazendeiro da região da Mata mineira, se casou com o engenheiro provincial Henrique 

Guilherme Fernando Halfeld. O matrimônio com o engenheiro favoreceu a concessão de escravos 

para a obra, visto que Halfeld se consolidou, nas décadas de 1840 e 1850, como importante 

engenheiro da província, tendo efetiva participação no estudo, seleção e projeção da estrada do 

Paraibuna.  

Tabela - Nome dos proprietários de escravos por n° de cativos alugados 

Nome do Proprietário de Escravo 

N° de escravos alugados 

1843 1844 

Jul.  Ago.  Nov.  Dez.  Jan.  Mar.  Abr.  Ago.  Set.  Out.  Nov. Dez.  

Antonio Constantino 1 1                     

Antonio Correa   1 1                   

Bernardo de José de Souza 2                       

Capitão Gervásio                 1 1 1 1 

Capitão Souza                       1 

Carlos Augusto     2 2 2 2 2           

Dona Candida Maria Carlota     17 17 17 18 17 20 8 3 3 3 

Feliciano Coelho Duarte 3 3                 2 2 

Francisco Correa   1                     

Francisco de Paula Lima 3 3               7 7 7 

Honório Pereira de Azevedo Coutinho     5 5 5 5 5 5         

João Fernandes de Oliveira Penna   3 3 3 3 2 3 3 3       

Jõao Pires Lopes dos Santos 1 1 1 1 1 1 1           

Joaquim Mendes Junior                 2 2 2 2 

José Martins de Azevedo 2 2                     

José Ribeiro de Resende 2 2             3 3 3 3 

Jozue Antonio de Queiroz                 1 1 1 1 

                                                             
16 Em janeiro de 1840, Candida Maria Carlota estabeleceu matrimônio com o engenheiro Halfeld quando ainda tinha 17 
anos. Candida Maria Carlota nasceu em 28 de abril de 1822 e faleceu em abril de 1866. Cf. BASTOS, Wilson de Lima. 
O engenheiro Henrique Guilherme Fernando Halfeld: sua vida, sua obra, sua descendência. Juiz de Fora: Editora 
Paraibuna, 1975. 



19 
 

Luiz Augusto de Oliveira Bello 2 2                     

Luiz Gonzaga 3 3                     

Manoel Gomes Teixeira   5 5 9 9 9 9 9 9       

Manoel José da Silva Candido 1 1 1 1 1 1 1 1 1       

Manoel Pinto de Goes Lara 7 6                     

Mathias Galarte de Andrade 1                       

Total de escravos (mensal) 28 34 35 38 38 38 38 38 28 17 19 20 

Fonte: APM, SPOP 3-6, Caixa 41, doc. 21. 

 

A primeira abordagem acerca da relação proprietários/número de escravos alugados é 

primordial, mas insuficiente para esclarecer dois aspectos fundamentais. O primeiro é o modo pelo 

qual os rendimentos obtidos se relacionam com o desempenho do jornaleiro em uma função. Em 

assim sendo, é necessário avançar para uma descrição minuciosa do ofício exercido por cada 

escravo alugado pelo proprietário. Ou seja, o rendimento do aluguel dependia da habilidade de cada 

jornaleiro, visto que os jornais se diferenciavam em razão da ocupação. Outro fator que incidia 

sobre o rendimento era o número de dias trabalhados. O segundo aspecto é a análise do ofício de 

cada escravo por proprietário, indicando a presença de plantéis com habilidades técnicas para a 

construção da infraestrutura viária. E, por fim, que indivíduos livres que trabalharam na construção 

da ponte também alugaram seus escravos, como o mestre pedreiro Manoel Gomes Teixeira, o 

mestre ferreiro João Pires Lopes dos Santos, o mestre carpinteiro Mathias Galarte e o contramestre 

carpinteiro Bernardo de Jose de Souza. 

No entanto, apesar da riqueza qualitativa e seriada das “folhas de ferias”, essas apresentam 

limitações para a análise do preço dos jornais, visto que não fornecem dados sobre a faixa etária. 

Essa variável interfere diretamente no jornal pago a cada trabalhador. 

 Com a finalidade de diminuir o grau de desinformação etária realizamos o cruzamento nominal 

dos indivíduos livres citados nas “folhas de ferias” com os dados da lista nominativa de 1830. Na 

lista nominativa dos moradores do distrito de Barbacena, datada de 11 de julho de 1831, 

encontramos mais informações sobre o artífice pedreiro Manoel Gomes Teixeira. Este, por sua vez, 

ocupava a posição de chefe do domicílio, vivendo ao lado de esposa, filhos e cativos. O termo fogo 

compreende uma estrutura domiciliar polimórfica conformada tanto pela lógica da reprodução 

humana quanto pelos ditames econômicos da unidade produtiva (RODARTE, 2012, p. 162).  

A relação indica que Manoel Gomes Teixeira tinha acumulado um patrimônio constituído por 

quatro escravos, sendo dois do sexo masculino e dois do sexo feminino. Os cativos, Joze e Antonio, 

tinham, respectivamente, 20 e 16 anos. Somente o escravo Joze é listado com ocupação de pedreiro, 
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notadamente também a mesma ocupação do chefe do fogo. Isso converge para o fato de que a 

ocupação do chefe do domicílio condicionava as atividades dos demais membros (Ibidem 2012). 

 

 Tabela - Domicílio do mestre pedreiro Manoel Gomes Teixeira (1831) 

Fogo n° 24 do distrito de Barbacena, 11/06/1831 

01. Manoel Gomes Teixeira, branco, 36 anos, casado, pedreiro 

02. Maria Felícia, branca, 21 anos, casada 

03. Francisco, sem informação, 7 anos 

04. Manoel, s/inf., 5 anos 

05. Ana, s/inf., 4 anos 

06. Antonio, s/inf., 2 anos 

07. Clementina, s/inf., 1 ano 

08. Joze, africano/preto, cativo, 20 anos, solteiro, pedreiro 

09. Antonio, africano/preto, cativo, 16 anos, solteiro 

10. Maria, africana/preta, cativa, 40 anos, solteira 

11. Luiza, africana/preta, cativa, 12 anos, solteira 
Fonte: APM-Listas nominativas da década de 1830, consulta via site do Cedeplar (http://www.poplin.cedeplar.ufmg.br).   

 

O plantel de Manoel Gomes Teixeira o posiciona, em termos de riqueza mensurada pela 

propriedade escravista, no conjunto de 31,6% dos domicílios com posse de escravos em Minas 

Gerais (Ibidem, 2012, p. 189).17 Além disso, a lista nominal indica a origem dos seus escravos, 

sugerindo que a formação do plantel escravista do artífice pedreiro Manoel Gomes Teixeira se 

realizou por via do tráfico atlântico de escravos.  

Para o artífice pedreiro, chefe de domicílio, Manoel Gomes Teixeira,  o conhecimento técnico 

significou se inserir nas práticas do capital mercantil: comprar escravos via tráfico atlântico e alugar 

os mesmos na construção viária de Minas Gerais. 

Em 1843 e 1844, os escravos de Manoel Gomes Teixeira trabalharam como pedreiros e 

trabalhadores não qualificados. O artífice Manoel transmitiu aos seus cativos a perícia dos afazeres 

da ocupação de pedreiro. Em 1843 e 1844, os escravos Joze e Antonio reaparecem nas “folhas de 

ferias” da construção da ponte do Paraibuna. Joze, com a provável idade de 32 anos, recebia a cada 

dia de trabalho a quantia de 2$400 réis. Antonio, 28 anos, também designado como pedreiro recebia 

a cada jornada diária 2$000 réis.  

Salienta-se que o artífice Manoel Gomes Teixeira alugou nove escravos durante seis meses e 

cinco escravos em outros dois meses. Assim, as “folhas de férias” indicam o aumento do 

patrimônio do artífice Manoel Gomes Teixeira, uma que no ano de 1831, segundo a lista 

                                                             
17 As listas nominativas de 1830 revelam que 26.449 domicilios possuíam escravos, que, em termos percentuais, 
significa 31,6%. Outros 51.159 domicílios não registram a posse de escravos, ou seja, 67,4% (RODARTE, 2012, p. 
189).  
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nominativa, o plantel alcançava o total de 4 escravos (2 mulheres e 2 homens) e transcorrido mais 

de uma década o plantel de mancípios atingia a marca mínima de 9 escravos (todos homens). 

Portanto, entre 1831 e 1843, a perícia técnica do artífice Manoel Gomes Teixeira possibilitou 

acúmulo de moeda e a compra de outros cativos, assim como a especialização de cinco escravos na 

ocupação de pedreiro. 

Manoel Gomes Teixeira, assim como outros proprietários de escravos, também se envolveu em 

atividades de condução de material para a construção viária. A “folha de ferias” de novembro de 

1843 registrou a compra de oitenta alqueires de cal, quarenta alqueires de sal e quatro barris de 

azeite. O preço de um alqueire de cal alcançava o valor de 0$320 réis, o custo de um alqueire de sal 

perfazia a quantia de 0$480 réis e o preço de um barril de azeite valia 6$000 réis. Os valores 

totalizavam 25$600 réis pela compra de oitenta alqueires de cal; 19$200 réis para a aquisição de 

quarenta alqueires de sal e 24$000 réis correspondentes aos quatro barris de azeite. Manoel Gomes 

foi o responsável pelo carreto dos três itens, recebendo a quantia de 84$000 réis.  

Outro particular Francisco Borge Pedroza também recebeu a quantia de 19$700 pelo carreto de 

seis barris de verniz e pincéis adquiridos para o envernizamento da ponte quase conclusa, visando à 

preservação do madeiramento da mesma. (APM, SPOP 3-6, Caixa 41, doc. 21). Em outro carreto, 

Carlos Augusto cobrou 1$800 réis pela condução, em março de 1844, de quatro arrobas de pólvora 

adquiridas na Fábrica Nacional da Serra da Estrela. 18   

Destaca-se, assim, a atuação de Antonio Correia de Lima, abrangendo o fornecimento e a 

prestação dos seguintes serviços: carreto para condução de carvão (aluguel), venda de ferro e 

carreto para condução do mesmo até a ponte do Paraibuna.19  

Além de Antonio Correia de Lima, outros prestadores conduziram carvão para a obra da ponte 

do Paraibuna, porém em menor frequência. Em oito meses verifica-se a aquisição de carvão e em 

único mês, setembro de 1844, a compra de 13 arrobas e 7 libras de ferro. Em agosto de 1844, Dona 

Candida Maria Carlota alugou animal, durante quinze dias, para conduzir carvão até a tenda do 

ferreiro, assim como Carlos Augusto que, em abril de 1844, também alugou animal (burro) durante 

vinte e três dias com a mesma finalidade. Durante nove meses constatou-se o fornecimento de 

carvão e ferro, totalizando o envolvimento de três fornecedores (Antonio Correia de Lima, Dona 

Candida Maria Carlota e Carlos Augusto). 

Tabela - Despesa com a compra de ferro, carreto e aluguel para conduzir carvão  

                                                             
18 Cada arroba de pólvora equivalia ao valor de 10$240 réis. A compra de quatro arrobas resultou no dispêndio de 
40$960 réis pagos à Fábrica Nacional da Serra da Estrela (APM, SPOP 3/6, Caixa 41, doc. 21). 
19 Antonio Correia de Lima se encontrou presente nos meses de julho de 1843, agosto de 1843, novembro de 1843, 
dezembro de 1843, janeiro de 1844, março de 1844 e setembro de 1844.  
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Descrição da despesa Mês Valor (Diária) N° de dias Nome do Prestador Valor total 

Carreto para condução de 
carvão (Diária) 

Jul. 1843 0$800 6 
Antonio Correia de 

Lima 
4$800 

Aluguel de burro para condução 
de carvão (Diária) 

Ago. 1843 0$800 19 
Antonio Correia de 

Lima 
15$200 

Carreto para condução de 
carvão (Diária) 

Nov. 1843 0$800 20 
Antonio Correia de 

Lima 
16$000 

Carreto para condução de 
carvão (Diária) 

Dez. 1843 0$800 17 
Antonio Correia de 

Lima 
13$600 

Carreto para condução de 
carvão (Diária) 

Jan. 1844 0$800 20 
Antonio Correia de 

Lima 
16$000 

Aluguel de burro para condução 
de carvão (Diária) 

Mar. 1844 0$600 18 
Antonio Correia de 

Lima 
10$800 

Aluguel de burro para condução 
de carvão (Diária) 

Abr. 1844 0$600 23 Carlos Augusto 13$800 

Aluguel de burro para condução 
de carvão (Diária) 

Ago. 1844 0$600 15 
Dona Candida Maria 

Carlota 
9$000 

Venda de 13 arrobas e 7 libras 
de ferro 

Set. 1844 x X 
Antonio Correia de 

Lima 
42$975 

Carreto para condução do ferro Set. 1844 x X 
Antonio Correia de 

Lima 
14$400 

Fonte: APM, SPOP 3-6, Caixa 41, doc. 21. 

 

Além dos itens de despesa já mencionados, deve-se acrescentar o aluguel de “carretões” com 

8, 10, 12, 20 e 40 bois. Essa atividade revela a participação de oito prestadores. Destes indivíduos 

destaca-se a presença de Joaquim Mendes Junior, que recebeu ao todo a quantia de 1:096$774 réis 

pelos “carretões” e bois  em serviço durante três meses.  

 

Tabela –  Itens de despesa da construção da ponte do Paraibuna 

Descrição da despesa Mês 
N° de 
dias 

Valor 
diária/mensal 

Nome do prestador Valor total 

Carretão com 12 bois (aluguel) Jul. 1843 21 6$000 Joaquim da Silva 126$000 

2 Carretões com 20 bois (aluguel) Jul. 1843 x x Francisco de Paula Lima 205$000 

Carretão com 8 bois (aluguel) Jul. 1843 16 5$000 Domingos 80$000 

Carretão com 8 bois (aluguel) Jul. 1843 5 5$000 Roberto Francisco 20$000 

2 Carretões com 20 bois (aluguel) Ago. 1843 21 10$000 Francisco de Paula Lima 210$000 

Carro com 10 bois (aluguel) Ago. 1843 2 6$400 Joaquim Antonio Dias 15$200 

Carro com 10 bois (aluguel) Nov. 1843 17 5$000 Estanilao Dias Gill 85$000 

Carro com 10 bois (aluguel) Dez. 1843 1 1/2 5$000 Estanilao Dias Gill 7$500 

2 Carros (sem especificação do n° de 
bois) (aluguel) 

Out. 1844 12 250$00 mês Joaquim Mendes Junior 96$774 
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4 carros (sem especificação do n° de 
bois) (aluguel) 

Out. 1844 11 500$000 mês Joaquim Mendes Junior 177$420 

4 carros e 40 bois (aluguel) Nov. 1844 x 500$000 mês Joaquim Mendes Junior 500$000 

Carros (sem especificação do n° de 
bois) (aluguel) 

Dez. 1844 x x Francisco Borge Pedroza 204$200 

8 carros e 40 bois (aluguel) Dez. 1844 20 500$000 mês Joaquim Mendes Junior 322$580 

Fonte: APM, SPOP 3-6, Caixa 41, doc. 21. 

 

Tanto Joaquim Mendes Junior quanto Francisco de Paula Lima estão presentes nas “folhas de 

ferias” como proprietários de cativos alugados na construção da ponte do Paraibuna. O interesse em 

tais atividades demonstram a inserção de diversos indivíduos, que intencionavam apropriar-se dos 

recursos destinados para as obras públicas e, ao mesmo tempo, obter moeda para garantir liquidez e 

segurança para a manutenção de status e poder. A construção de obras viárias permitiu a 

acumulação de bens e uma importante circulação de moeda. No âmbito da acumulação, a 

construção viária vislumbra-se como um dos filões de enriquecimento de Francisco de Paula Lima. 

Este falecido, em 1866, registrou no inventário post-mortem 193 escravos e mais de 400.000 pés de 

café, além de uma grande propriedade.  

 

Tabela - Inventário, medida em alqueires de unidade de produção cafeeira e plantel escravos 

Proprietário Ano Área total (alqueires) Pés de café N° de escravos 

Comendador Francisco de Paula Lima 1866 573 468.000 193 

Fonte: Andrade, 1990, p. 79. 

 
 
 
Considerações finais 
 

Minas Gerais pela sua posição interiorana, com suas faces limítrofes e margeadas por distintas 

regiões com dinamismos econômicos específicos, permitiu o surgimento de uma estrutura ímpar das 

rotas mercantis. Para a manutenção destas rotas, a construção de pontes e estradas se revelou como 

uma das engrenagens de acumulação de riqueza monetária.  

Intencionou-se a identificação das múltiplas atividades envoltas nos canteiros de obra, bem 

como mecanismos internos de acumulação e as relações mercantis numa economia em que o 

mercado não é só restrito, mas também ocasional.  

A estrada do Paraibuna constituiu-se como um ensaio de integração do Brasil, no qual  

interesses mercantis propiciaram a apropriação de recursos dos cofres provinciais pelos senhores de 
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escravos através do aluguel de cativos. Esse processo de concentração de liquidez revela os  

interstícios do sentido da colonização e da interiorização da metrópole , assim como a necessidade 

de uma agenda futura de pesquisa sobre a construção da infraestrutura viária do Brasil.  
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CATEGORIAS COMERCIAIS E DISTINÇÃO SOCIAL: O PAPEL DO COMÉRCIO DE 

GROSSO TRATO NA CONSOLIDAÇÃO DO ESTADO IMPERIAL BRASILEIRO, 

PERNAMBUCO 

 
Bruna Iglesias Motta Dourado 

 

Resumo 

O presente texto examina a categoria comercial dos negociantes de grosso trato, ressaltando a 

importância dos grupos de interesses econômicos no processo de consolidação do Estado imperial 

brasileiro. Através da caracterização da praça do comércio de Pernambuco, da investigação dos 

sentidos atribuídos às categorias comerciais, da análise de suas práticas econômicas e das 

dimensões dos negócios locais, pretende-se resgatar alguns aspectos referentes à distinção social da 

categoria comercial dos negociantes de grosso trato. Observar, em outros termos, esta ocupação 

mercantil e a sua relevância no contexto da consolidação do Estado Imperial brasileiro. 

Palavras-chaves: negociantes de grosso trato; grupos de interesses econômicos; Estado imperial 

brasileiro; praça do comércio; Pernambuco. 

 

Abstract 

This paper examines the business category of businessman, highlighting the importance of business 

interests groups in the consolidation of the Brazilian imperial State process. Through the 

characterization of praça do comércio in Pernambuco, the investigation of the meanings attributed 

to commercial categories, analyzing their economic practices and dimensions of local businesses, 

intended to rescue some aspects regarding the social distinction of the commercial category of 

businessman. Observe, in other words, this mercantile occupation and its relevance in the context of 

the consolidation of the Brazilian imperial State.  

Keywords: businessman; business interests groups; Brazilian imperial State; praça do comércio; 

Pernambuco. 
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Categorias comerciais e distinção social 

A localização na hierarquia social dos indivíduos que desempenham atividades mercantis 

“tem sido muito diferente nas diferentes sociedades, ou a rigor, até numa mesma sociedade em 

épocas diferentes”1. 

O desprestígio social relacionado aos indivíduos ligados à atividades mercantis, começa a 

ser socialmente diluído a partir do século XVIII. A valorização de novas figuras da economia e da 

sociedade brasileira conheceu sua expressão declarada por meio da concessão de títulos da nobreza 

imperial a industriais e comerciantes. 2 

A consolidação do Estado Imperial brasileiro remonta ao momento histórico, em meados do 

século XIX, no qual era concluída a tarefa de construção de um estado soberano. Para que esse 

projeto fosse consolidado se fazia necessário o estabelecimento de uma aliança “não apenas entre os 

plantadores escravistas, mas também com os comerciantes que lhes viabilizavam, tornando possível 

a necessária articulação entre política e negócios”3. 

O comerciante de grosso trato – ou “em grosso”, denominação típica do século XIX – era, 

antes de tudo, o homem que se dedicava aos vários segmentos do comércio, diversificando suas 

atividades comerciais. Entretanto, esta categoria de ocupação já existia no vocábulo social para 

identificar as distinções que permeavam as práticas econômicas relacionadas ao comércio 

atacadista, ou “de grosso trato”, e as práticas do comércio varejista, ou “a retalho”. 

Um bom exemplo do que caracteriza as particularidades de cada uma dessas práticas 

comercias pode ser lido no dicionário de comércio de Jacques Savary des Bruslons, editado pela 

primeira vez no início do século XVIII, e traduzido por Alberto Jaqueri Salles para o português em 

1813. O Dictionnaire universel du commerce, em seu verbete commercio, distinguia assim os 

modos como podem ocupar-se os indivíduos no comércio: 

 
 

O primeiro objeto do comércio é comprar as produções da terra e da indústria, para tornar a 
vendê-las por pequenas parcelas aos outros indivíduos. As pessoas que exercitam esta 
profissão se chamam mercadores de retalho. Esta ocupação mais cômoda do que necessária 
para a sociedade concorre, contudo à circulação interior (...) outro objeto do comércio 
compreende a ocupação de um membro que remete para os países estrangeiros a produção 
de sua pátria, ou seja, com fim de trocá-las por outras necessárias, ou por dinheiro, este 
comércio feito por terra ou por mar, na Europa, ou em outras partes do mundo, tem o 
distinto nome de comércio em grosso; e os que se ocupam nele são chamados homens de 
negócio. Esta profissão é muito necessária porque é a alma da navegação e que aumenta as 
riquezas relativas do Estado4. 

 

                                                
1 POLANYI, 2012, p.138. 
2 FREYRE, 2004. 
3 MATTOS, 1987: 57 
4SALES, 1813, p. 154. 
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Notamos que a definição do dicionário proclama o comércio em grosso protagonista das 

práticas mercantis atacadistas nas relações exteriores, além de vincular a alcunha de “homens de 

negócio” a seus empreendedores. Já o comércio varejista ficaria a cargo dos “mercadores de 

retalho”, responsáveis pelo fomento à circulação interior das produções da terra e da indústria de 

um Estado. Ora, mesmo não sendo tarefa simples a definição precisa de tais categorias comerciais, 

as distinções sociais que as acompanhavam clareiam-nos um pouco mais sobre a amplitude da 

atuação mercantil das respectivas categorias de ocupação. 

Outro exemplo do uso corrente para a significação do termo “negociante”, que apresenta 

similitude à definição proposta no dicionário de comércio de Alberto Jaqueri Salles, é concebido 

por José da Silva Lisboa, o visconde de Cairu: 

 
 

São aqueles que empregam grandes fundos em tráficos e manufaturas, pondo em rápido 
movimento e extensão a indústria nacional, salariando e mantendo muitas pessoas (...). 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 projetam5.  
 
 

Para Jorge Pedreira (1992) em seu estudo sobre os padrões de recrutamento e percursos 

sociais dos negociantes de Lisboa no século XVIII, a criação da Junta de Comércio, em 1755, 

constituiu-se como um momento crucial para a distinção dos “homens de negócio” de grosso trato 

em relação aos comerciantes de varejo. O surgimento de tal instituição não inaugurou a distinção 

social, já existente, mas foi a sua primeira expressão institucional, “funcionando como um 

instrumento de intervenção do poder na classificação dos agrupamentos e dos agentes sociais na 

esfera comercial”6.  

A função dessas categorias de distinção mercantil pretendia determinar os espaços públicos 

que deveriam ser ocupados por cada uma dessas classes, além de delas derivarem a lógica de 

honorificação da atividade dos “homens de negócio” através da concessão de privilégios e títulos. 

As distinções entre as vertentes atacadista e varejista do comércio emergem da análise de 

Max Weber acerca da gênese do capitalismo moderno como produtos da penetração do princípio 

mercantil na economia, cujo cálculo de rentabilidade norteava-se pelas oportunidades de mercado. 

O autor explica que no curso do século XVIII o comércio atacadista separa-se definitivamente do 

varejista, formando uma camada específica do estamento mercantil. Ademais, o comércio atacadista 

decompõe-se em outras duas formas: o comércio atacadista de importação e de exportação. Na 

                                                
5 LISBOA, 1874, p.511 apud GUIMARÃES, 2012, 31 
6 PEDREIRA, 1992, p. 417. 
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forma atacadista de importação prevalece a transmissão do produto na venda em leilão, modo mais 

dinâmico de escoar a mercadoria importada e repassar os dividendos dessa transação ao exterior. Já 

o comércio atacadista de exportação é “o da consignação, habitualmente o ultramarino” e “domina 

em lugares em que o comerciante não tem relação com o varejista”7. 

A temática da caracterização das categorias de ocupação comercial é abordada em 

Civilização material, de Fernand Braudel (2009), sob a proposta de que a partir das desigualdades 

percebidas na economia de trocas, estabelecidas em amplitude crescente no mercado, foi definida a 

existência de uma hierarquia na sociedade mercantil: a especialização social – composta pelas mais 

diversas profissões engendradas pelo mundo comercial (aquelas dependendo deste) – se teria 

instalado primeiro na base da hierarquia, mediante a distinção das tarefas e a fragmentação das 

funções. 

Segundo o autor – cujas formulações estabelecidas sobre a sociedade capitalista e suas 

categorias comerciais são em grande parte inspiradas dos argumentos lançados por Max Weber e 

Savary des Bruslons – os grandes comerciantes ou capitalistas estariam no topo desta sociedade, 

numa esfera da circulação que lhes concederia o privilégio da polivalência e da não-especialização; 

esfera na qual ser negociante implicava a adaptação aos mais diversos tipos de ofertas e demandas 

estabelecidas pelo mercado. Seriam ainda eles “detentores do controle do comércio de longa 

distância, do privilégio da informação, da cumplicidade do Estado e da sociedade”8. 

 

A participação do comércio de grosso trato no contexto do Estado Imperial brasileiro 

O controle exercido pelos negociantes de grosso trato sobre o comércio Atlântico – através 

do monopólio da atividade negreira bem como do privilégio de suas posições no campo do 

abastecimento interno – é o profundo traço da entrada desses representantes da elite mercantil, entre 

os anos de 1790 e 1830, em uma economia colonial tardia, marcada por mudanças nas formas de 

acumulação, dando novas feições às elites coloniais. Em outros termos, a partir de então a economia 

colonial terá estado estreitamente vinculada a estes negociantes de grosso trato. 

Uma abordagem da economia colonial brasileira do período compreendido entre a última 

década do século XVIII e as três primeiras do XIX, com base na acumulação e na hierarquia na 

praça mercantil do Rio de Janeiro, é desenvolvida por João Fragoso (1998). O comportamento da 

praça comercial do Rio de Janeiro e a estruturação de sua hierarquia mercantil são analisados, e 

percebe-se que ali, assim como o teria dito Braudel, o grande mercador está no patamar mais alto. A 

elite mercantil, como categoria comercial, dividia-se, grosso modo, em função de duas práticas, as 

                                                
7 WEBER, 2006, p. 34. 
8 BRAUDEL, 2009, p. 353. 
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comerciais especulativas e as monopolistas, ambas voltadas para a atuação comercial dos 

indivíduos nos diversos setores do mercado e para seu tempo de permanência em cada um deles. A 

dominação do comércio de longa distância, “posição estratégica e representativa, seria ainda outra 

prerrogativa comum a todos os membros desta elite”9. 

Por meio de uma costura das considerações levantadas pelos autores, dir-se-ia que o 

segmento mercantil da elite colonial tardia demonstrava uma tendência à esterilização de seus 

capitais, uma vez que estes eram retirados da esfera da circulação e reinvestidos em atividades 

agrícolas (voltadas para a agroexportação) e rentistas (vinculadas à aquisição de bens imóveis). 

Ademais, poder-se-ia afirmar que o ideal aristocrático, presente na sociedade colonial tardia do 

princípio do século XIX, imprime-se a partir de uma “transformação da acumulação gerada pela 

circulação de bens, em terras, homens e sobrados”10.  

A argumentação dos autores sobre a composição da elite mercantil, concebida como um 

segmento da elite colonial tardia é dissonante do entendimento de que a classe dominante brasileira, 

a classe senhorial, era composta também pela fração de classe contendora dos capitais do grande 

comércio e se fazia presente no centro do complexo agrário-comercial11, não sendo, portanto, 

subdividida em supostas elites de nomenclaturas diferentes cujos interesses eram distintos uma das 

outras. 

Apesar de concordar com a afirmação dos autores supracitados de que o ideal aristocrático 

estava presente na sociedade colonial tardia do princípio do século XIX, como uma característica 

comum a outras sociedades de Antigo Regime, a ideia de que a suposta elite mercantil esterilizasse 

seus capitais ao retirá-los da esfera da circulação, promovendo sua inversão através investimentos 

em atividades voltadas para a agroexportação e para a aquisição de bens imóveis é também 

discutível. Tal inversão de capitais não os esterilizava e nem tão pouco os excluía da esfera de 

circulação, uma vez que os investimentos em propriedades urbanas e rurais gerariam lucros 

periódicos e ativos de crédito auferidos por meio de aluguéis e da venda dos produtos agrícolas, 

ampliando-se, desse modo, o sistema de crédito disponível. Por meio dessa ampliação, “ao 

estender-se o sistema de crédito, estende-se a função do dinheiro como meio de pagamento”12. 

Entrementes, é importante ressaltar que o período em questão – às vistas de uma perspectiva 

econômica global – refere-se ao momento da passagem da prevalência do capital industrial sobre o 

                                                
9 FRAGOSO, 1998, p. 44-45. 
10 FRAGOSO, 2001, p. 24. 
11 Resultante da união dos interesses compostos pela burocracia, pelos proprietários de terra da agricultura mercantil- 
escravista e pelos negociantes ligados à importação e exportação (CABRAL DE MELO: 1998, 25-26). 
12 MARX, K. l. 1, tomo 1, 1996, p. 259 
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capital mercantil, num processo de expansão do capitalismo, momento em que “o capitalismo 

pareceu especializar-se quando se deslocou tão espetacularmente para o mundo da indústria”13. 

Tal constatação não implica, todavia, em uma negação do papel dominante que o capital 

mercantil continuou a exercer na economia do Império brasileiro. No caso da economia brasileira, é 

fundamental salientar que:  

 
 

a reintegração da região de agricultura mercantil-escravista que possibilitava um monopólio 
virtual não se processava “nas correntes em expansão de um comércio mundial” qualquer, e 
sim em um mercado mundial que era reordenado de acordo com os interesses do 
capitalismo concorrencial e cuja lógica não era mais dada pela acumulação primitiva de 
capital, mas pela acumulação capitalista propriamente dita. 14 
 

 
A monarquia brasileira se havia esforçado por manter o monopólio da responsabilidade 

política, em relação ao mundo do governo15. O Imperador, através do poder Executivo, tinha como 

dever o de promover a perpetuação da centralização política, estabelecendo uma espécie de ordem 

ou efeito coesivo sobre as gestões política e administrativa, uma adjunta à outra. Por conseguinte, a 

esfera administrativa da gestão do Estado Imperial brasileiro figurava como articuladora do Poder 

Moderador: este percebia naquela um elemento de equilíbrio para as possíveis alterações de sua 

autoridade. Forjava-se assim a necessidade de uma aliança entre empreendedores e detentores de 

capitais e lideranças do governo. 

O processo político de consolidação do Estado Imperial brasileiro, mais do que um embate 

entre as elites hegemônicas ou entre as forças de centralização e descentralização do poder estatal, 

representa o somatório das reivindicações presentes nas disputas entre as frações da classe 

senhorial16, dentro de suas especificidades regionais. O fracionamento da classe contendora dos 

capitais do grande comércio brasileiro se fazia em meio a disputas: políticas, econômicas, sociais e 

locais. Tais disputas caracterizam a consolidação do Estado Imperial brasileiro, e denotam a 

ansiedade pela formalização do aparato administrativo e financeiro desse Estado.  

 

A praça do comercial de Pernambuco: negócios e negociantes 

 

                                                
13 ARRIGHI, 1996, p.5 
14 MATTOS, 1987, p. 63 
15 A expressão mundo do governo é empregada por Ilmar Mattos (1987) em O Tempo Saquarema para designar o ato 
conjunto de governo da Casa (poder privado) e do Estado (poder público). O mundo do governo estaria ainda em 
oposição ao mundo do trabalho (noção empregada em relação ao trabalho escravo). 
16 Os negociantes constituíram uma fração da classe senhorial, a classe dominante e dirigente do projeto Saquarema do 
Estado Imperial brasileiro, e pode ser utilizado o "estilo de vida" como o que define o comportamento senhorial, e não 
razões meramente econômicas (MATTOS, 1987). 
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Na primeira metade do século XIX, o Recife apresentava uma série de características 

comuns a outras localidades portuárias brasileiras. A partir do porto do Recife eram estabelecidos 

“os movimentos de entrada e saída do numerário, sob a forma de moedas, o que determinava o 

ritmo das transações comerciais locais”.17 Era também na região portuária da cidade do Recife que 

estava localizada a denominada praça do comércio de Pernambuco: 

 

Do Forte do Mattos por diante vem os trechos que terminavam na Travessa do Corpo 

Santo, ocupada pelo Trapiche do Pelourinho, que deixando uma estreita passagem 

longitudinalmente, disposta, chegava até ao mar, em cuja face tinha os seus guindastes de 

madeira sobre um pequeno lanço de cais, situado um pouco aquém do atual; e em seguida a 

este trecho começavam os aterramentos feitos para as construções do lado de leste da antiga 

Rua do Trapiche, depois do Comércio e na qual se viam – as casas da Alfândega das 

Fazendas – até que se prolongaram até a Lingueta, ou Siculé, como se chamava em 1750, 

recebendo depois a imposição do nome de Praça de Comércio18. 

 

Os espaços urbanos compreendem caracterizações das mais diversas naturezas.  Para 

Fernand Braudel, a denominação praça de comércio designa uma maneira de classificar as formas 

urbanas a partir de suas características econômicas.19 

O termo praça do comércio era o nome dado a uma localidade, originalmente a praça central 

da cidade, local de encontros dos comerciantes e da realização de diversas transações mercantis. A 

denominação praça do comércio carrega em seu significado “tanto a função da representação legal 

do grupo das pessoas atuantes no comércio quanto era o nome dado a seu local de reunião”20.  

Nos espaços urbanos abrangidos pelas possessões portuguesas nas Américas, a criação das 

praças comerciais pode ser considerada uma típica manifestação da tradição corporativa ibérica no 

período colonial. O corporativismo presente nas tradições ibéricas foi um elemento básico da 

definição do papel da organização dos grupos de interesses econômicos brasileiros ainda no século 

XIX.  

Sobre a configuração dos grupos de interesses econômicos durante o século XIX pode-se 

dizer, em outros termos, que as associações comerciais, associações industriais, e outras 

organizações corporativas, tornaram-se espaços sociais que congregavam grande parte dos 

interesses da iniciativa privada no país. Tais canais de associação somente “aparecem no final da 

                                                
17 BERNARDES, 2006, p. 96 
18 COSTA, 1965, v.2, p.122  
19 BRAUDEL, 1970, p. 435. 
20 RIDINGS, 1994, p.19.  
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década de 1830, sob a forma de sociedades que reuniam interesses econômicos e sociais 

diversos”.21 

A Associação Comercial de Pernambuco (ACP) fundada no Recife, em 1839, tinha entre 

outras funções, o dever de registrar em seus livros as entradas e saídas das embarcações que 

passavam pelo porto do Recife.22 Nesses registros são encontrados o nome das embarcações, seus 

consignatários, tonelagem, natureza da carga e informações sobre os portos de origem e de destino 

das embarcações listadas. Tal fato evidencia a amplitude do controle que a referida associação 

exercia sobre a movimentação portuária da província. É importante lembrar que a movimentação 

portuária registrada pela referida associação era também publicada no periódico Diario de 

Pernambuco. 

Dentro das especificidades da praça comercial do Recife, desde o século XVIII, a 

centralização exercida por ela em relação não só a exportação dos produtos pernambucanos, como 

também as importações de mercadorias europeias que satisfaziam a demanda de toda a região, 

restringia ali os ativos de comércio, e, por conseguinte, boa parte das atividades comerciais internas, 

isto é, o comércio entre o porto do Recife e o interior e as outras capitanias, como bem ressaltou 

George de Souza: 

 
 

La comunidad mercantil recifense, que estuvo fuertemente, extendía su red de negocios por 
una amplía área geográfica que incluía las capitanías anexas al norte (Paraíba, Rio Grande 
do Norte y Ceará) y los puertos suministradores de esclavos en África, especialmente 
Angola, o incluso el extremo sur de la colônia.23  

 
 

 As unidades agrícolas e seus proprietários, ligadas ou não a produção da cana de açúcar e 

do algodão, os dois produtos de maior valor comercial exportados por Pernambuco durante boa 

parte do século XIX, tornavam-se “reféns” do predomínio do sistema de adiantamento de provisões 

ou da troca simples de mercadorias por meio do qual lavradores e senhores de engenho mantinham 

com os comissários o sistema de conta corrente, fazendo com que esses intermediários obtivessem 

altos lucros sem se comprometerem diretamente com o sistema produtivo, uma vez que 

controlavam o capital-dinheiro do produtor, determinando inclusive a expansão ou a retração de 

seus negócios: 

 
 

O antigo fazendeiro ou o senhor de engenho – trabalhava para o traficante que lhe fornecia 
escravos – como o atual trabalha para o correspondente [...] para o correspondente ou para 

                                                
21 ARRAIS, 2004, 142. 
22 AACP, Livro de Atas, 1839 – 1851, p. 3. 
23 SOUZA, 2008, p. 72 
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o banco, outra instituição da cidade que com a chegada de D. João VI se levantou no Brasil, 
modificando-lhe a paisagem social no sentido da urbanização; no sentido do domínio dos 
campos pelas cidades. Acentuando a gravitação de riqueza e de energia para as capitais [...] 
e para os capitalistas, pode-se dizer, sem receio de prejudicar a verdade com o trocadilho 
fácil24.  

 
 

O sistema de crédito ao produtor não era uma particularidade da praça comercial do 

Recife. A concatenação “fazendeiro/comissário/comerciante” era uma característica comum a todas 

as economias regionais do Império. Entretanto, a concentração de casas comerciais a um só tempo 

exportadoras e importadoras gerou na praça do Recife uma espécie de coincidência entre os 

sacadores e tomadores de câmbio. Esse fato, por sua vez, remete a outra particularidade da 

economia monetária pernambucana: a diferença das taxas de câmbio frente aos demais portos 

brasileiros. Se comparadas as operações comerciais entre Recife e Londres com as do Rio de 

Janeiro e aquela mesma praça no exterior, sobressai a maior valorização do mil-réis em relação à 

libra na praça nortista, destarte, em Pernambuco, “a moeda nacional permaneceu com eventuais 

exceções, até meados do século XIX, mais valorizada do que no Rio de Janeiro ou na Bahia”. 25 

Uma das principais diferenças do setor regional financeiro liderado por Recife em 

comparação aos setores das praças mercantis do Rio de Janeiro e Salvador, está no atraso que 

demonstrou no processo de instalação dos bancos comerciais, até por volta de 1850, nenhuma 

sociedade bancária havia entrado em atividade em Pernambuco, diferentemente da Corte e da 

Bahia, onde já era intensa a incorporação de bancos. Segundo Levy e Andrade, esse fenômeno se 

justifica pelo fato de as casas comerciais e bancárias (entre elas as comissárias, as de descontos e as 

de importação-exportação) permanecerem exercendo satisfatoriamente as funções de bancos. Ainda 

como pontuaram as autoras, o capital usurário permaneceu garantindo a hegemonia nas relações de 

financiamento da economia pernambucana. 

A questão da concentração de casas comerciais ao mesmo tempo exportadoras e 

importadoras na praça comercial do Recife é justificada também pela proeminência de elementos 

estrangeiros nesse ramo comercial. Entre os negociantes que atuavam no Recife nos anos de 1850 e 

1860, a grande maioria era composta por elementos estrangeiros. De acordo com as fontes, no ano 

de 1850 foram listados um total de 73 negociantes: 26 brasileiros, seis portugueses, 21 ingleses, 

dois norte-americanos, oito franceses, sete alemães, um holandês e dois suiços26; já no ano de 1860 

                                                
24 NABUCO, 1884 apud FREYRE, 2004, p.118 
25 BRASIL. Commissão de Inquérito Sobre o Meio Circulante. Relatório da Commisão de Inquérito nomeada por 
aviso do Ministro da Fazenda de 10 de Outubro de 1859. p.23. 
26APEJE, 1850, p. 303-304. 
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conta-se um total de 158 negociantes listados: 66 brasileiros, 66 portugueses, 12 ingleses, dois 

norte-americanos, quatro franceses, três alemães, um holandês, dois suiços e dois sardos. 27 

O quantitativo acima demonstra que, para o ano de 1860, aproximadamente 42% dos 

negociantes listado eram de origem lusitana. Esse percentual sofreria um aumento significativo se 

considerássemos que boa parte dos negociantes de grosso trato declarados brasileiros, como 

também de indivíduos presentes em outras categorias mercantis, era composta pelos chamados 

brasileiros adotivos28, ou seja, indivíduos estrangeiros que passaram por processo de redefinição de 

sua nacionalidade. 

Os interesses do grupo de comerciantes portugueses eram muitos e da opção pela “causa do 

Brasil” dependia, entre outras coisas, a manutenção do patrimônio econômico constituído no país. 

Vale mencionar, para além, que a adoção da nova cidadania garantia ao forasteiro tanto o pleno 

gozo dos direitos políticos brasileiros quanto a sua admissão nas instituições nacionais recém-

estabelecidas. 

A forte presença da comunidade lusitana em Pernambuco, atuando principalmente nas 

atividades mercantis da praça comercial do Recife, explica parcialmente a intensidade dos 

movimentos anti-lusitanos que assolaram a província durante a primeira metade do século XIX, dos 

quais temos como exemplo os “mata-marinheiros” presentes na década de 1840, inclusive na 

Insurreição Praieira (1848)29. 

Dentro da comunidade portuguesa mais ampla sediada no Recife, havia indivíduos que 

ocupavam posições-chave na sociedade e que dispunham de poder, influência e privilégios 

inacessíveis ao conjunto dos demais membros. A composição do capital do grupo dirigente, apesar 

de ser proveniente do comércio, era variada, compreendendo grandes atacadistas, correspondentes 

de açúcar, proprietários de lojas de fazendas e ferragens, etc. No geral, os lucros do comércio eram 

multiplicados através de outros expedientes, como a compra e o aluguel de imóveis e escravos, 

ações, empréstimos, etc. Eles se destacavam como o grupo economicamente mais poderoso da 

capital da província de Pernambuco - as principais lideranças desse grupo ocupavam significativa 

posição social.  

Os membros da iniciativa privada e dos grupos ligados aos interesses mercantis estiveram 

relacionados à fundação das associações comerciais no país durante o século  

XIX, assim como a criação de bancos, companhias de seguros, companhias de navegação a vapor, 

                                                
27 APEJE, 1860, p. 288-293. 
28 Termo usado para designar os indivíduos estrangeiros que haviam passado por processos de redefinição da sua 
nacionalidade que ocorreram, principalmente, no momento da Independência do Brasil (1822). (CÂMARA, 2012). 
29 A respeito do movimento antilusitano em Pernambuco durante o século XIX, verificar os trabalhos de CARVALHO, 
2003 e; CARVALHO e CÂMARA, 2008. 
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companhias ferroviárias, entre outras, ajudando a criar as bases da infraestrutura de comunicação 

durante boa parte do período imperial brasileiro. 30 

 

QUADRO 1: MEMBROS DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PERNMABUCO (ACP) c. 1846-1849 

CARGO NOME (PESSOA 
FÍSICA OU JURÍDICA) 

ENDEREÇO 
COMERCIAL 

ATIVIDADES NATURALIDADE 

Presidente João Pinto de Lemos 
& Filho 

Rua do Torres - Negociante de 
grosso trato 
- Vice-diretor da Cia 
do Beberibe 

Portugal, Brasileiro 
naturalizado 

Vice-
Presidente 

Manoel Gonçalves da 
Silva 

Rua da Cadeia  - Negociante de 
grosso trato 
- Caixa da Cia do 
Beberibe 

Portugal. Brasileiro 
naturalizado 

Secretário José Jeronymo 
Monteiro 

Rua do Trapiche - Negociante de 
grosso trato 

Brasil 

Diretores Gaudino Agostinho de 
Barros 

Atrás do Corpo 
Santo 

- Negociante de 
grosso trato 
- Consul da Rússia  

Portugal, Brasileiro 
naturalizado 

Manoel Joaquim 
Ramos e Silva 

Rua da Cadeia - Negociante de 
grosso trato 
 

Portugal, Brasileiro 
naturalizado 

N. O. Bieber & cia Rua da Cruz - Negociante de 
grosso trato 
- Vice cônsul de 
Hamburgo e Áustria 

Alemanha 

Ernesto Schramm Rua do Trapiche - Consul de Hanover 
e da Sardenha 

Alemanha 

Elias Baptista da Silva Rua do Sol - Negociante de 
grosso trato 
- Consul dos Estados 
Pontifícios 

Portugal, Brasileiro 
naturalizado 

James Crabtree & cia Rua da Cruz  - Negociante de 
grosso trato 

Inglaterra 

Fonte: ACP. Atas das Sessões da Diretoria, 1839-1851, p.55-56; IHGPE. Fundo Inventários – Manoel Gonçalves da 

Silva (1862), João Pinto de Lemos (1871), Manoel Joaquim Ramos e Silva (1877); APEJE. Folhinha de Almanak, 1849. 

 

            Conforme consta no Quadro 1, entre os anos de 1846-1849, todos os membros da mesa 

diretora da referida associação eram negociantes de grosso trato. A maioria dos membros da 

diretoria da ACP era composta por indivíduos estrangeiros, de nacionalidade portuguesa que 

adotaram a cidadania brasileira. Além disso, alguns dos referidos membros exerciam atividades 

consulares na província, como também, participavam de outras companhias mercantis, como a 

Companhia do Beberibe (1836), responsável pelo abastecimento de água da cidade do Recife. 

Na cidade do Recife, a chamada Rua do Comércio, que antes de 1870 era conhecida por Rua 

do Trapiche, ou Rua do Trapiche da Alfândega, foi reformada e construída em toda sua extensão, 

por iniciativa “dos capitalistas desta praça João Pinto de Lemos, Elias Baptista da Silva e Ângelo 

Francisco Carneiro”31, rua essa que durante o século XIX foi caminho obrigatório para a carga e a 

descarga das mercadorias que passavam pelo porto do Recife. 

                                                
30 RIDINGS, 1994. 
31 COSTA, 1965, v.2, p.159. 
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Em mais um caso exemplar da tutela da iniciativa privada sobre as esferas de atuação da 

iniciativa pública no Brasil Imperial, é elencado o nome de Ramos e Silva pela Assembleia 

Provincial de Pernambuco para organizar uma caixa econômica na cidade do Recife. Em 20 de 

Abril de 1847, foi então autorizada uma lei provincial para a criação da Caixa Econômica, ou de 

Socorro, em Recife, com o fim de preencher a função de banco de depósito e emissão, que 

prescreveu que o presidente da província nomeasse uma comissão de cinco cidadãos brasileiros 

abastados e de bem que quisessem ser acionistas para dar o primeiro andamento, instalar a Caixa e 

organizar uma Assembleia Geral. Foram nomeados para tal encargo Manoel de Sousa Teixeira, 

Tomás de Aquino Fonseca, Manoel Joaquim Ramos e Silva, Antonio da Costa Rêgo Monteiro e 

Manoel Gonçalves da Silva32. 

Alguns anos depois, o Banco Comercial de Pernambuco teria sido fundado pela iniciativa de 

comerciantes do Recife. Além do estimulo que a fundação de um banco representava para a fluidez 

da circulação dos capitais na economia local pernambucana, esta instituição financeira se mostrou 

aprazível para alguns membros do partido conservador, que sempre estiveram envolvidos nos seus 

negócios, uma vez que tinham “empenhado nos seus cofres suas próprias economias e capitais”33. 

Este banco teria sido fundado com o auxílio de um administrador conservador da província, Vitor 

de Oliveira e sua presidência entregue ao também conservador Pedro Francisco de Paula Cavalcanti 

de Albuquerque, o Visconde de Camaragibe. 34 

A migração de capitais outrora aplicados no tráfico internacional de escravos, na qual “os 

antigos traficantes procuraram investir seus capitais em novos empreendimentos”35, verificada 

também em Pernambuco, teria possivelmente engendrado seu reinvestimento, após a legislação de 

185036, em setores estratégicos da economia como os da infraestrutura, da indústria e até mesmo “o 

surto de algodão dos anos 1860 - 70 atraiu, sem dúvida, tais fundos”37. Em relação ao provável 

destino dos capitais negreiros, há a hipótese de sua transferência para a esfera da circulação, via 

instituições bancárias, em virtude da existência de “emissões crescente lançadas por bancos 

fundados com capitais oriundo do tráfico de escravos”38. 

O processo de modernização da indústria açucareira implementada em Pernambuco, durante 

o século XIX, apresentou certa dificuldade de mobilização de capitais pelo produtor agrícola junto 

                                                
32 COSTA, 1965, p. 491. 
33 ROSAS, 1999, p. 97 
34 APEJE, 1851, p. 144. 
35 SOARES, 2007, p.34 
36 A abolição efetiva do tráfico internacional de escravos só se tornou viável após a aprovação do decreto 581 de 
04/09/1950, também conhecida como Lei Eusébio de Queiroz; a lei Anti-Tráfico. (RODRIGUES, 2000, 96) 
37 EISENBERG, 1977, p. 100 
38 Idem, p.174 
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às instituições bancárias. As incertezas no cumprimento dos compromissos financeiros adquiridos, 

tanto pelo setor agrário demonstrar certa vulnerabilidade em relação às vicissitudes do mercado 

mundial, quanto por razões que remetem a falta de regulamentação das hipotecas, foram 

equacionadas pelo fato de que esses entraves dificultavam a reversão de seus bens imóveis em 

garantias de crédito.  Destarte, a influência do setor de fornecimento de capitais privados, muitas 

vezes personificado na figura do grande comerciante e do comissário de açúcar, era considerável 

para o equilíbrio da estrutura agroexportadora da economia local.39 

Seja como membros da Associação Comercial de Pernambuco, ou como diretores de banco 

e companhias de comércio e outros tipos de sociedades mercantis, os negociantes em questão 

exerceram variadas atividades com o intuito de promover a manutenção de sua relevância na 

sociedade local, bem como, suas estratégias de promoção situam-se também na esfera da obtenção 

de maiores lucros. 

 

Considerações finais 

 

Mencionados nas fontes como negociantes de grosso trato, estiveram simultaneamente 

envolvidos na economia atlântica e no abastecimento interno. A posição privilegiada experimentada 

por esses homens de negócios na hierarquia mercantil possibilitou a eles o exercício de múltiplas 

atividades comerciais, o que permitiu encontrá-los na direção de casas bancárias e outras 

corporações mercantis, estabelecendo uma participação econômica e política mais dinâmica que a 

do simples comerciante.  

No quadro novo definido pela constituição de um mercado mundial animado pelo 

capitalismo em sua face concorrencial onde “cada vez mais o comércio e a economia envolvem as 

nações entrelaçando-as a uma política mundial”40, a ação do Estado Imperial brasileiro orienta-se no 

sentido de dar maior coesão e ordenamento a seu aparato administrativo e financeiro - bem como ao 

complexo agrário-comercial - elemento chave da inserção brasileira na economia de mercado. 

Apesar de todas as mudanças e da dinamização experimentada pela economia brasileira na 

primeira década do século XIX a partir das legislações promulgadas nas décadas de 1840 e 1850, 

como, por exemplo, a Reforma Monetária (1846), a Lei de Sociedades Anônimas (1849) e o Código 

Comercial (1850), a análise da atuação dos negociantes de grosso trato e da praça do comércio de 

Pernambuco, como também de outros espaços econômicos regionais, podem insinuar tanto a 

permanência da participação dos grupos de interesses mercantis no esquema de financiamento das 

                                                
39 CABRAL DE MELLO, 1999 
40 MATTOS, 1987, p. 80 
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atividades econômicas e a sua autonomia frente ao poder central, como também levanta indícios 

sobre os destinos dos capitais que outrora eram investidos no comércio atlântico no pós - 1850. 
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O OLHAR BRASILEIRO PARA A PÉROLA DAS ANTILHAS: O PRESTÍGIO DA 

PRODUÇÃO AÇUCAREIRA CUBANA NO SÉCULO XIX 

Roberta Barros Meira 

 

Resumo 
Analisamos neste trabalho a influência que a indústria açucareira cubana teve, à medida que se 
transformou em uma das maiores produtoras de açúcar mundial, no processo de modernização 
congênere ocorrido no Brasil. Parece-nos correto sugerir que a partir da segunda metade do século 
XIX, Cuba passou a representar um modelo a ser seguido como forma de retomar os tempos aúreos 
do açúcar brasileiro. O artigo aborda, assim, a percepção dos produtores e técnicos brasileiros sobre 
os novos sistemas produtivos e as desvantagens enfrentadas pelos brasileiros, voltando seu foco 
para a fala destes atores em congressos, períodicos científicos e relatórios técnicos.  
Palavras-chave - Brasil; Cuba; Açúcar; engenhos centrais; modernização 
 
Abstract 
We analyze in this work the influence of the Cuban sugar industry had, as it turned into one of the 
world's largest producers of sugar, in the modernization of this sector occurred in Brazil. It seems 
correct to suggest that from the second half of the nineteenth century, Cuba has come to represent a 
model to be followed in order to resume the heyday of Brazilian sugar. The article thus addresses 
the perception of Brazilian producers and technicians on new production systems and the 
disadvantages faced by Brazil, returning his focus to these actors speaks at conferences, scientific 
journals and technical reports.  
Keywords - Brazil; Cuba; sugar; central sugar mills; modernization 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Analisamos neste trabalho um conjunto da documentação formado por fontes de cunho 

agrícola, produzidos no Brasil durante o século XIX, que contivessem referência à indústria 

açúcareira cubana. No presente estudo, não se pretende apresentar uma visão detalhada da 

economia açucareira cubana ou da brasileira, mas, sim, compreender os traços essenciais que 

levaram o modelo cubano a atrair a atenção dos produtores e técnicos brasileiros. Este, a nosso ver, 

seria um dos momentos mais significativo do processo de modernização que se deu nestes dois 

países, pois se daria neste período a introdução dos engenhos centrais no Brasil ou dos centrais em 

Cuba. 

 Convém observar que tal como no Brasil, Cuba estabeleceu uma agroindústria açucareira 

cuja produção se destinava ao mercado externo. Mas, não se pode também esquecer que a indústria 

açucareira cubana era mais recente, começando a se firmar como uma potência açucareira somente 

no século XIX, enquanto o Brasil já atingira o seu ápice no início do seu período colonial. 

Ocorre que seria manifesto tanto no Brasil como em Cuba, já a partir do século XVIII, uma 

preocupação com os avanços técnicos na produção. No Brasil, temos o testemunho de Miguel 

Calmon Du Pin e Almeida, no seu Ensaio sobre a fabricação do açúcar, publicado em 1834 

(ALMEIDA, 1834). Em Cuba, já em 1760, o estadista cubano Francisco de Arango Y Parreño, 

deixava clara a intenção da oligarquia cubana de fazer de Cuba o primeiro produtor mundial de 

açúcar. “(...) El azúcar es de primera atención (...)”.(PARREÑO, 1789 Apud. FRAGINALS, 2005: 

189) 

 Mas, se o modo de pensar encontrou convergências entre estes dois países, os cubanos não 

só passaram a pensar de modo mais sistemáticos  nos avanços técnicos que seriam necessários para 

alcançar este posto, como  estabeleceram relações com o conhecimento adquirido em sua  época na 

produção açúcareira e com os técnicos mais em voga de seu tempo, e, o mais importante, colocaram 

em prática este ambicioso projeto.  Assim, com o aumento da produção do açúcar cubano entre 

1790 e 1830, o país passaria de uma posição secundária para o posto de principal fornecedor de 

açúcar no mercado externo, alcançando, pela primeira vez na produção de açúcar mundial, safras de 

um milhão de toneladas por ano. (FRAGINALS, 2005: 193-329) 

 Por sua vez, o Brasil manteve o seu sistema produtivo com esparsas e pontuais introduções 

de maquinário, caindo de forma expressiva no ranking dos principais produtores de açúcar 

mundiais.  Embora não deixasse de ter observadores atentos da conjuntura internacional, 

especialmente das conquistas cubanas. Em 1869, o engenheiro agrônomo Ricardo Ernesto Ferreira 

de Carvalho, membro da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional e futuro diretor da ESALQ, 



 

faria uma viagem de estudo a Cuba. Na apresentação das suas impressões, parece ter uma 

extremada consciência de que a indústria sacarina brasileira achava-se tão atrasada em comparação 

com a de outros países que seria difícil acompanhá-los em melhoramentos de ordem mais elevadas. 

 Neste particular, lhe parecia que um dos principais fatoreos desse atraso era a cautela que os 

agricultores brasileiros adotavam em relação às inovações técnicas. (CARVALHO,1869)

No entanto, dessa feita, o que mais importa apreender na sua fala, será a descrição das experiências 

realizadas por Derosne e Cail em algumas colônias, como em Cuba, e que permitiram um aumento 

expressivo da produção de açúcar de cana. 1 Ricardo de Carvalho teve a oportiunidade de sentir o 

pulso da modernização que alcançava a produção açúcareira da Ilha e citaria um artigo de Dureau, 

redator do Jornal des Fabricants de sucre, em 15 de julho de 1871, para demonstrar os enormes 

beneficíos da adoção nestes novos sistemas produtivos. Como seria enfatizado por ele, uma 

verdadeira “revolução industrial”.  

 
 

Na época em que se começava a agitar a questão dos engenhos centrais, o Sr. 
Derosne, recentemente regresso da ilha de Cuba, onde havia visto engenhos 
infeccionados pela decomposição de lamaçais de mel nos arredores da fábrica: o 
Sr. Derosne demonstrava que a abundância destas porções de mel não era mais do 
que o resultado da alteração do açúcar contido na cana e tornado incristalizável 
pelos processos viciosos empregados. Assim de uma forma de 100 kg de melado 
coalhado podia tirar 70 a 75 kg de açúcar de qualidade superior, em vez de 40 a 42 
kg de mau açúcar que se obtinha com os processos ordinários. Podia-se, segundo a 
demonstração do cálculo dobrar quase os produtos de uma fazenda e fazer 120.000 
barricas onde não se fazia senão 60.000. Era uma revolução industrial em toda a 
acepção da palavra, revolução que pendia a favor dos interesses dos lavradores, da 
marinha, do consumidor e do tesouro. (Apud. Carvalho, 1869) 
 

 
 A percepção de que só a modernização do seu sistema de produção poderia conduzir o 

Brasil a um estágio avançado como Cuba acabaria frutificando, mesmo que tardiamente, com a 

adoção dos engenhos centrais. Os produtores brasileiros passariam a partir daí a buscar modernizar 

o seu parque produtor como forma de recuperar os seus tempos áureos. Curiosamente, a 

incorformidade com o atraso se exacerbava ainda mais quando se fazia uma comparação entre o 

tamanho dos territórios e a produção, como se vê no memorial apresentado  pelo Centro de 

Indústria e Comércio do Rio de Janeiro, em 1877.  

 
 

                                                             
1 A sociedade Derosne et Cail se manteve até 1850, altura em que passou a chamar-se J. F. Cail et Cie, que em 1861 
passou a cooperar com a nova Cie Fives-Lille, especializada no fabrico de equipamentos para fábricas de açúcar e 
estradas de ferro. Os equipamentos, saídos da empresa Cail, chegaram às colônias holandesas, espanholas, inglesas e 
francesas, México, Rússia, Áustria, Holanda, Bélgica e Egito. (VIEIRA, 2007). 



 

(...) 
com uma superfície de 158.833 km quadrados aproximadamente, a septuagésima 
parte do território brasileiro, e uma população oito vezes inferior à do Império, 
tendo libertado em 1878 seus 400.000 escravos, chegou a produzir 700.000t de 
açúcar e como lembra o autor dos importantes artigos – expansão fabril e agrícola 
(Jornal do Commercio de 12 de agosto de 1887), esta ilha que passou de 1887 até 
hoje pela mais forte crise social. (CICA, 1877: 41)  

 
 

 Tais aspectos comparativos não poderiam, se crê, deixar de contribuir para que parte dos 

homens ligados ao açúcar no Brasil, particularmente aqueles que participavam da SAIN, da CICA, 

do Imperial Instituto de Agricultura, pensassem numa efetiva medida que alavancasse a produção 

do país.  Não seria de estranhar que as idéias esposadas por estes atores neste momento voltassem 

os seus olhos para os grandes produtores, como Cuba. Perruci já havia ponderado que a saída 

encontrada pelos senhores de engenho brasileiros não era original, não era propriamente uma 

novidade. (PERRUCI, 1978).  

 Os produtores de açúcar brasileiros tinham aguda percepção de que estavam trazendo um 

modelo de sistema produtivo já adotado em outros países e que obtivera sucesso e, 

consequentemente, que deixara o Brasil numa categoria que classificavam como de “atraso”. Havia 

uma grande preocupação em deixar claro que este novo sistema produtivo já existia por quase toda 

parte. 

 
 

Os antigos e melhores engenhos da ilha de Cuba raras vezes produziam uma renda 
líquida de 4%. Dos engenhos centrais, porém, logo nos primeiros anos de 
existência se tirou renda líquida de 18% e alguns têm dado prodigiosos dividendos 
de 48%, em presença de tão belos resultados os engenhos centrais propagaram-se 
por todo mundo com a rapidez da centelha elétrica. Nascidos na Martinica 
propagaram-se em poucos anos por todas as Antilhas e pelos estados do sul da 
grande república americana. Fizeram e ainda estão fazendo maravilhas no Egito, 
desceram a África, as ilhas Bourbon, de França, foram a Ásia até Singapura, a 
Oceania até Java, até Sumatra, até Borneú, foram enfim a todo o país produtor de 
açúcar, menos ao Brasil. (Retrospecto do Jornal do Commercio, 1886) 

 
 
 Os engenhos centrais, - como foi chamado no Brasil este sistema produtivo -, 

caracterizavam-se pela aplicação na indústria açucareira de todos os melhoramentos técnicos 

oriundos da Revolução Industrial. Ao propor o princípio racional da divisão do trabalho, ou seja, 

separação da lavoura e da fábrica criava-se uma alternativa para os elevados gastos necessários para 

montar as novas fábricas modernas de produzir açúcar. Essa mudança na estrutura foi proposta pela 

firma francesa Derosne & Cail, em 1838. Primeiramente, essas fábricas centrais foram construídas 

na ilha de Bourbon e, logo depois, na Martinica e Guadalupe. A defesa da separação da fábrica e da 



 

lavoura foi reforçada pela própria visão dos técnicos do período, ou seja, como uma forma de 

racionalizar o processo de produção ao nível industrial e diminuir os custos à índices mais 

competitivos no mercado mundial.(CANABRAVA, 1997: 108) 

 Cuba, já no início da década de 1860, iniciou o processo que daria origem as grandes 

mudanças que se registravam na produção de açúcar durante o último terço do século XIX. As 

medidas adotadas, como a fundação dos engenhos centrais, separação da agricultura e da fábrica, o 

fim da escravidão e início do colonato eram vistas como peças fundamentais para remediar o atraso. 

Boa parte das reformas que se reclamavam foi postas em prática nos mais importantes engenhos 

cubanos da época. (MONZOTE, 2002) No Brasil, apesar dos engenhos centrais terem iniciado o 

processo de modernização em 1875, esses empreendimentos foram altamente deficitários e não 

conseguiram se sobrepor aos milhares de engenhos e engenhocas espalhados pelo país. 

 Justamente, ao analisarmos esses dois expoentes da produção açucareira em separado, 

compreendemos uma das principais chaves para o sucesso cubano, ou seja, a abundância de 

capitais. Em um primeiro momento, capitalistas espanhóis, hispano-americanos e cubanos 

financiaram as primeiras plantações de cana a taxas mensais de juros não superiores a 1,5%. 

(SINGER, 1968: 295) Assim, sua produção passou de 447.000t em 1860, para 726.000t em 1870, 

decrescendo nas guerras de independência. Mas, rapidamente voltando a crescer, chegando a 

1.054.000t em 1893.  

 No Brasil, a falta de capitais parecia sempre pairar sobre a cabeça dos produtores brasileiros 

e seria uma das mais fortes demandas destes homens durante o Segundo Império. 2 Havia tanto uma 

necessidade de crédito para construir engenhos centrais ou adquirir maquinários mais modernos 

como para remediar às oscilações do açúcar no mercado interno através da formação de estoques, o 

que gerava importantes prejuízos para os produtores de açúcar neste momento. A importância dada 

à falta de capitais era tão grande que no decorrer da sua fala o presidente do Centro, Ângelo Eloy da 

Camara, defendia que se houvesse dinheiro “Quissamã” seria um colosso, como o engenho Caracas, 

em Cuba, e “Lorena” produziria por ano mais de dois milhões de quilos de açúcar. (CICA, 1877, 

57) 

 Naturalmente, é significativa a participação dos Estados Unidos no processo de expansão 

cubana. Após a independência de Cuba, os americanos passaram a estar diretamente associados ao 

financiamento dessa indústria e tornaram-se um dos seus principais compradores. Essa vantagem no 

                                                             
2 No Império, a inexistência de organizações de crédito agrícola levou a defesa de organismos próprios de 
financiamento, como os bancos territoriais. Ocorre que a criação de novos bancos contrariava aos interesses dos grandes 
comerciantes que já possuíam ligações com os bancos comercias existentes. Soma-se a este fato, o crescimento das 
dificuldades do tesouro com as crises financeiras recorrentes no período do Império, ou seja, os proprietários de terra 
continuaram a reclamar da falta de capital no país. (PIÑEIRO, 1997: 171-184). 



 

mercado americano já se evidenciava nos acordos de reciprocidade para o comércio e navegação 

assinados ainda no período de colonização espanhola:  

 
 

Em virtude da autorização outorgada pelo governo espanhol pelo art. 3º da lei de 
10 de junho de 1882, se aplicarão desde já os direitos da terceira coluna das tarifas 
de alfândega de Cuba e Porto Rico, o que implica a supressão do direito 
preferencial de bandeira aos produtos e procedência dos Estados Unidos da 
América do Norte. Em compensação, o Governo dos Estados Unidos suprimirá os 
adicionais de 10% ad valorem sobre os produtos e procedência de Cuba e Porto 
Rico com a bandeira espanhola. (CICA, 1877: 30) 

 
 

 No Brasil, já se tinha aguda percepção do sentido destes acordos comerciais, que, como 

feita, deixava o Brasil com uma colocação bastante reduzida do seu açúcar no mercado americano. 

O CICA, já relatava que o envio de açúcar brasileiro para os Estados Unidos estava também 

limitado pela concorrência cubana que contava com tarifas aduaneiras mais baixas.  O receio com a 

concorrência cubana chegou a atingir um grau tão forte, que se temia que o seu açúcar envadisse o 

próprio mercado interno brasileiro, juntamente com o açúcar de beterraba europeu. Impressiona 

particularmente que este temor tenha sido frisado pelo engenheiro fiscal Luiz Monteiro Caminhoá 

em 1878. Ano em que os engenhos centrais brasileiros já estavam sendo levantados. 

 
 

Assim como a França e Cuba já mandam uma grande quantidade de açúcar para as 
republicas espanholas do sul, do atlântico e do pacifico, acharam afinal também 
vantagem em mandar algum para o Rio. Eis aí, portanto, a beterraba e a cana dos 
engenhos centrais das colônias espanholas ameaçando-nos bater no nosso próprio 
mercado. (IIFA, 1878) 

 
 
  Mas, esta manifesta preocupação tinha bases sólidas. Como não se deixou de notar no 

Brasil, a conjunção de terras férteis, mercado consumidor garantido, máquinas modernas, mão de 

obra abundante e capital faria de Cuba o país mais modernizado na produção de açúcar. Em1860, 

70% dos 1.350 engenhos cubanos adotaram a máquina a vapor. Em Pernambuco, esse número 

chegava a apenas 2% dos engenhos. Para o engenheiro Frederic Sawyer, a superioridade cubana era 

incontestável. Segundo dados colhidos por ele em Cuba, em 1878, esse país possuía mais de 1000 

engenhos, todos moendo suas próprias canas, com uma exportação de açúcar de 533.000 toneladas. 

Entre 1894 e 1895, o número de engenhos centrais em atividade reduziu-se a menos de 200 e a 

exportação de açúcar subiu a 1.054.000 toneladas em 1894 e a 1.004.000 em 1895. Sawyer expôs o 

suficiente para dar um idéia do rápido processo de concentração industrial que ocorria em Cuba, 

que implicava consequentemente em um aumento crescente da sua produção.  



 

 Por outro lado, a principal característica da produção açucareira brasileira era a existência de 

um grande número de produtores dispondo de melhores ou piores aparelhos. Segundo Sawyer, a 

maior desvantagem do açúcar brasileiro repousava na manutenção desses engenhos velhos e na 

permanência de máquinas velhas e ultrapassadas: 

 
 

O vício das engenhocas começa com as moendas, a perda do caldo é absolutamente 
bárbara, e é de admirar como no século XX pode-se seguir um sistema de 
fabricação tão anti-econômico. (SAWYER, 1905: 95) 

 
 
 Mas, como quer que seja, os problemas brasileiros não se restringiram a manutenção dos 

antigos engenhos. As dificuldades brasileiras não desapareceram com a construção dos engenhos 

centrais não só porque eles permaneceram em pequeno número e não conseguiram por fim a 

realidade dos engenhos tradicionais.  Os inúmeros pareceres de natureza técnica feitas pelos 

engenheiros centrais contratados para fiscalizar desde as obras até o processo de fabricação do 

açúcar, relatam todo tipo de dificuldade técnica enfrentada pelos engenhos centrais que de fato 

conseguiram ser montados. É nessa condição que assinalam desde falta de canas para atingir a 

capacidade produtiva do novo maquinário até o elevado gasto de combustível.  

 Em Cuba, esses engenhos centrais parecem ter enfrentado problemas técnicos de ordem bem 

menores. Um exemplo disso seria o caso da resolução ou a falta dela no caso dos gastos com 

combustível e as suas consequências já de ordem ambientais. O trabalho de Monzote é mais um 

elemento indicativo de que os processos de modernização em Cuba e no Brasil se deram de forma 

bastante descompassadas. Ele analisa a construção da moderna agroindústria açucareira em Cuba 

como oriunda de fatores de ordem econômica, política, tecnológica, social, tanto internos como 

externos. Essas mudanças configuraram a ascensão e definitiva implantação de um modo diferente 

de fazer açúcar. A seu ver, a separação dos trabalhos agrícolas e fabris era vista como solução para 

algum dos mais graves problemas das empresas açucareiras. Da mesma forma, os engenhos centrais 

representavam a implementação de uma agricultura canavieira mais sustentável a longo prazo sem a 

necessidade de derrubar e queimar os bosques como garantia de altos rendimentos, uma vez que 

esse novo sistema não podia contar com a rentabilidade das terras virgens, característica básica de 

uma agricultura transumante. (MONZOTE, 2002) 

 Não se deve esquecer que um problema importante que se acentuou com as máquinas a 

vapor foi o elevado gasto de combustível. Naturalmente, neste momento, aumentaram os clamores 

por fontes alternativas que reduzissem o consumo de lenha. A solução perpassou pela introdução de 

mais uma inovação tecnológica na estrutura dos engenhos centrais, os chamados fornos de queimar 



 

bagaço verde. Anteriormente, a maior reclamação dos produtores de açúcar em relação ao 

aproveitamento do bagaço como combustível era a necessidade de secá-lo, o que podia provocar 

incêndios. O impacto se fez sentir muito mais profundamente, pois, esses fornos permitiram o 

emprego direto do resíduo lenhoso da cana sem necessidade do processo prévio de secamento.  

 Segundo o engenheiro açucareiro Gastón Decamps, a origem desse maquinário remonta aos 

meados do século XIX. Em Cuba, as primeiras tentativas foram realizadas em 1870 e, em 1886, 

essa nova tecnologia já era utilizada na maioria dos engenhos cubanos. Falava-se muito que os 

fornos de queimar bagaço verde diminuíam a mão-de-obra necessária e grande foi a propaganda em 

torno desse fato. A marca Fiske incluía uma carta do proprietário do engenho Soledad, Edwin 

Atkins. O ponto alto deste testemunho era a afirmação do proprietário de que com o forno Fiske 

conseguia-se diminuir a utilização de 60 a 70 braços e umas trinta juntas de bois. (MONZOTE, 

2002) 

 No Brasil, a realidade era bem diferente. Já em 1905, o engenheiro Frederic Sawyer 

afirmava que em todos os engenhos centrais a extração era tão insuficiente, que o bagaço deixava as 

moendas com tanta umidade, que não servia quase como combustível e exigia lenha para queimá-lo. 

Segundo ele havia “uma grande perda dos dois lados, perda de rendimento, consumo inútil de 

lenha para queimar o bagaço molhado e emprego de foguistas para um trabalho que poderia fazer 

melhor” (SAWYER, 1905: 137) 

 Nesse sentido, a necessidade de diminuir o gasto de lenha não era de se desdenhar, como 

fica claro pelos dados sobre a Companhia Engenho Central de Lorena. Sobressai-se nesse caso, os 

altos gastos de combustível, que chegaram a 31% do peso da cana moída. Era realmente um gasto 

astronômico se considerarmos que era aceitável para os engenhos centrais brasileiros um gasto 

como o do Engenho Central de Quissamã, que chegava, em média, a 18,5%.  

 
 

O combustível queimado até 18 de janeiro deste ano elevou-se a 2.167t de lenha e 
21.300 quilos de carvão de pedra, além do bagaço. Tomando-se por base a 
equivalência aproximada de 2,5 quilos de lenha a 1 quilo de carvão em poder 
calorífico, o consumo total de combustível comprado pela fábrica nesta safra foi de 
2.220t, isto é, 31% do peso da matéria prima trabalhada. (BRASIL, 1887: 24) 

 
 

 O problema consistiu principalmente no mau estado das caldeiras e da falta de fornos de 

queimar bagaço verde. Gileno Dé Carli assevera que havia uma constante queixa dos técnicos, 

estadistas e dos próprios proprietários em relação ao estado dos engenhos centrais. 

 
 



 

Charlatões passando por técnicos, máquinas inadequadas impingidas ao industrial 
brasileiro, desconhecimento do operariado às novas atividades de máquinas mais 
complicadas, a deficiência do trabalho agrícola, a desorganização dos campos com 
a extinção da escravatura, tudo isso, motivou a situação cada vez mais grave dos 
engenhos centrais do país. (DÉ CARLI, 1943: 53-54) 

 
 
 Releva notar que criou-se, a partir deste momento, uma dependência cada vez maior da 

tecnologia estrangeira. Esse aspecto talvez tenha impedido a maior difusão das técnicas na produção 

de açúcar brasileira. Além do maquinário em si, os engenhos centrais continuavam a ter gastos com 

a importação das peças de reposição, o material para a estrada de ferro que ligava o engenho às 

fazendas fornecedoras de cana, o combustível - carvão de pedra -, os insumos necessários para o 

funcionamento das máquinas e aparelhos. (PRADO, 2000: 67-68) Em termos da conjuntura 

mundial, essa característica não se restringia ao Brasil. Mas, como se viu anteriormente, o país não 

contava com capitais nem com uma posição cômoda no mercado externo para fazer frente a um 

processo de modernização de tal envergadura. Daí talvez, a retração do processo, que foi feito por 

partes e com mais vagar.  

 Não é preciso lembrar aqui que esta era o que poderia chamar de uma nova divisão 

internacional do trabalho, onde o papel de países como o Brasil e Cuba se restringia a fornecer 

produtos agrícolas e, ao mesmo tempo, adquirir os caros maquinários dos países consumidores para 

elevar essa produção. Rui Gama esclarece que houve uma profunda transformação com a 

introdução dos engenhos centrais, uma vez que desde o projeto até as máquinas e mão de obra 

especializada para montá-la vinha de fora. 

 
 

A planta tradicional do engenho brasileiro, predominante até o século XIX é a 
retangular, alongada ou alargada, transbordando às vezes suas instalações para 
edifícios anexos ela teve entretanto grande permanência (ou estagnação) a ponto de 
inspirar, provavelmente, os engenhos antilhanos. Mas a situação se altera no 
começo do século XIX. De exportador de arquitetura o Brasil passa a importá-la. 
(GAMA, 1979: 66-67) 

 
 
 É preciso que se tenha em conta, também, que neste momento, a implantação de fábricas 

muito mais complexas impulsionou a preocupação com a necessidade de uma mão-de-obra de alto 

nível. Mais uma vez, Cuba conseguiria se destacar. Seria difícil não levar em conta, nesse caso, a 

imigração de 30 mil pessoas, entre elas técnicos, agrônomos, plantadores de açúcar e cafeicultores 

franceses para Cuba, vindos do Haiti, depois da Revolução que tiraria aquele país do mercado 

mundial de açúcar. (MONZOTE, 2002) 



 

 Novamente, o Brasil sofreria com o seu atraso. O país não dispunha de técnicos 

especializados para trabalhar nos engenhos centrais. Os poucos técnicos existentes eram 

estrangeiros e muitas vezes eram representantes de companhias como a Brissonneau Fréres. Essa 

escassez de mão-de-obra qualificada seria enfaticamente descrita pelo engenheiro fiscal, Luís 

Monteiro Caminhoá, já no primeiro relatório que faria para relatar a situação destes engenhos 

centrais ao Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.  

 

 

Do que diz respeito à educação técnica necessária para tais empreendimentos, não 
há estabelecido no Brasil coisa alguma de valor. Não temos uma escola industrial 
propriamente dita (...). Quais os fazendeiros, da moderna geração, que tem curso de 
agronomia? Quais os profissionais brasileiros que possuem estudos de escola 
especialmente industrial. (BRASIL, 1885: 86) 

 

 

 Esse argumento ia de encontro a outra questão fundamental. A necessidade de estradas de 

ferro para transportar a cana da lavoura para a fábrica e daí para o seu mercado consumidor. Em 

Cuba, desde 1837, a estrada de ferro contribuiu em parte para solucionar o grave problema do 

transporte e permitiu o aumento da produção em zonas mais afastadas dos portos. Como tais 

fábricas precisavam cada vez mais de matéria-prima, as estradas de ferro transformaram-se em um 

importante fator para o aumento da oferta de cana requerida por unidades de produção cada vez 

maiores e que passaram a ter as suas próprias estradas de ferro para facilitar o transporte da lavoura 

até os centrais. (MONZOTE: 2002) 

 No Brasil, a ferrovia nasceu vinculada ao café e os engenhos centrais tiveram que se adaptar 

ao seu traçado. Além desse empecilho, havia outras desvantagens, como a dificuldade em implantar 

ferrovias próprias, que pudessem levar as canas aos engenhos centrais e os altos custos dos fretes 

cobrados pelas estradas de ferro. Neste particular, o engenheiro Frederic Sawyer deixa entrever as 

dificuldades em estabelecer um volume de cana regular para os engenhos centrais, provocadas 

muitas vezes pela falta de transporte. 

 
 

O transporte das canas para os engenhos apresentou sempre dificuldades e os 
cultivadores têm ficado desanimados pela distância excessiva grande dos canaviais 
às chaves das estradas de ferros dos engenhos, onde precisavam entregar suas 
canas. (SAWYER, 1905: 106). 

 
 
 Não se pode esquecer, como demonstra Ruy Gama, “que a fábrica, desde o início do século 

XIX, era mais dinâmica do que a lavoura”.  De fato, a defesa da divisão entre lavoura e a fábrica 



 

viria de encontra a necessidade de modernizar a parte agrícola para suprir a capacidade dos novos 

maquinismos. Em Cuba, apesar das mudanças na parte agrícola serem mais lentas do que na 

indústria, já se utilizava arados, adubos – entre eles o próprio bagaço da cana -, a seleção das mudas 

na hora do plantio, dentre outras. Destaca-se, nesse momento, o trabalho de Álvaro Reinoso, que 

inovaria a tecnologia agrícola da cana. (GAMA, 1979: 10)  

 Ora, mas seria difícil não levar em conta a influência de Álvaro Reynoso no Brasil. Seria 

comum encontrar referências ao seu trabalho nas falas e trabalhos dos produtores de açúcar e 

técnicos, ao menos naqueles contemporâneos as suas publicações. Parece manifesto a repercussão 

dos seus estudos no Brasil pela tradução e publicação do “tratado da cana de açúcar” pelo recém-

fundado Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas já em 1868. No prefácio, feito pelo 

próprio tradutor, permite-se detectar a mesma ideia exposta no texto acima citado, ou seja, a 

incompreensão em relação à adoção dos “primores da mecânica moderna” em fábricas abastecidas 

por “mesquinhos canaviais”. Em verdade, não seria nenhuma novidade a conclusão do tradutor 

tendo em vista a argumentação presente nas obras de Reynoso: “disséreis que esses homens, 

práticos por excelência, acreditam que para fazer açúcar tudo é necessário, menos canas”.  

(REYNOSO, 1868)3  

 Alguns anos antes, o Barão de Monte Cedro, futuro fundador do Engenho Central de 

Quissamã, começaria os seus “Estudos agrícolas” citando o trabalho de Álvaro Reynoso “Estudios 

progresivos sobre varias materias científicas, agrícolas e industriales”, publicado em 1861. O 

parágrafo da obra de Reynoso escolhido pelo Barão para figurar no seu livro apontava para a 

necessidade sentida de acompanhar de perto não só as inovações técnicas nas fábricas, mas também 

na lavoura.  

 
 

La verdadeira fábrica la casa de ingenio, por escelencia, no esta en el batey, en los 
edifícios de estracion: esta en el campo, en nel cual la naturaleza, por médio de um 
misterioso mecanismo, transforma en azúcar, sirviéndo-se de organos aptos al 
efecto, los elementos absorbidos por la cana, del aire y de la tierra. Asi es que al 
notar la indiferencia, y aun diremos la souriza despreciativa  e incrédula com que 
se recebem los consejos que tiendem a mejorar el cultivo de la planta sacarina, y 
considerando por outra parte la importancia exclusiva com que se miran las 
maquinas hemos sospechados algunas veces que existen proprietários de ingenios 
que no estando bien persuadidos de que el azúcar se encuentra en la cana en 
cantidad variable, y que no hacemos mas que estraer-la de ella, piensan que dicho 
producto se engendra en la casa de calderas por médio de uma operaracion mágica, 
prodigioso efecto de la alquimia. (Apud. CARNEIRO DA SILVA, 1872:1)  

 
 

                                                             
3A primeira edição na Espanha sairia em 1862. 



 

 É preciso que se tenha em conta que se em Cuba, - que contava com uma estrutura fabril, 

financeira e de transportes já estruturada -, houve um certo descompasso entre os avanços técnicos 

na parte fabril e na agrícola, no Brasil, as mudanças na parte agrícola aconteceriam com muito 

vagar e de forma muito mais pontuais. Pelo que se desprende dos relatos do engenheiro Frederic 

Sawyer, já em 1905, o país continuava arraigado aos velhos métodos de cultivo, onde nem a 

utilização do arado era cogitada. 

 
 

Já descrevemos a cultivação da cana como é geralmente feita em São Paulo: um 
pequeno rego cavado à enxada num terreno duro como pedra, onde se plantam 
persuadidos da economia más soqueiras, ligeiramente cobertas de terra, deixando-
as a mercê das chuvas; relatamos o trabalho primitivo de alguns engenhos, onde 
funcional ainda moendas antigas, dirigido por um pessoal satisfeito de ficar nas 
práticas antigas.(SAWYER, 1905: 146) 

 
 

 No cômputo geral, o percurso tomado pelo Brasil em muito diferia do modelo cubano, 

mesmo que a influência tenha sido notável. Muitas das demandas e das soluções propostas para os 

problemas brasileiros partiram do sucesso obtido nesta Ilha. Mas, como entendia o engenheiro 

Frederic Sawyer, os engenhos centrais brasileiros não eram sequer passíveis de comparação com os 

seus congêneres estrangeiros. Para ele havia uma necessidade de mudar a própria visão do produtor 

de açúcar brasileiro, ou seja, não se deveria investir em estruturas produtivas ultrapassadas e sim 

não recear empregar grandes capitais para a construção de grandes engenhos modernos, que 

garantiriam desde a economia de combustível e mão-de-obra até o rendimento máximo na 

preparação do açúcar. (SAWYER, 1905) 

 Mesmo que o engenheiro francês não propalasse tais ideias sem um motivo e a elite 

açucareira brasileira muitas vezes se tenha mostrado temerosa em investir nos custosos 

melhoramentos técnicos do período, a falta de capitais não deixou de ser um grande empecilho para 

uma modernização completa dos engenhos brasileiros. Os clamores pela ajuda do Estado e a própria 

lei de incentivo a implantação dos engenhos centrais são demonstrativos de uma tentativa de 

mudança. Não se quer aqui relevar os erros cometidas, as especulações, as fraudes, no entanto Cuba 

contaria com disponibilidade de capitais, um grande mercado externo cativo com os acordos 

firmados com os Estados Unidos. 

 Como quer que seja, o Brasil foi sem dúvida tateando persistentemente nestas mudanças 

durante o final do Império e a Primeira República, e nas décadas de 30 já apresentava uma diferença 

tecnológica bem menos profunda em relação à Cuba. Embora aqui a convivência entre o atraso e o 

moderno não deixou de ser uma realidade.  A tão aclamada concentração industrial vivida por Cuba 



 

com as suas centrais monumentais não fariam parte da realidade brasileira nestes anos e nem nos 

subsequentes. 
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DA NECESSIDADE E DOS LIMITES DA EXPOSIÇÃO CRÍTICO-DIALÉTICA DO 

CAPITAL 
Bruno Hofig 

 
RESUMO: Porque concebe o valor de modo unilateralmente positivo (seja como algo sensível, 
como algo suprassensível), a Economia Política é incapaz de apresentar seu objeto de maneira 
consistente. No presente artigo, veremos que, em função da aparência necessária de naturalidade do 
capital, e da falsidade dessa aparência, o sistema da economia burguesa só pode ser apresentado de 
maneira racional se o for criticamente, ou seja, se sua apresentação conceitual for também a 
apresentação de seus pressupostos, e portanto também de sua negatividade. Como pretendemos 
mostrar, isso só pode ser realizado através da exposição dialética do capital – a qual, em função dos 
limites do próprio objeto apresentado, deve ser ela mesma capaz de reconhecer os seus limites. 
Palavras-chave: Crítica, teoria do valor, método dialético, abstração, Marx. 
 
ABSTRACT: Conceiving value unilaterally in a positive way, Political Economy is unable to 
present its object a consistent way. This article intends to show that, due to the necessary 
of capital as something natural, and to the falsity of this appearance, the system of Political 
Economy can only be presented in a rational matter, if that is done critically. That means that its 
conceptual presentation must be also a presentation of its pressupositions, therefore also of its 
negativity. As we intend to show, this can only be achieved through a dialectical exposition of 
capital – exposition which, as a result of the limits of the discussed object, should itself be able to 
recognize its own limits. 
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“O trabalho, de que aqui se trata, é o da crítica das categorias econômicas ou, se 
você prefere [if you like], o sistema da economia burguesa apresentado 
criticamente. É simultaneamente a apresentação do sistema e, através da 
apresentação, a sua crítica.” 

Karl Marx, Carta a Lassale (22/02/1858) 

 

 Se dividíssemos todo o corpo teórico da Economia Política em apenas dois campos, e se 

identificássemos em Ricardo e Böhm-Bawerk os dois maiores expoentes desses campos, então 

teríamos diante de nós duas abordagens ao problema do valor que, apesar de suas importantes e 

irredutíveis diferenças, partilham de uma determinação essencial comum. Se a primeira delas 

buscou fundamentar exclusivamente na materialidade do processo produtivo a categoria do valor, 

sem se indispor com as condições subjetivas que tornam possível a redução dos mais variegados 

produtos a uma forma universal de riqueza
1

; e se a segunda tentou fazê-lo atribuindo ao intelecto 

humano em geral a universalidade incrustada na categoria do valor – de modo que talvez possamos 

dizer, numa analogia à Crítica da Razão Pura, que a categoria do valor aparece para Böhm-Bawerk 

como um pressuposto da “experiência econômica”, sem a qual a vida material dos humanos 

assumiria a forma da pura fluidez que caracteriza o intercâmbio vital dos demais animais com a 

natureza (já que a produção humana teria um caráter predominantemente reativo, e a própria noção 

de trabalho perderia o sentido) –, sem contudo jamais se interrogar sobre as condições objetivas nas 

quais essa capacidade de abstração perde a forma da pura potência e adquire efetividade
2

; em 

                                                 
1 Esse caráter da teoria ricardiana do valor é evidenciado, acima de tudo, pela “quimera do padrão invariável de 
valor”, que tanto atormentou o grande economista inglês do século XIX. Quanto a isso, ver a quinta seção de Sraffa, P. 
Introdução, in: Ricardo, D. Princípios de economia política e tributação. São Paulo: Abril Cultural, 1982. 
2 Somente assim pode Böhm-Bawerk chamar de capitalista todo intercâmbio com a natureza na qual o indivíduo 
não se porta de modo meramente reativo, isto é, toda atividade produtiva, todo processo produtivo no qual se instalou 
uma mediação entre a necessidade que o motiva e sua satisfação. Nas palavras do grande economista austríaco: “a 
produção, que caminha por sábios caminhos indiretos, não é outra coisa senão aquilo que os estudiosos de Economia 
Política denominam produção capitalística, da mesma forma que a produção que vai diretamente, usando só as mãos, ao 
objetivo, é por eles chamada de produção sem capital. Por sua vez, o capital outra coisa não é senão o conjunto dos 
produtos intermediários que surgem nas diversas etapas individuais que perfazem a via de surgimento indireta.” 
(Böhm-Bawerk, 1986: 38. Os grifos em negrito são dos autores das citações; os em itálico, nossos.). Notemos de 
passagem que, embora Böhm-Bawerk não o reconheça, deve haver um primeiro momento nessa mediação, que consiste 
no autoreconhecimento do sujeito do processo produtivo, ou seja, algum modo de formalização do aprendizado 
proporcionado pela própria prática da produção direta, sem a qual é impossível a transformação do corpo mesmo em 
instrumento e, por conseguinte, a introdução do plano na atividade produtiva em geral. Afinal, sem tal mediação formal – 
a qual moldará os atos produtivos futuros – a própria introdução de intermediários materiais no ato produtivo seria 
impossível. (Não à toa, Marx, apresentando-se neste ponto como legítimo herdeiro do pensamento hegeliano, afirma 
encontrar-se no fenômeno da consciência, e não imediatamente no uso de instrumentos produtivos, a diferença 
fundamental entre a atividade de uma abelha que constrói uma colmeia e a de um arquiteto que constrói uma casa. Cf. K, 
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se as essas duas abordagens ao problema do valor aparecem, do ponto de vista do conteúdo, como 

perfeitamente antagônicas, elas no entanto se encontram numa verdadeira comunhão formal
3

, na 

medida em que ambas pretendem fundamentar unilateralmente em um desses dois momentos co-

pertencentes – a estrutura de subjetividade e a estrutura de objetividade (a qual Ricardo confunde 

com a materialidade mesma) do mundo burguês – a forma social que, no modo de produção 

capitalista, ascende à condição de um universal: o valor. 

 Encontramos portanto na Economia Política aquela característica que Max Horkheimer 

distinguir o pensamento científico burguês enquanto tal: na medida em que, consciente ou 

inconscientemente, ela “assume toda [gesamte] a natureza humana e sobrehumana como dada” 

(2013: 12), pode-se dizer que “o dualismo do pensamento e do ser (…)  lhe é natural” (Ibidem: 10). 

Note-se porém que, a nos fiarmos no autor frankfurtiano, caso queiramos compreender o 

fundamento dessa determinação fundamental da Economia Política
4

, não é imediatamente a seu 

fazer teórico que devemos nos voltar, mas antes ao modo de vida sobre o qual se apoia essa ciência. 

Pois a ilusão da validade geral das relações burguesas, e portanto também das categorias nas quais 

elas se exprimem; a “hipostasiação do Logos” (ibidem: 11) imanente ao modo de produção 

capitalista: tudo isso, longe de consistir num mero engodo teórico, parece natural a todo indivíduo 

que vive e age racionalmente (i.e., adaptando meios a fins) dentro de uma economia capitalista. 

 Segundo Horkheimer, “o mundo perceptível inteiro, do modo como ele existe para o 

membro da sociedade burguesa (…) vale [gilt] para seu sujeito como a quintessência [Inbegriff] da 

faticidade: ele está aí e deve ser aceito”(Ibidem: 12); assim, “é em regra um traço constituinte do 

indivíduo, que as determinações fundamentais de sua existência sejam por ele aceitas como dadas” 

                                                                                                                                                                  
I, 193; C, I, 1, 298.) Logo, se  Böhm-Bawerk estivesse correto, então a primeira forma do capital seria, tanto lógica 
quanto cronologicamente, o capital humano. De qualquer maneira, aqui Böhm-Bawerk apenas incorre no pecado capital 
de toda a Economia Política: a incapacidade de distinguir racionalmente forma e conteúdo, incapacidade na qual repousa 
toda naturalização do modo de produção capitalista. Assim, a deficiência que ressaltamos em nada afeta a estrutura 
formal da teoria böhm-bawerkiana do valor; muito pelo contrário: ela apenas revela sua essência. 
3 Na verdade, como mostra Backhaus (2002), essa comunhão formal de todas as teorias burguesas do valor acaba 
por fazê-las coincidir também em seu conteúdo. Pois todas elas, na própria medida em que só conseguem conceber o 
valor como algo unilateralmente positivo, acabam, em algum momento, e de maneira mais ou menos explícita, por 
representar o valor como uma espécie de grandeza físico-natural, de modo semelhante à representação da energia pela 
Física. 
4 Na verdade, Horkheimer não restringe o problema à Economia Política: para ele, trata-se de um procedimento 
comum a todo teórico burguês, isto é, a todo teórico incapaz de reconhecer os limites, a relatividade do modo burguês de 
vida. No que se refere a nós, embora concordemos com o pensador frankfurtiano, preferimos restringir a questão ao 
campo da ciência econômica. 
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(Ibidem: 20). Mas onde o fato parece se lhe apresentar nua e cruamente – ali mesmo, onde o 

indivíduo acredita estar diante da própria coisa em si: eis onde se deve reconhecer sua inalienável 

“condicionalidade social” (Ibidem: 21). Pois: 

 
 

As pessoas não são um resultado da história apenas em seu modo de vestir e de se 
comportar; também o modo como elas vêem e ouvem não deve ser descolado do 
processo histórico vital, como este se desenvolveu por milênios. Os fatos, que os 
sentidos nos arranjam, são pré-formados socialmente em duplo sentido: por meio 
do caráter histórico do objeto percebido e do caráter histórico do órgão que o 
percebe. Ambos são formados não apenas naturalmente, mas também através da 
atividade humana; o indivíduo porém se experimenta a si mesmo na percepção 
como receptivo e passivo. (Ibidem: 13) 

 
 
 Essa espécie de condicionamento a que Horkheimer se refere já fora reconhecida por Georg 

Lukács, em História e consciência de classe. Ali, o filósofo húngaro escreveu que os fatos, “como 

produto do desenvolvimento históricos, são concebidos [begriffen] não apenas numa transformação 

contínua; eles são – precisamente na estrutura de sua objetividade – produtos de uma 

determinada época histórica: o capitalismo” (Lukács, 2013: 40). Assim, a faticidade que, ao 

indivíduo, aparece como uma evidência válida a priori, seria na verdade condicionada por um 

modo particular de organização da vida material humana, o qual contaria com uma “estrutura de 

objetividade” que lhe é imanente. Mas essa “estrutura de objetividade”, de que fala Lukács: do que 

exatamente se trata? 

 Para elucidar a questão, será necessário ter em mente a distinção estabelecida por Kant (na 

Crítica da Razão Pura) entre objeto e coisa em si. Evidentemente, um exame detalhado dessa 

distinção foge completamente ao escopo deste trabalho
5
; para nossos fins, entretanto, cabe deixar 

claro o seguinte: o termo objeto, que encontra sua origem no substantivo latino ‘objectum” - 

oriundo do verbo “objicere” (“lançar ou pôr diante”, também no sentido de “pôr um obstáculo”), 

remete a um sujeito sem cuja unidade a própria experiência seria impossível. Na verdade, as 

conexões necessárias do mundo fenomenal dependem, para Kant, da unidade do próprio sujeito – e 

                                                 
5 Sobre isso, ver, por exemplo, Lebrun, G. Sobre Kant. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: 
Iluminuras, 1993, pp. 51-68. 
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por 

isso seria necessário distinguir o objeto da coisa em si enquanto tal
6
. Assim, o termo objeto refere-

se, em Kant, à coisa apenas enquanto “filtrada”, ou melhor, enquanto conformada pela consciência 

humana – ao contrário da coisa em si, que é a coisa em sua materialidade pura, sem relação com o 

sujeito
7
. E como a consciência dá forma à materialidade que lhe é estranha? Segundo Kant, ela o 

faz através das categorias, esses “conceitos puros do Entendimento, que se aplicam de modo 

apriorístico” às coisas intuídas “em geral” (Kant, 2013), e consistem, portanto, num pressuposto 

universal de toda experiência. 

 Pois bem: quando afirmam que os fatos são pré-formados, que eles são um produto, e não 

meros facta bruta, Horkheimer e Lukács parecem ter em mente justamente essa distinção entre 

objeto e coisa em si. Contudo, quando dizem que os fatos são pré-formados socialmente 

(Horkheimer), e que “eles são – (…) na estrutura de sua objetividade – produtos de uma 

determinada época histórica: o capitalismo” (Lukács), eles dão a entender que o modo mesmo 

como a consciência conforma os facta bruta nada tem de eterno e imutável. Pelo contrário: a 

própria formação da subjetividade deveria ser concebida como um processo socialmente objetivo; 

pois se existe, como defende Lukács, uma estrutura de objetividade própria do capitalismo, i..e, 

uma estrutura formal socialmente determinada através da qual as coisas ascendem do estatuto de 

mera coisa em si, em sua materialidade crua, ao de um objeto, então somos forçados a reconhecer 

que a própria “subjetividade (…) [é] algo por sua vez mediatizado [ein Vermittelt]” (Reichelt, 2008: 

41), ou melhor, que a sociabilidade constitutiva do modo de produção capitalista possui o poder de 

formar, de alguma maneira, a própria consciência individual, de engendrar, por seu próprio 

funcionamento, as categorias que, aos indivíduos, aparecem como o pressuposto de toda 

experiência – e portanto também de todo agir racional, o qual deve, pois, ser concebido como “um 

agir [Handeln] estruturalmente mediado” (Ibidem: 19). 

 E com isso somos levados a uma trilha já aberta por Marx, em cujos textos se lia, por 

                                                 
6 “[Kant] showed that the subject of experience has to be a unity, that of the 'I think' which must potencially 
accompany all my representations; and the necessary connections (…) [of ] the phenomenal world must necessarily 
inhabit it, for they form its indispensable structure. (…) Thus the Kantian world of experience was distinguished from 
the ultimate reality. It took its shape partly from the subject, from the shape of our minds (…); but by the very fact that its 
shape was partly given by us, it could allow us to conclude nothing about the shape of things as they were in themselves. 
Such things there must be because we as finite subjects are affected, our intuition receives its content from outside of us; 
but the nature of this must ultimate reality is a closed book to us”(Taylor, 1977, pp. 30-1). 
7 Cf. Lebrun, op. cit., pp. 9-13. 
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exemplo, que “as categorias [econômicas] exprimem formas de ser-aí [Daseinformen], 

determinações da existência [Existenzbestimmungen]” (Marx, 1983: 40) – ou, como consta na 

Miséria da Filosofia, que elas exprimem “relações de produção” (Marx, 1972: 126). De fato, não é  

 

em sua existência imediata, ou melhor, não como coisa em si, mas apenas na medida em que é 

produto “de trabalhos privados autônomos e independentes entre si” (K, I, 57; C, I, 1, 171)8 que 

uma coisa é, além de valor de uso, valor (K, I, 55; C, I, 1, 170) – forma sob a qual o produto do 

trabalho pode, mediante a relação de troca, penetrar o metabolismo social; forma, portanto, cuja 

generalidade depende da própria generalização desse tipo de relação. Pois “somente dentro de sua 

troca”, afirma Marx, “os produtos do trabalho recebem uma objetividade-de-valor socialmente 

igual, separada da sua objetividade de uso fisicamente diversa” (K, I, 87; C, I, 1, 199)9.  

 E no entanto, para o indivíduo considerado isoladamente, a coisa se apresenta como coisa de 

valor justamente na forma do em-si; pois se, para ele, a totalidade das relações sociais cuja forma 

geral é a troca necessariamente aparece como algo meramente exterior, i.e., como um dado, então a 

estrutura, as formas de objetividade constitutivas do modo de produção capitalista se lhe 

sempre como um pressuposto; por conseguinte a forma-valor, sob a qual a coisa assume validade 

(Geltung) social no modo de produção capitalista, parece-lhe advir unilateralmente da própria coisa 

em sua materialidade imediata, e a categoria do valor aparece como válida a priori, 

independentemente das relações sociais nas quais ela se fundamenta10. Assim, embora as formas 

objetividade características do modo de produção capitalista “constitu[a]m (…) as categorias da 

economia burguesa” justamente por serem “formas socialmente válidas [gültige], portanto 

para as relações de produção desse modo social de produção historicamente determinado, a 

produção de mercadorias” (K, I, 90; C, I, 1, 201), e embora, como afirma Reichelt, “as categorias 

da subjetividade mesmas sejam ainda um mediado [ein Vermmiteltes]” - de modo que “aquilo que 

                                                 
8 As citações de O Capital serão acompanhadas de uma dupla referência: a primeira, à edição em alemão, tal qual 
aparecem nos volumes 23, 24 e 25 de Marx und Engels Werke. Berlim: Dietz Verlag, 2008; a segunda, à edição em 
português publicada na coleção “Os Economistas”: São Paulo: Abril Cultural, 1983 (livro primeiro, volumes 1 e 2), 1984 
(livro segundo) e 1985 (livro terceiro, volumes 1 e 2). 
9 “Fora de sua relação com o outro – a relação na qual eles valem como o mesmo [gleichgelten] – nem linho nem 
casaco possuem objetividade de valor ou sua objetividade como mera gelatina de trabalho humano puro e simples 
[schlechthin]. Esta objetividade social eles possuem apenas como relação social.” (Marx apud Heinrich, 2009: 215 e  
218) (O trecho citado encontra-se num manuscrito publicado pela MEGA no qual o próprio Marx comenta criticamente o 
primeiro capítulo de O  Capital.) De fato, o valor é uma abstração irrefletidamente “engendrada [hervorgebrachte] pelos 
próprios sujeitos na troca” generalizada – e somente nela! (Reichelt, op. cit.: 28) 
10 Cf. K, I, 87; C, I, 1, 199. 
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ao 

indivíduo aparece como um primeiro [ein Erstens]”, i.e., o objeto, “é, inclusive naqueles dados 

sensíveis, derivado e secundário” (Reichelt, 2008: 36); pois bem: apesar de tudo isso, ao indivíduo 

isolado, cuja sociabilidade é mediada pela relação de troca, a coisa se apresenta de modo 

completamente invertido: porque a própria totalidade das relações sociais por ele constituída é 

sentida como uma entidade independente, a “diferenciação entre sujeito e objetividade [se lhe 

apresenta sempre] na forma do em-si” (Ibidem: 25). Daí que a riqueza material, por um lado, 

ser em si mesma coisa de valor; e que as categorias, por outro, pareçam ser válidas a priori, de 

modo que sua consciência, e portanto sua forma de subjetividade, aparece para o sujeito como algo 

natural11. 

 

 Mas o que é válido para o indivíduo isolado não vale necessariamente para os indivíduos 

considerados em conjunto. Certo: para o proprietário de mercadoria (seja ela a força de trabalho, 

meio de produção, ou um bem de consumo acabado), a totalidade social aparece, efetivamente, 

sempre como um pressuposto de sua ação. Contudo, de uma perspectiva mais ampla, é mister 

reconhecer que o próprio pressuposto é necessariamente resultado, ou seja, que a totalidade das 

relações sociais capitalistas é produto, resultado da interação de indivíduos que no entanto, por seu 

isolamento – insuperável no âmbito de uma economia cuja relação social predominante é a troca –

necessariamente a pressupõem. Como observa Wolf: se “a sociedade capitalista é um sistema, que 

se distingue pela auto-organização” espontânea, isso não deveria impedir a teoria crítica de 

reconhecer que “são as próprias pessoas quem, das estruturas mais simples às mais complexas 

sociedade, a criam e configuram” (2013: 1). Existe então, no modo de produção capitalista, um 

tipo peculiar de conexão entre ato e estrutura, que determina o caráter aparentemente intocável da 

rede de relações constitutivas deste modo de organização econômica, e cuja determinação 

fundamental é a seguinte: na medida em que se relacionam com a totalidade social como com um 

pressuposto, os indivíduos racionais devem a ela adequar suas ações (Heinrich, 2009: 207), num 

processo de adaptação que se exprime sobretudo no arcabouço categorial com o qual representam 

sua existência e seu agir; e, justamente porque se adequam a sua criatura, os indivíduos reproduzem 

inconscientemente, através de seu agir imediatamente consciente, a própria totalidade das relações 

                                                 
11 “Consciência natural significa que na diferenciação de consciência e objeto [Gegenstand], de sujeito e objeto 
[Objekt], o objeto [Gegenstand] – embora seja um constituído, a saber, a objetividade [Gegenständlichkeit] de um 
movimento do pensamento – aparece para a consciência sempre como um em-si [Ansich], vem a seu encontro de fora; 
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sociais capitalistas. Eles “não o sabem, mas o fazem” (K, I, 88; C, I, 1, 200).
12  

 E se é assim, então os dois campos da teoria do valor identificados acima, porque partem 

acriticamente de um dos dois polos constitutivos do modo de produção capitalista – absolutizando o 

ponto de partida, e portanto também o modo de produção
13

 –, ou seja, porque assumem 

unilateralmente como pressuposto aquilo que também é resultado, representando como uma 

dualidade uma relação que é de co-pertencimento – justamente por isso, são ambos incapazes de 

oferecer uma representação plenamente racional de seu objeto: o modo de produção capitalista. 

Disso não se deve deduzir, porém, que a dualidade a que sucumbem os economistas seja uma 

simples quimera; pois a oposição entre formas de objetividade e subjetividade, ou melhor, entre 

sujeito e objeto, é real – e, como vimos, é apenas porque ela existe que podemos dizer que há uma 

lei geral à qual se adequa a existência real-empírica do modo de produção capitalista. Para ser mais 

preciso: tal oposição existe, mas não é absoluta. De fato, a dualidade é a forma fenomenal 

necessária do modo particular de existência da unidade formada pelas estruturas de objetividade e 

subjetividade do modo de produção capitalista: uma unidade na qual os criadores, pelo próprio 

modo como a criam, são incapazes de reconhecer sua criatura. 

 Eis então que a dualidade realidade empírica/lei do valor, que marca toda a Economia 

Política, replica-se numa outra dualidade, que lhe serve de fundamento: a dualidade sujeito/objeto. 

Com efeito, se existe uma lei que se realiza, por assim dizer, por trás, ou melhor, através das 

variegadas ações individuais conscientes
14

, de modo que o que resulta dessas ações em sua conexão 

é um produto inconsciente dos indivíduos que interagem através da troca, é porque os indivíduos 

mesmos, em seu agir, não são plenamente conscientes de todas as mediações que determinam sua 

                                                                                                                                                                  
ela [a consciência] o experimenta como independente de si”. Reichelt, op. cit., p. 25. 
12 “Elas não o sabem, mas o fazem, na medida em que reduzem a coisa material à abstração valor. Esta é  uma 
operação instintiva espontânea [natürwüchsige] e portanto inconsciente de seu cérebro, que brota [herauswächst] 
necessariamente do modo peculiar de sua produção material e das relações nas quais essa produção as empenha 
[versetzt].” (Marx, 2013) Reichelt, citando Adorno, fala dessa abstração como “um conceitual [ein Begriffliches], que 
preside a própria coisa” (Op. cit.: 28). 
13 A contradição na qual se assenta o pensamento econômico é definida por Reichelt assim: “Os economistas 
devem pressupor o 'valor absoluto', sem poder desenvolvê-lo”, ou seja, eles “supõe[m] [unterstellt] um valor objetivo 
(…) que eles não podem fundamentar [begründen]” (op. cit: 14). 
14 “Em sua perplexidade, pensam os nossos possuidores de mercadorias como Fausto. No começo era a ação. Eles 
já agiram, portanto, antes de terem pensado. As leis da natureza das mercadorias atuam no instinto natural dos seus 
possuidores.” (K, I, 101; C, I, 1, 211) 
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ação
15

: na medida em que a totalidade social por eles mesmos criada é o pressuposto inconsciente 

de sua ação, as categorias com as quais eles orientam esta mesma ação aparecem sempre como um 

dado, um pressuposto da ação racional enquanto tal. Por isso, este agir é a um só tempo consciente 

e inconsciente – um paradoxo, certamente; mas um “paradoxo da [própria] realidade efetiva 

[Paradoxon der Wirklichkeit]” (Marx, 2008b: 134), o qual, quando ignorado pelo teórico, leva-o 

fatalmente a cair em autocontradição
16

. Daí que uma apreensão conceitual racional do modo de 

produção capitalista só seja possível por uma teoria que simultaneamente reconheça e supere essa 

dualidade, ou melhor, por uma teoria que desenvolva essa dualidade conceitualmente a partir da 

unidade contraditória que constitui o próprio fundamento da lei do valor. 

 Mas neste ponto a coisa fica bastante complicada. Afinal, a constatação do caráter unilateral 

do dualismo que cinde irremediavelmente sujeito e objeto, e portanto também daquele que separa a 

lei do valor da realidade empírica (concebendo tal lei como algo cuja validade independe 

completamente do modo como a produção social é organizada), põe o teórico numa situação 

delicada: não podendo pressupor a validade apriorística, seja ela objetiva ou subjetiva, da forma-

valor, ele se vê diante da necessidade de provar a organicidade, tanto das relações sociais, quanto 

do arcabouço categorial no qual tais relações se expressam. E, se essas relações e categorias 

formam um todo orgânico, então devemos nos perguntar: por onde começar? Como, apesar do 

caráter necessariamente linear da exposição textual, apresentar conceitualmente um objeto não-

linear?  À resolução de tal problema servirá aquilo que ficou conhecido como método da ascensão 

do abstrato ao concreto: um método que não é propriamente histórico, mas sim “lógico-

sistemático”
17

; pois pretende expor não o movimento histórico do capital propriamente dito, mas a 

                                                 
15 “Uma mercadoria não parece tornar-se dinheiro porque todas as outras mercadorias multilateralmente [allseitig] 
expõem [darstellen] nela seus valores, mas, inversamente, parecem todas expôr seus valores nela porque ela é dinheiro. 
O movimento mediador desaparece em seu próprio resultado e não deixa atrás de si nenhum vestígio.” (K, I, 107; C, I, 
1, 216).  
16 Backhaus (2002) mostra, através do exame de algumas das mais importantes teorias econômicas do século 
passado, como a economia burguesa, por se recusar a reconhecer o caráter paradoxal do próprio mundo do capital, acaba 
por entrar sempre em contradição consigo mesma. De fato, na medida em que, no procedimento científico do economista 
político, “o material é apreendido exteriormente” (Horkheimer, op. cit.: 9), o problema das formas de objetividade nas 
quais a materialidade assume validade dentro da economia capitalista está excluído de antemão: as propriedades que 
advém da rede de relações sociais aparecem-lhe como propriedades da própria coisa. A própria consciência se encontra 
então coisificada. Cf. Lukács, op. cit., capítulo V, primeira seção: “O fenômeno da coisificação”. 
17 Cf. Wolf, op. cit., p. 3. 
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auto-organização interna do capital enquanto sistema sócio-econômico histórico
18

, o que é feito 

mediante a reconstituição conceitual da rede de relações sociais – e, simultaneamente, das formas 

objetividade que lhes correspondem – através das quais a lei do valor se impõe sobre a vida das 

mulheres e dos homens que, através de suas ações imediatamente conscientes, inconscientemente 

produzem e reproduzem o mundo burguês. 

 

Ascensão do abstrato ao concreto 

 Retomemos as conhecidas considerações marxianas sobre o método da Economia Política. 

Na Introdução de 1857, o Mouro escreve que: 

 
 

Quando estudamos um dado país do ponto de vista da Economia Política, (…) 
parece que o correto é começar pelo real [Real] e concreto, que é o pressuposto 
efetivo [wirkliche]; assim, em Economia, por exemplo, começar-se-ia pela 
população, que é o fundamento [Grundlage] e o sujeito do ato social de produção 
como um todo. No entanto, numa observação mais atenta, isso se mostra falso.  A 
população é uma abstração, se desprezarmos, por exemplo, as classes que a 
compõem. (…) Assim, se começássemos pela população, teríamos uma 
representação caótica do todo [Ganze], e através de uma determinação mais 
precisa chegaríamos analiticamente a conceitos cada vez mais simples; do 
concreto representado passaríamos a abstratos [Abstrakta] cada vez mais tênues 
até atingirmos as determinações mais simples. Deste ponto, teríamos que voltar a 
fazer a viagem de modo inverso, até chegarmos finalmente de volta à população; 
desta vez, porém, não como representação caótica de um todo, mas como uma 
totalidade [Totalität] de muitas determinações e relações. (...) O concreto é 
concreto porque é a síntese de muitas determinações, isto é, unidade do 
Por isso o concreto aparece no pensamento como processo da síntese, como 
resultado, não como ponto de partida, ainda que seja o ponto de partida efetivo e, 
portanto, o ponto de partida também da intuição e da representação. No primeiro 
trajeto, a representação plena foi volatilizada  em determinações abstratas; no 
segundo, as determinações abstratas conduzem à reprodução do concreto no 
trajeto do pensamento. (...) o método de se elevar do abstrato ao concreto é 
apenas a maneira de proceder do pensamento para se apropriar do concreto, 
reproduzi-lo como concreto espiritual. (Grundrisse, 34-6). 

                                                 
18 “Seria, pois, impraticável e errôneo [falsch] colocar as categorias econômicas na ordem segundo a qual tiveram 
historicamente uma ação determinante. A ordem em que se sucedem se acha determinada, ao contrário, pelo 
relacionamento que têm umas com as outras na sociedade burguesa morderna, e que é precisamente o inverso do que 
parece ser uma relação natural, ou do que corresponde à série do desenvolvimento histórico. Não se trata da relação que 
as relações econômicas assumem historicamente na sucessão das diferentes formas da sociedade (…) mas sim de sua 
organização no interior da moderna sociedade burguesa.” (Grundrisse, 41; Introdução, 22). 
19 “Como se sabe, concreto vem de concrescere; concrescere = crescer junto [zusammenwachsen]” (Wolf, 2011: 
3). A concretude de que fala Marx, portanto, não é a mera materialidade. 
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 Eis então que, ao menos no que se refere à Economia Política, o método “cientificamente 

correto” – o método que nos permite “reproduzir no pensamento” aquilo que a experiência imediata 

nos deixa apreender apenas de modo “caótico” – deve distinguir três tipos de concreto: em primeiro 

lugar, o real-concreto (das Real), i.e., o empírico, ponto de partida de toda intuição e toda 

representação e, como tal, pressuposto efetivo de todo o pensar científico; em segundo, o concreto 

representado, o concreto reproduzido pela consciência imediata através de categorias que a análise 

mais atenta revela serem ainda meras abstrações (pois indeterminadas); e por fim, o concreto 

“como processo da síntese, como resultado, não como ponto de partida”, i.e., o concreto real-

efetivo, concebido - um concreto que “[n]ão é mais individual, mas sim um todo, uma totalidade; 

que não mais expressa momentos isolados apreendidos pelos sentidos [Sinnlichkeit], mas sim a 

conexão concebida e concebível/conceituável [begrifflich].” (Sgro', 2009: 205) 

 Deve-se portanto reconhecer, por um lado, que a sociedade burguesa moderna “permanece 

subsistindo, agora como antes, em sua autonomia fora do cérebro”, e que “o método de se elevar do 

abstrato ao concreto é apenas a maneira de proceder do pensamento para se apropriar do concreto, 

reproduzi-lo como concreto espiritual”; e por outro, que essa “apropriação do concreto” não pode 

dar através do espelhamento imediato do concreto pela representação20, mas apenas como síntese, 

como resultado de uma reconstrução a partir das categorias mais simples e gerais, nas quais se 

exprime o abstrato real (Abstrakta) a que chegamos pela análise do real-concreto, i.e., a unidade 

que está efetivamente contida na diversidade do real21, e que deve ser distinguida da má abstração 

(Abstraktion) a que é conduzido o pensamento quando procura teorizar diretamente sobre essa 

diversidade imediata. O concreto a que assim somos levados “é a síntese de muitas determinações, 

isto é, unidade do diverso”, resultado de um movimento do pensamento, de uma concepção da 

através do trabalho do conceito – conceito que “expõe progressivamente, a partir das determinações 

mais simples e abstratas do conteúdo, suas determinações cada vez mais ricas, complexas e 

intensas, até o ponto de sua unidade, que não é uma unidade [estritamente – BH] formal, mas uma 

unidade sintética de múltiplas determinações.” (Müller, 2011) 

                                                 
20 Com efeito, a exposição racional da Economia burguesa resulta da “elaboração [Verarbeitung] da intuição e da 
representação em conceitos” (Marx, 1983: 36). 
21 Esse abstrato real, não há dúvidas, é o valor, ou melhor, o valor como “valor-capital em processo 
[prozessierende]”, o qual consiste, nas palavras de Marx, na própria “abstração in actu” (K, II, 106-110). Notemos, de 
passagem, que o caráter real dessa abstração é tão forte que mesmo um teórico tão tributário de Kant quanto Simmel não 
pôde, em seu rigor lógico, deixar de reconhecê-lo. Cf. Reichelt, 2008, cap. 5; e Backhaus, op. cit., p. 117. 
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 Assim, o método proposto deve ser constituído por dois momentos distintos e 

complementares: no primeiro, a faculdade da abstração nos leva “do concreto representado” até “as 

determinações mais simples”; no segundo, faz-se a viagem de “modo inverso, até chegarmos 

finalmente” ao concreto, “desta vez, porém, não como representação caótica de um todo, mas como 

uma rica totalidade de muitas determinações e relações”. Nas palavras de Marx citadas acima: “no 

primeiro trajeto, a representação plena foi volatilizada em determinações abstratas; no segundo, as 

determinações abstratas conduzem à reprodução do concreto no trajeto do pensamento”
22

. São 

trajetos distintos, pois enquanto no primeiro deles se trata de pesquisar o material, no segundo trata-

se de expô-lo, apresentá-lo da maneira adequada; e complementares, porque a exposição adequada, 

único modo de reproduzir racionalmente o concreto, tem sempre a pesquisa como seu pressuposto. 

Como formularia Marx cerca de uma década e meia depois de escrever a Introdução: 

 
 

A pesquisa tem de captar detalhadamente o material, analisar as suas várias formas 
de desenvolvimento e rastrear seu nexo interno [innres Band]. Só depois de 
concluído esse trabalho é que o movimento efetivo [wirkliche] pode ser 
adequadamente apresentado. Caso se consiga isso e a vida do material se reflita 
agora idealmente, então pode parecer que se trata de uma construção a priori (K, I, 
27; C, I, 1, 140). 
 
 

 
 “O modo de exposição [Darstellungsweise]” deve então ser distinguido “do modo de 

pesquisa [Forschungsweise]”, mas apenas “formalmente” (K, I, 27; C, I, 1, 140) – pois, como 

veremos à frente, o modo de exposição mesmo será condicionado pelo objeto analisado. 

A “falha básica” da Economia Política clássica 
 Marx negava à maior parte da teoria econômica o estatuto de ciência: por se recusar a 

investigar e se limitar a espelhar as representações que se apresentam no cotidiano do mundo 

burguês, por não “volatilizá-las” por meio da “faculdade de abstrair” - enfim, por simplesmente 

deixar de lado o problema da relação entre as formas imediatas do mundo burguês e a legalidade 

sobre a qual esse mundo repousa, aquilo que ele chamava de Economia vulgar abandona desde o 

                                                 
22 “O concreto é ponto de partida como objeto não-concebido [unbegriffener] da intuição e da representação, para 
então se atingir, no curso da pesquisa como processo do desmembrar e do rastrear analíticos, todos os componentes 
pertencentes ao concreto (domínios e elementos). Daqui, com o conhecimento – obtido no curso do processo de pesquisa 
– de como eles [os componentes] se concatenam [zusammenhängen], retorna-se ao concreto, que como não-concebido 
fora ponto de partida da intuição e da representação e agora é o ponto final do conceber que condensa os resultados da 
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início o método adequado àquilo que pode ser seriamente classificado como raciocínio científico. 

Em outras palavras: a Economia vulgar apenas reflete imediatamente as formas de aparecimento 

relações sociais de produção, sem atentar para sua conexão interna, e é por isso que suas 

teóricas da realidade capitalista são inevitavelmente autocontraditórias e insuficientes do ponto de 

vista científico.
23

 

 Como, contudo, dizer o mesmo da Economia clássica? Como dizer que ela não sabe que “as 

coisas frequentemente aparecem de modo invertido” se seu maior mérito foi justamente ter 

dissolvido essa aparência de autonomia dos diferentes elementos da riqueza social
24

, ter 

“corretamente o valor e a relação do lucro, do salário, etc. como parte desse valor” (Marx, 2008a: 

100)? Para compreender isso, será  útil recorrer à importante passagem das Theorien über den 

Mehrwert cujo início acabamos de citar. Marx escreve ali que Ricardo
25

 

 
 

abstrai com consciência da forma da concorrência, da aparência da concorrência, 
com o intuito de considerar a lei enquanto tal. Por um lado deve-se lhe censurar 
pelo fato de que ele não vai longe o suficiente na abstração, não está de todo na 
abstração – assim, por exemplo, quando ele considera o valor da mercadoria, mas 
já se deixa determinar pela consideração de todo tipo de relações concretas –; por 
outro lado, que ele considera então a forma de aparecimento imediatamente, 
diretamente como comprovação ou apresentação da lei geral, de modo algum a 
desenvolve. No que diz respeito ao primeiro [ponto] é sua abstração muito 
incompleta, no que diz respeito ao segundo é ela abstração formal, a qual é, em si 
e para si, falsa (Marx, 2008a: 100, nota). 

  
 
 Assim, se Ricardo de fato “abstrai da forma da concorrência”, ele “não vai longe o 

suficiente nessa abstração”. Consequentemente, apesar de chegar ao trabalho como substância do 

                                                                                                                                                                  
pesquisa.” Wolf, Zur Methode..., p. 4. 
23 Cf. o capítulo 48 do livro três de O Capital: “A fórmula trinitária”. 
24 “O maior mérito da Economia clássica consiste em ter dissolvido essa falsa aparência, esse engodo, essa 
autonomização e essa ossificação dos diferentes elementos sociais da riqueza entre si, essa personificação das coisas e e 
coisificação [Versachlichung] das relações de produção, essa religião da vida cotidiana, à medida que reduz o juro a uma 
parte do lucro e a renda ao excedente sobre o lucro médio, de tal modo que ambos coincidem no mais-valor; já que 
apresenta [darstellt] o processo de circulação como mera metamorfose das formas e, por fim, no processo imediato de 
produção, reduz o valor e o mais-valor da mercadoria ao trabalho” (K, III, 838; C, III, 2, 280). 
25 Cabe lembrar que Ricardo foi, para Marx, o último grande economista político. Quanto a isso, cf. a seção dos 
Grundrisse intitulada “Bastiat e Carey”. 
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valor, ele é incapaz de ver que apenas em uma dada forma de sociedade o trabalho põe valor
26

, isto 

é, que apenas na sociedade em que se produz predominantemente para a troca o valor aparece como 

“forma imediatamente social” (K, I, 91; C, I, 1, 203) dos produtos do trabalho; apesar de chegar à 

mercadoria, ele ainda a compreende como forma natural, modo natural de existência do produto do 

trabalho – e o produto do trabalho, portanto, como algo que naturalmente porta valor. Embora se 

encontre muito à frente dos economistas vulgares e desfaça o absurdo da fórmula trinitária ao 

reduzir todos os tipos de rendimento à mesma substância, e apesar de ter analisado, “ainda que 

incompletamente, valor e grandeza de valor e o conteúdo oculto nessas formas”, a Economia 

clássica “nunca chegou a perguntar por que esse conteúdo assume aquela forma, por quê, portanto, 

trabalho se representa pelo valor e a medida do trabalho, por meio de sua duração, pela grandeza do 

valor do produto de trabalho” (K, I, 94; C, I, 1, 205)
27

. Como escreveu Marx em um dos trechos 

mais conhecidos de O Capital: 

 
 

É uma das falhas básicas da Economia Política clássica não ter jamais conseguido 
descobrir, a partir da análise da mercadoria e, mais especialmente, do valor das 
mercadorias, a forma-valor, que justamente o torna valor de troca. Precisamente, 
seus melhores representantes, como A. Smith e Ricardo, tratam a forma-valor 
como algo totalmente indiferente ou como algo externo à própria natureza da 
mercadoria (K, I, 95; C, I, 1, 205-6). 
 
 

Ou, como ele afirma nas Theorien: 

 
 

Ricardo (…) não investiga de modo algum o valor segundo sua forma - a forma 
determinada que o trabalho assume como substância do valor - mas apenas as 

                                                 
26 “Ricardo (…) apreende a produção como imediatamente idêntica à autovalorização do capital” (Grundrisse, 
324). Contra tal concepção, reveladora da unilateralidade dos economistas, Marx escreve que “O trabalho que põe 
[setzende] valor de troca é uma forma especificamente social de trabalho” (1971: 24). 
27 Justamente por não entender que “as categorias exprimem formas de ser-aí, determinações da existência ” 
(Marx, 1983: 40), que Ricardo não consegue, por exemplo, lidar com o problema da taxa de lucro de dois capitais de 
mesma magnitude com rotação diferente; é por achar que o valor é posto pelo trabalho enquanto tal que ele não consegue 
passar do valor ao preço de produção – em que a remuneração de um capital é função de sua participação no processo de 
reprodução como um todo, e portanto já não é mais função de uma atividade isolada, mas também de sua relação com os 
demais capitais. Pois a compreensão do valor enquanto propriedade da própria coisa impede a percepção de que “na 
sociedade capitalista, esse mais-valor ou esse mais-produto se distribui – caso abstraiamos das flutuações ocasionais da 
distribuição e consideremos sua lei reguladora, seus limites normativos – entre os capitalistas como dividendos em 
relação à cota do capital social que pertence a cada um”, e de que “nessa figura [Gestalt], o mais-valor aparece como 
lucro médio que recai no capital” (K, III, 828; C, III, 2, 273). 
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magnitudes de valores, as quantidades desse trabalho [que é] universalmente 
abstrato e social graças a essa forma, que produz a diferença nas quantidades de 
valor das mercadorias. (2008a: 163) 

 
 
 Assim, o trabalho de abstração da Economia clássica é incompleto porque, ao chegar à 

categoria mais geral da economia capitalista, ela se mostra incapaz de reconhecê-la como a 

expressão de uma forma social (e portanto histórica), uma forma determinada assumida pelo 

produto da atividade humana quando este se socializa através de uma relação (histórica) de troca
28

. 

 Evidencia-se assim um defeito característico de toda a Economia Política: ela não consegue 

compreender as formas de sociabilidade imanentes ao modo de produção capitalista como formas 

sociais, o que a condena a assumir aprioristicamente a validade das categorias que, na verdade, 

exprimem apenas as relações sociais específicas deste modo de organização da produção social. 

Assim, 

 
 

mesmo seus melhores porta-vozes, como não poderia ser diferente do ponto de 
vista burguês, permanecem mais ou menos presos ao mundo da aparência [Schein] 
que sua crítica extingue; por isso, todos eles recaem, em maior ou menor grau, em 
formulações inconsequentes, semiverdades e contradições não-solucionadas (K, 

III, 838; C, III, 2, 280)
29

. 
 
 

 “Como”, porém, “esse ponto é o ponto crucial em torno do qual gira a compreensão da 

                                                 
28 “A razão disso [i.e., dessa incapacidade]”, não custa lembrar, “não é apenas que a análise da grandeza de valor 
absorve totalmente sua atenção. É mais profunda. A forma valor do produto de trabalho é a forma mais abstrata, contudo 
também a forma mais geral do modo burguês de produção que por meio disso se caracteriza como uma espécie particular 
de produção social e, com isso, ao mesmo tempo historicamente. Se no entanto for vista de maneira errônea como a 
forma natural eterna de produção social, deixa-se também necessariamente de ver o específico da forma valor, portanto, 
da forma mercadoria, de modo mais desenvolvido da forma dinheiro, da forma capital etc.” (K, I, 93; C, I, 1, 205-6, 
nota).  
29 “As determinações que valem para a produção em geral devem ser precisamente separadas, a fim de que não se 
esqueça a diferença essencial por causa da unidade, a qual decorre já do fato de que o sujeito – a humanidade – e o 
objeto [Objekt] – a natureza – são os mesmos. Este esquecimento é responsável por toda a sabedoria dos economistas 
modernos que pretendem provar a eternidade e a harmonia das relações sociais existentes no tempo” (Marx, 1983: 21-2. 
Por isso, mesmo Ricardo “toma (…) conscientemente a oposição dos interesses de classe, do salário e do lucro, do lucro 
e da renda da terra, como ponto de partida de suas pesquisas, em que ele considera essa oposição ingenuamente como lei 
natural da sociedade. Com isso, a ciência burguesa da economia havia, porém, chegado aos seus limites intransponíveis” 
(K, I, 20; C, I, 1, 135). O limite absoluto da Economia burguesa encontra-se então no reconhecimento do antagonismo 
como lei natural. É justamente essa limitação o que impede Ricardo de reconhecer o valor enquanto forma social que 
assume necessariamente o produto do trabalho quando este não se socializa diretamente enquanto valor de uso, mas 
apenas através da troca – isto é, como coisa de valor. 
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Economia Política” (K, I, 56; C, I, 1, 171), Marx se vê obrigado, antes de iniciar o trabalho de 

apresentação do material pesquisado, ou seja, antes de iniciar o segundo momento do “método 

cientificamente correto” – tarefa da qual Marx se ocupará na maior parte de O Capital –, a dedicar 

as duas primeiras seções do capítulo I de sua principal obra à conclusão crítica do trabalho de 

análise que a Economia clássica deixara incompleto
30

, e mostrar que a mercadoria não é valor de 

uso e valor de troca, mas valor de uso e valor – e que “o trabalho, à medida que é expresso no valor, 

já não possui as mesmas características que lhe advêm como produtor de valores de uso” (K, I, 56; 

C, I, 1, 171). 

 Mas voltemos ao trecho das Theorien que abriu a presente seção. Ali, não é apenas por não 

completar o trabalho de análise que Ricardo é criticado: Marx também o censura por considerar “a 

forma de aparecimento imediatamente, diretamente como comprovação ou apresentação da lei 

geral”, ou seja, por não “desenvolver” essa “forma de aparecimento” a partir daquela “lei”. Como 

se lê em outro trecho das Theorien: 

 
 

[E]m Ricardo, a unilateralidade vem dele querer em geral demonstrar que as 
diversas categorias ou relações econômicas não contradizem a lei do valor, em vez 
de, ao contrário, desenvolvê-las junto com suas contradições aparentes a partir 
deste fundamento ou expor o desenvolvimento deste fundamento mesmo. (2008a: 
146)  
 
 

 Ricardo erra então ao aceitar as “diversas categorias ou relações econômicas” tais como elas 

se apresentam na empiria como aptas à constituição científica do objeto, ou seja, ao pressupô-las 

como dadas, ao invés de desenvolvê-las a partir de seu fundamento social: a lei do valor. Afinal, 

como afirma Reichelt (2008: 426): 

 
 

As categorias não devem ser apreendidas de modo exterior e absolutizadas como 
naturais; trata-se pelo contrário de desenvolvê-las geneticamente, como formas 
historicamente devindas, as quais, enquanto socialmente condicionadas, podem 
também novamente desaparecer com a sociedade da qual nasceram. 
 
 

 Ora, se, como afirma o mesmo autor (1971: 127), “um método que apreende as categorias 

                                                 
30 “Nossa investigação começa (…) com a análise da mercadoria” (K, I, 49; C, I, 1, 165). Sobre isso, cf. Rubin, 
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de 

modo exterior [äuβerlich] deve necessariamente conduzir a um modo falso de exposição [falschen 

Darstellungsart] do processo total”, então Ricardo deve inevitavelmente complementar a 

insuficiência de sua análise com uma exposição também equivocada do material analisado, uma 

apresentação que ignore completamente o fato de que as “categorias e relações econômicas” mais 

concretas só adquirem sua validade científica quando são desenvolvidas conceitualmente, e não 

apanhadas diretamente da empiria. 

 

 

A exposição [Darstellung] dialética 

 Vimos acima que o “modo de apresentação” pode ser distinguido do “modo de pesquisa” 

apenas “formalmente”. Tudo leva a crer então que as duas falhas metodológicas de  Ricardo – a 

insuficiência de seu trabalho de abstração (análise) e o não-desenvolvimento das categorias a partir 

de seu “fundamento contraditório” (síntese) – estão intimamente relacionados, com o que se 

afirmar que a apresentação equivocada das categorias por parte de Ricardo decorre necessariamente 

do fato de que ele não as compreende como a expressão das relações de produção capitalista, ou 

seja, como formas autonomizadas do valor (Reichelt, 1971: 128). Com efeito, ele não consegue 

apreender a mercadoria como forma historicamente determinada do produto do trabalho, ou o valor 

como a forma sob a qual tal trabalho necessariamente se socializa num modo de produção em que 

seu produto não é socializado imediatamente enquanto coisa útil31: consequentemente, mostra-se 

absolutamente incapaz de perceber a reprodução da sociedade produtora de mercadorias como 

problema. 

 A Crítica da Economia Política, pelo contrário, sabe que as categorias são as “forma[s] 

estranhada[s] [entfremdet] de aparecimento das relações econômicas” (K, III, 825; C, III, 2, 271) de 

uma sociedade historicamente determinada. Consegue, assim, livrar-se da assunção da validade a 

priori dessas categorias, o que lhe permite admitir que a reprodução material da sociedade em que 

tais categorias adquirem validade nada tem de natural ou trivial. Daí que o movimento lógico-

conceitual empreendido por Marx possa partir da constatação (analítica) de que “a riqueza das 

sociedades em que domina o modo de produção capitalista” – um modo de produção que 

                                                                                                                                                                  
2008, capítulo 8 (p. 73 e passim). 
31 “Essa cisão do produto do trabalho em coisa útil e coisa de valor realiza-se [betätigt] apenas na prática, tão logo 
a troca  tenha adquirido extensão e importância suficientes para que as coisas úteis sejam produzidas para a troca, para 



 

� � PAGE 18�  

efetivamente existe e, portanto, se reproduz – tem a mercadoria individual “como sua forma 

elementar” (K, I, 49; C, I, 1, 165) e mostrar, a partir daí, como é possível que isso ocorra 32– para o 

que terá que derivar as relações sociais, e concomitantemente as formas de objetividade 

à reprodução de uma economia assim organizada. Marx pode pois censurar a Economia Política por 

pressupor aquilo que deveria desenvolver
33

: as formas sociais sem as quais a reprodução do modo  

 

de produção capitalista seria impossível. 

 Caberá então à Crítica da Economia Política problematizar pela primeira vez a reprodução 

material de uma sociedade em que “the private labor of separate individuals does not acquire the 

character of social labor in the concrete form in which it was expended in the process of 

but through exchange which represents an abstraction from the concrete properties of individual 

things and individual forms of labor” (Rubin, 2008: 70), isto é, uma sociedade cuja reprodução 

material – a produção e a distribuição dos valores de uso de que necessita – se fundamenta na lei do 

valor
34

, e que por conseguinte deverá saciar suas necessidades materiais apesar de nela não se 

produzir para o consumo imediato, mas sim para a troca. Ora, para que uma tal sociedade possa se 

reproduzir, a contradição contida na mercadoria terá que ser ao mesmo tempo superada e 

conservada: superada, pois numa economia capitalista o valor de uso só se realiza quando se realiza 

o valor, e vice-versa; conservada, porque uma sociedade em que tal contradição seja abolida não 

será uma sociedade capitalista. Assim, o desenvolvimento de que falava Marx consiste numa 

apresentação cujo conteúdo é a derivação das formas sociais através das quais a lei do valor pode 

realizar
35

, isto é, das relações sociais específicas através das quais a oposição entre valor de uso e 

                                                                                                                                                                  
que o caráter de valor da coisa já seja tomado autonomamente em consideração na produção.” (K, I, 87; C, I, 1, 199) 
32 “Marx coloca (…) a questão mais fundamental: de que modo é estabelecida uma concatenação social coerente 
numa sociedade de produtores privados?” (Heinrich, op. cit.: 208) 
33 Na crítica a Bastiat, Marx escreve: “ele  pressupõe aquilo que deveria demonstrar” (1983: 649). Também nos 
Grundrisse, lê-se que a“livre concorrência (…) jamais foi desenvolvida pelos economistas, por mais que estes tagarelem 
sobre ela e por mais que ela seja a base de toda a produção burguesa, produção que repousa sobre o capital.” (idem: 327). 
34 Como escreveu Backhaus (2011): “O próprio sentido da crítica das categorias econômicas consiste em revelar 
as condições econômicas que tornam a existência da forma-valor necessária.” 
35 “A exposição marxiana das categorias contém portanto (…) a derivação [Ableitung] daquelas formas, através 
das quais a lei do valor pode, em geral, se realizar.” Justamente por isso, é impossível definir sinteticamente a lei do 
valor e seu modo de efetivação; pois “a definição da lei do valor e a exposição de seu modo de operação não pode, 
portanto, para Marx, ser algo diferente do desenvolvimento das categorias mesmas, que por seu lado deve reabrir o 
acesso à análise do 'movimento real-efetivo da concorrência', cuja exposição porém se encontra fora dos 'planos' de 
Marx.” (Reichelt, 1971: 178 e 173-4, respectivamente). A apresentação dialética das categorias seria então a única 
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valor poderá se mover: resolver-se e desdobrar-se. Trata-se então de um modo de exposição cujo 

motor é a contradição: um modo de exposição dialético
36

. Como escreve Wolf (2011a): 

 
 

O caráter dialético da exposição desvela-se então fundamental e completamente 
apenas se é mostrado de modo firme e substancial [inhaltlich verbindlich], para 
os processos econômico-sociais expostos/apresentados e a cada nível de 
abstração, de que modo é neles tanto posta quanto resolvida a contradição das 
mercadorias entre o valor de uso e o valor, entre o caráter material e o caráter 
social do trabalho. Da forma-valor simples na relação de duas mercadorias entre 
si, passando pela circulação de mercadoria caracterizada pela relação [Beziehung] 
entre a mercadoria precificada [preisbestimmte] e o dinheiro, até todas as formas 
que o capital assume através de seus diferentes circuitos em seu 'processo vital' 
determinado, trata-se de formas do valor que consistem em formas de movimento 
nas quais a contradição entre o valor de uso e o valor da mercadoria não apenas 
é resolvida, mas ao mesmo tempo se conserva. Com base no [caráter – BH] social-
geral do trabalho que se exprime no valor e no seu lado material dado com o valor 
de uso, pode-se dizer sobre o significado da contradição entre o valor de uso e o 
valor da mercadoria o mesmo que sobre o duplo caráter do trabalho primeiramente 
descoberto por Marx. Ela é o 'ponto de partida' [Springpunkt] da Crítica à 
Economia Política'. 

 

 
 O movimento de exposição se fundamenta então no fato de que, numa sociedade de 

produtores privados, o trabalho não é diretamente social em função de seu caráter útil, e portanto o 

produto não é diretamente social enquanto valor de uso; e a exposição mesma será dialética 

realizará o processo conceitual de desenvolvimento das contradições do valor a partir dessa 

contradição fundamental
37

. Assim, “a mercadoria é uma contradição imediata”, e “essa contradição 

                                                                                                                                                                  
maneira de fugir da aparência da concorrência que, como vimos, aprisiona toda a Economia Política; seria também, 
portanto, o modo de mostrar que o valor não pode ter outra fonte que não o trabalho. 
36 Hegel, como se sabe, dizia que a contradição era a fonte de toda a dialética.  
37 “Dialética signi?ca n'O Capital primeiramente e, também, predominantemente, o 'método/modo de exposição' 
crítica das categorias da economia política, o método de 'desenvolvimento do conceito de capital' a partir do valor, 
presente na mercadoria, enquanto ela é a categoria elementar da produção capitalista que contém o “germe” das 
categorias mais complexas. O conceito fundamental, aqui, para o Marx crítico da economia política, é o de 'exposição', 
'método de exposição', que designa o modo como o objeto, su?cientemente apreendido e analisado, se desdobra em suas 
articulações próprias e como o pensamento as desenvolve em suas determinações conceituais correspondentes, 
organizando um discurso metódico (…) A dialética enquanto método caracteriza um procedimento que pretende expor 
construtivamente o “desenvolvimento conceitual do capital” (Grundrisse, 405) (…) a partir de sua 'forma elementar' (K, 
I, 49), a mercadoria (enquanto objeto imediato da circulação e forma econômica dos produtos do trabalho humano), e 
das determinações progressivas das formas de manifestação do valor, presente na mercadoria: forma-valor simples, 
forma-valor total, forma-valor universal, dinheiro em suas determinações fundamentais. Ela reproduz, assim, idealmente, 
o movimento sistemático (lógico) através do qual o capital se constitui naquilo que é, autovalorização do valor.” Müller, 
op. cit. 



 

� � PAGE 20�  

precisa se desenvolver” (Marx, 2013) - desenvolvimento que, como se sabe, levará em sua primeira 

etapa à gênese lógica da forma-dinheiro, que “produz uma duplicação da mercadoria em 

e dinheiro, uma oposição externa, na qual ela [a mercadoria - BH] apresenta sua oposição imanente 

entre valor de uso e valor” (K, I, 119; C, I, 1, 228). A forma-dinheiro, contudo, “não supera 

[aufhebt] essas contradições”, mas apenas “gera a forma dentro da qual elas podem mover-se” (K, 

I, 118; C, I, 1, 227)
;

 e isso significa que, com o dinheiro (não em sua figura empírica imediata, mas 

enquanto forma-valor: enquanto concebido), tem-se uma forma em que a oposição constitutiva da 

mercadoria pode ser ao mesmo tempo resolvida e desdobrada, mas não abolida. 

 Se não abole a contradição, o dinheiro todavia a repõe num nível mais concreto, isto é, num 

nível da exposição que reúne em si mais determinações do que aquele do qual o movimento partira. 

E se é assim, então o movimento dialético de exposição tem um sentido exato: parte da forma 

“mais geral e abstrata” em direção às “mais complexas e concretas”. O movimento que efetua a 

resolução e a reposição da contradição dialética entre valor de uso e valor na mercadoria delineia 

então, na Crítica da Economia Política, o trajeto que constitui o segundo momento do método 

“cientificamente correto”: aquele que “se eleva do abstrato ao concreto”, que constitui “a maneira 

de proceder do pensamento para se apropriar do concreto, reproduzi-lo como concreto espiritual”. 

Assim, a exposição categorial deve “reconstituir a articulação entre os vários aspectos deste 

conceito como um desdobramento de etapas ou momentos – as ‘determinidades formais 

econômicas’ –, desdobramento através do qual a definição de ‘capital’ se enriquece 

progressivamente até alcançar seu conteúdo mais complexo, mais ‘concreto’, num movimento que 

tem como finalidade apreender a relação entre o ‘nexo interno’ do objeto e suas formas externas de 

manifestação como uma dedução de categorias” (Grespan, 1998: 40). 

 Um tal desenvolvimento expositivo, é evidente, pode ser encerrado apenas quando se chega 

novamente às formas mais concretas da superfície da economia burguesa, quando se as apreende 

como momento do desenvolvimento do capital, modo de realização da lei do valor – quando, 

finalmente, se realiza completamente a reconstrução conceitual da “sociedade burguesa organizada 

através da relação-capital desenvolvida” (Wolf, 2011a: 4), de modo que tal sociedade não mais se 

apresente como a “representação caótica de um todo, mas como uma rica totalidade de muitas 

determinações e relações”. Não à toa, no último tomo de O Capital trata-se: 
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de 
encontrar e expor as formas concretas que surgem [hervorwachsen] do processo 
de movimento do capital, considerado como um todo. Em seu movimento efetivo 
[wirklich], os capitais se defrontam em tais formas concretas, para as quais a 
figura do capital no processo de produção direto, bem como sua figura no 
processo de circulação, só aparecem como momento particular [besondere]. As 
configurações do capital, como as desenvolvemos neste livro, aproximam-se, 
portanto, passo a passo, da forma em que elas aparecem [auftreten] na superfície 
da sociedade, na ação dos diferentes capitais entre si, na concorrência e na 
consciência costumeira dos agentes da produção. (K, III, 33; C, III, 1, 23) 
 
 

Por um capital efetivamente historicizado 

 Vimos que a exposição conceitual empreendida por Marx compreende, a um só tempo, a 

gênese da consciência burguesa a partir da totalidade das relações sociais burguesas, e a gênese 

desta totalidade a partir daquela forma de consciência. Ainda mais: vimos que a aceitação acrítica 

dualidade sujeito/objeto se replica, na consciência burguesa, numa absolutização da lei do valor. A 

superação teórico-conceitual dessa dualidade nos revelou a efetividade, a necessidade da oposição 

real, ali onde a forma mais geral da sociabilidade é dada pela relação de troca, e onde portanto a 

totalidade das relações sociais e de suas formas características de consciência aparece ao sujeito 

como algo que lhe é exterior. Justamente porque os dois pólos (sujeito/objeto) se encontram 

efetivamente cindidos na realidade fenomênica, aquelas relações aparecem para o sujeito como um 

dado, algo exterior a sua existência, e não um produto de seu agir; e, pela mesma razão, na medida 

em que seu agir necessariamente pressupõe tais relações, o sujeito, ali mesmo onde parece agir 

exclusivamente de modo voluntário e consciente (na relação de compra e venda, que não se realiza 

sem um ato de vontade), está com efeito sujeito, restrito às normas de racionalidade que lhe são 

impostas por tais relações, as quais determinam as próprias categorias com as quais o sujeito 

representa e orienta seu agir. Por isso, nas sociedade em que domina o modo de produção 

capitalista, o sujeito age a um só tempo consciente e inconscientemente. E se é assim, então deve 

ficado evidente que, nas sociedades onde vigora esse modo de produção, a realidade empírica, a 

vida diária mesma, será regida pela lei do valor, embora isso não fique imediatamente evidente.38 

Pois o périplo conceitual empreendido pela Crítica da Economia Política, na mesma medida em que 

suprime conceitualmente a dualidade sujeito/objeto – evidenciando, com isso, a falsidade do caráter 

absoluto do capital –, assevera também sua efetividade, isto é, a realidade efetiva dessa dualidade 

                                                 
38 “As pessoas renovam mediante seu próprio trabalho uma realidade que crescentemente [in steigendem Maß] as 
escraviza.” (Horkheimer, op. cit: 25) 



 

� � PAGE 22�  

dia-a-dia do mundo burguês, e portanto também a verdade de que o capital, embora absoluto não 

seja, como o Absoluto aparece. 

 Notemos ainda que, ao pressupor a validade absoluta da dualidade característica do modo de 

produção capitalista, a Economia Política pressupõe também a unidade contraditória que a 

fundamenta, assumindo-a como natural. Justamente por isso, a unidade problemática entre valor de 

uso e valor não é por ela percebida como um problema, e o economista se vê de antemão 

desobrigado de cumprir aquilo que, para Marx, constituía precisamente a tarefa de uma teoria do 

valor: “desenvolver como a lei do valor se impõe”39. Assim, a forma social geral do modo de 

produção capitalista (o valor) é assumida pelo economista sempre como um pressuposto, o que o 

autoriza a representar a relação entre o valor e as demais formas sociais sem as quais ele não pode 

se impor como forma social geral – e portanto, também entre a relação de troca simples e as demais 

relações constitutivas do modo de produção capitalista40 – na forma da exterioridade, i.e., a 

representar a conexão interna entre o valor e suas formas mais concretas como uma conexão 

exterior – algo  evidenciado, por exemplo, por todas as teorias burguesas do dinheiro41. 

 Ora, aquele que pressupõe a dualidade característica da economia burguesa pressupõe 

também a lei fundamental sob a qual ela opera, e com isso aceita a reboque uma outra dualidade: 

aquela que opõe de maneira absoluta a lei do valor e a existência real-empírica do capitalismo. 

Afinal,quem assume aprioristicamente a validade de uma lei jamais se pergunta sob que condições 

reais ela é válida; não à toa, o economista não se constrange ao afirmar a necessidade absoluta do 

que ocorre na história do capitalismo, sem sequer indagar quais são os limites dentro dos quais as 

relações constitutivas do modo de produção capitalista podem se mover – ou, numa atitude 

simétrica (adotada, por exemplo, pelos teóricos da financeirização), ao atribuir todas as 

transformações históricas do modo de produção capitalistas a fenômenos mais ou menos casuais, e 

fantasiar livremente sobre seu dever-ser antes mesmo de se deter sobre aquilo que ele é. Assim, no 

                                                 
39 Marx, carta a Kugelman de 11 de julho de 1868. Disponível em: 
http://kulturkritik.net/systematik/philosophie/mew/pop_mew.php?bd=32&pg=552 (05/05/2013) 
40 Cf. K, III, 620. 
41 Quanto a isso, cf. Paulani, Do Conceito de Dinheiro e do Dinheiro como Conceito. São Paulo: tese de 
doutorado, FEA-USP, 1992. Note-se que essa limitação fundamental não implica que a Economia Política seja incapaz 
de pensar de maneira razoavelmente adequada certos aspectos, certas esferas particulares do mundo do capital. Afinal, 
também a teoria que aceita acriticamente a totalidade social está de acordo com uma determinação dessa totalidade. Daí 
que ela não seja simplesmente errada: em sua unilateralidade, ela é capaz de representar adequadamente aspectos 
limitados da sociedade, i.e., momentos dessa sociedade em que a totalidade mesma, enquanto tal, não está em jogo. Por 
outro lado, não problematizando a totalidade, ela é incapaz de apreender racionalmente seu devir; é também, por 
conseguinte, incapaz de compreender os limites de suas teorizações parciais. 
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que se 

refere à Economia Política, “fatalismo e voluntarismo são, para um modo de consideração a-

histórico, a-dialético, apenas opostos que se excluem mutuamente” (Lukács, op. cit.: 37) – 

enquanto, para o modo de consideração que é sua negação determinada, fatalismo e voluntarismo, 

revelando-se um como a negação abstrata do outro, aparecem sempre como o que são: posturas co-

pertencentes. 

 Percebe-se dessa maneira que, em função da aparência necessária de naturalidade do 

capital, e da falsidade dessa aparência, o sistema da economia burguesa só pode ser apresentado de 

modo racional se o for criticamente, ou seja, se sua exposição conceitual for também a exposição 

de seus pressupostos, a revelação da unilateralidade de suas determinações, e portanto também a 

demonstração de seus limites – em suma, a explicitação das condições dentro das quais a economia 

continua a operar de acordo com a lei do valor. Uma vez que o objeto mesmo não é absoluto, mas 

aparenta sê-lo, ele só pode ser apresentado racionalmente de modo crítico. Eis então que a Crítica 

da Economia Política possui, simultaneamente, um caráter positivo e negativo: sua precisão 

científica repousa no reconhecimento da negatividade essencial do capital – reconhecimento que, 

por seu turno, constitui o primeiro passo para a superação efetiva do mundo encantado do capital. 

 De qualquer modo, deve-se ter em mente que a mera superação conceitual da dualidade 

sujeito/objeto não promove a reconciliação entre os dois polos, já que, com ela, não chegamos uma 

espécie de identidade, mas apenas ao reconhecimento da violência contida em toda identificação 

forçada do sujeito a uma objetividade social que ele criou, mas não consegue controlar42. É porque 

o fetiche não constitui uma mera loucura individual, porque ele possui efetividade nas sociedades 

produtoras de mercadorias – em suma: justamente porque, na superação teórica da dualidade 

sujeito/objeto, constatamos que um dos polos dessa relação reiteradamente, e de modo 

se adequa ao outro, conformando-se e deixando-se deformar – é isso o que nos autoriza a dizer que 

a realidade empírica funciona de acordo com a lei do valor, que ela tende a se reproduzir de acordo 

com aquela lei. A lei do valor estará em vigor enquanto os indivíduos se conformarem a ela, e os 

indivíduos se conformarão a ela enquanto ela estiver em vigor: ao evidenciar a verdade dessa 

proposição, a Crítica da Economia Política não faz senão convidar-nos a quebrar o encanto43. 

                                                 
42 Em Zur Kritik..., Marx fala da “equação objetiva entre os trabalhos desiguais que o processo social executa à 
força [gewaltsam]”. Op. cit., p. 45. 
43 Isto é, a romper praticamente com este “mundo encantado, invertido [Umgekehrt] e posto de cabeça para baixo, 
onde Monsieur le Capital e Madame la Terre exercem suas fantasmagorias [ihren Spuk trieben] como caracteres sociais 
e, ao mesmo tempo, imediatamente como meras coisas [Dinge].” (K, III, 838; C, III, 2, 280) 
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Os limites da exposição dilaética 

 Dissemos na última seção que o desenvolvimento lógico-sistemático das formas sociais 

constitutivas do modo de produção capitalista deveria revelar os pressupostos da lei sob a qual este 

opera. O leitor já terá notado, porém, que tal asserção recebeu então um caráter arbitrário, já que ali 

ela não foi provada. Na medida em que este ponto (como veremos à frente) é crucial para nossa 

pesquisa, a ele nos dedicaremos nesta seção. 

 Já vimos que, uma vez recompostas a dignidade do objeto e a da pesquisa que deve “rastrear 

seu nexo interno”, deve-se admitir que a dialética não possui o estatuto de um método válido em si 

e por si: a exposição só poderá assumir tal forma se assim o exigir o material resultante da 

pesquisa. Ora, se a forma da exposição é determinada por seu objeto, então os pressupostos sobre 

os quais este se apoia, caso existam, devem aparecer como limites ao próprio desenvolvimento do 

conceito; afinal, no(s) ponto(s) onde o valor deve se apoiar em algo que lhe é exterior, a sua 

exposição não mais poderá prosseguir de modo estritamente dedutivo. Mas tais pontos existem? 

 A julgarmos pelas palavras de Marx, a resposta a essa questão é inequívoca. É ele mesmo, 

afinal, quem afirma que “a forma dialética de exposição é correta apenas quando conhece seus 

limites” (2013a). De fato, a exposição lógico-sistemática do valor só é plausível em função da 

existência de uma organização econômica particular, na qual o trabalho “põe valor” - algo que, 

como vimos, nada tem de natural; assim, a exposição conceitual propriamente dita pressupõe 

 
 

o diagnóstico histórico de uma sociedade cujas relações sociais de produção estão 
dominadas por um universal que se auto-adjudica uma subjetividade pseudo-
concreta às expensas da atividade concreta dos indivíduos reais: o capital 
enquanto valor que se autovaloriza, princípio determinante da reprodução material 
de uma sociedade que repõe todas as suas condições históricas e lógicas como 
momentos internos da sua reprodução. (Müller, op. cit.) 

 
 
 Ora, tais condições só são encontradas ali onde se generaliza a separação entre o produtor 

direto e as condições objetivas de realização de sua atividade, “separação (…) [que] consolida a 

dissolução dos laços orgânicos do indivíduo trabalhador com a comunidade na qual ele se inseria 

como proprietário e instaura a sua individualidade nua, despojada da propriedade” (Marx, 1983: 

375) - que autonomiza a função social diante do indivíduo que a cumpre, estabelecendo, no real 

mesmo, “o primado do universal na dialética do universal e do particular” (Adorno, 2009: 264). A 
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dupla constituição histórica do indivíduo burguês – livre da apropriação alheia e livre da 

propriedade –, ou seja, a emergência histórica do trabalhador assalariado, constitui então o 

pressuposto histórico e sistemático da autonomização dos meios de produção sob a forma do 

capital, autonomização cuja contrapartida é a redução progressiva do trabalho vivo e concreto a 

trabalho abstrato, “isto é, a trabalho considerado apenas enquanto dispêndio de uma atividade, 

medida quantitativamente pelo tempo cronológico, e que se tomou indiferente ao seu sujeito.”
44

 Daí 

                                                 
44 “Esta redução já está logicamente pré-definida na constituição do trabalho assalariado.” Müller, op. cit. 
Aproveitemos esta nota para tratar com algum detalhamente do problema da adequação da exposição dialética ao modo 
de produção capitalista. Na sociedade burguesa, como vimos, as relações sociais se autonomizam frente aos indivíduos, 
ao mesmo tempo que, para a realização dessas mesmas relações, é indiferente o indivíduo ao qual determinada função 
recairá. (Diferentemente do que ocorre, por exemplo, na relação de um rei absoluto com sua função, caso em que o 
corpo de determinado indivíduo é ele mesmo o material, a encarnação da legitimidade. Cf. Rancière, J. Os Nomes da 
História: Um Ensaio de Poética do Saber. São Paulo: EDUC/Pontes, 1994 e Rancière, J. As Palavras da História. In: 
Políticas da Escrita. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995.) O indivíduo pode ser então considerado apenas como uma 
instância de efetivação, como suporte das relações sociais autonomizadas. Como escreve Marx no prefácio à primeira 
edição de O Capital: “aqui só se trata de pessoas à medida que [soweit] são personificações de categorias econômicas, 
portadoras de determinadas relações de classe e interesses. Menos do que qualquer outro, o meu ponto de vista, que 
enfoca o desenvolvimento da formação econômica da sociedade como um processo histórico-natural, pode tornar o 
indivíduo responsável por relações das quais ele é, socialmente, uma criatura, por mais que ele queira colocar-se  
subjetivamente acima delas” (K, I, 16; C, I, 1, 131-2). Assim, Marx encontra, em O Capital, “o substrato material do 
sujeito unitário [einheitlich] da filosofia burguesa da história”, já que ali ele decifra a própria individualidade 
desencadeada do sujeito burguês como uma forma social, o que lhe permite mostrar também os limites dessa forma de 
subjetividade. “Que os indivíduos na modernidade [Neuzeit] sejam livres apenas no 'pensamento', na 'representação', 
enquanto na realidade efetiva sejam menos livres do que no mundo pré-burguês, porque estão mais subsumidos ao poder 
[Gewalt] das coisas [sachliche], dizem Marx e Engels já na Ideologia Alemã. Nos Grundrisse porém ele mostra como 
essa represetanção da liberdade vem à existência conjuntamente à crescente falta de liberdade [Unfreiheit], como o 
capital existente produz essa forma de liberdade mesma, através da qual ele realiza [realisiert] sua legiformidade 
[Gesetzmäßigkeit] imanente. 'Não os indivíduos, mas sim o capital é liberado [frei gesetzt] na livre concorrência (…) 
Esse tipo de liberdade individual é portanto a mais completa suspensão [Aufhebung] de toda liberdade individual e a 
mais completa subjugação da individualidade, sob condições sociais que assumem a forma de poderes das coisas 
[sachliche] [Grundrisse, 554, nota]. O indivíduo é livre, por conseguinte, apenas sob a forma do personagem 
[Charaktermaske], cuja ação já está pré-formada de antemão, [ou seja,] cada ação já é um ação geral [allgemeines 
Handeln], ainda que um geral na forma da unicidade [Einzelheit].” (Reichelt, 1971: 80-1).  Assim, se a Crítica da 
Economia Política lida exclusivamente com personagens [Charaktermaske], ou melhor, com papéis sociais, funções 
autonomizadas, isso ocorre somente porque a abstração da individualidade é correlata ao reino da propriedade privada. 
“Na mesma medida em que eu valho [gelte] como proprietário privado, eu não sou válido como indivíduo – uma frase 
provada diariamente por todos aqueles que vivem em função do dinheiro [Geldheiraten]” Marx e Engels apud Reichelt, 
op. cit., p. 81. (Cabe dizer que o trecho citado foi suprimido por Marx e Engels nos manuscritos da Ideologia Alemã.) 
Neste mundo em que as relações sociais estão quase plenamente autonomizadas perante os indivíduos que as criaram, e 
no qual, portanto, os indivíduos não valem por si, mas pela relação social que realizam (pela categoria que personificam), 
o método de Hegel mostra sua adequação – desde, é claro, que se reconheça seus limites: “O idealismo de Hegel, que 
afirma que as pessoas obedecem a um poderoso [machthabenden] conceito, é essencialmente adequado a este mundo 
invertido (…) Ele é a sociedade burguesa – como ontologia. A diluição do não-idêntico em categorias puras tem seu 
substrato real na inversão de facto [faktisch], na qual a individualidade vivente é absorvida pelo seu próprio personagem 
[Charaktermaske].” (Reichel, 1971: 80) Se é assim, então o método dialético possui apenas validade histórica: “Ele tem 
validade apenas ali onde um universal [Allgemeines] se impõe às custas do individual. Como dialética idealista, ele é o 
redobramento [Verdopplung] filosófico da inversão real [real]; como dialética materialista, é um método com validade 
revogável, que desaparecerá com as condições de sua existência. (…) Sobre o método, destacado de seu conteúdo, nada 
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que a 

Crítica da Economia Política – para a qual, como veremos, o reconhecimento do caráter crucial da 

exposição dialética do valor, i.e., do desenvolvimento lógico das relações constitutivas do modo de 

produção capitalista em sua unidade interna, não implica a redução do devir histórico do modo de 

produção capitalista a uma espécie de fenomenologia – reconheça que o próprio surgimento 

histórico do modo de produção capitalista “constitui [bildet] um momento de seu processo, de seu 

desenvolvimento” (Marx, 1983: 203). 

 Não por outra razão, ela reconhece as dificuldades que a passagem do dinheiro ao capital 

impõe ao desenvolvimento conceitual, e admite que a entrada do trabalhador livre no palco da 

história não pode ser simplesmente derivada das determinações da circulação simples de 

mercadorias
45

: pelo contrário, a relação entre o trabalho assalariado duplamente livre e o capitalista 

constitui “uma relação social histórico-específica, que deve ser pressuposta em em seu surgimento 

[Gewordenheit] histórico” (Müller, op. cit.), já que essa relação “mesma é evidentemente o 

resultado de um desenvolvimento histórico anterior, o produto de muitas revoluções 

[Umwälzungen] econômicas, da decadência de toda uma série de formações mais antigas da 

produção social” (K, I, 183; C, I, 1, 287). 

 
 

Que o possuidor de dinheiro encontre a força de trabalho no mercado, que o 
encontre [vorfindet] nos limites da circulação como mercadoria: este pressuposto, 
da qual nós aqui partimos, e da qual a sociedade burguesa parte em seu processo 
de produção, é obviamente o resultado de um longo desenvolvimento histórico, o 
resumé de muitos cataclismas [Umwälzungen], e pressupõe o declínio de outros 
modos de produção (relações sociais de produção) e determinados 

                                                                                                                                                                  
pode ser dito. (…) Apenas a Economia Política é afinal objeto da exposição dialética; ela mesma pede essa forma” 
(Idem: 81). A dialética materialista não pode, portanto, assumir a pretensão ontológica da dialética especulativa. 
45 “Para que, no entanto, o possuidor de dinheiro encontre à disposição no mercado a força de trabalho como 
mercadoria, diversas condições precisam ser preenchidas. O intercâmbio de mercadorias não inclui em si e para si outras 
relações de dependência que não as originadas de sua própria natureza” (K, I, 181-2; C, I, 1, 285). Disso não se deve 
auferir contudo que a circulação simples considerada no início de O Capital seja a apresentação abstrata de uma fase 
histórica na qual se encontra uma espécie de produção generalizada, mas não capitalista, de mercadorias. Pelo contrário: 
o desenvolvimento conceitual a partir da circulação simples mostra justamente que relação de troca generalizada, e 
portanto a produção de valores, é apenas um aspecto, um momento da produção capitalista. Como escreve o próprio 
Marx, no Urtext: “Não se trata aqui (…) de uma passagem [Übergang] histórica da circulação ao capital. A circulação 
simples é muito mais uma esfera abstrata do processo global da produção burguesa [des bürgerlichen 
Gesammtproductionprocesses], que se revela através de suas próprias determinações como momento, mera forma de 
aparecimento de um processo que transcorre por trás dela, [e que] de mesmo modo resulta dela (…) – o capital 
industrial”. “O que, portanto, caracteriza a época capitalista é que a força de trabalho assume, para o próprio trabalhador, 
a forma de uma mercadoria que pertence a ele, que, por conseguinte, seu trabalho assume a forma de trabalho 
assalariado. Por outro lado, só a partir desse instante se universaliza a forma-mercadoria dos produtos do trabalho.” (K, 
I, 184; C, I, 1, 288) 
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desenvolvimentos das forças produtivas do trabalho social. (…) Este nível de 
desenvolvimento histórico da produção econômica – cujo produto mesmo é o 
trabalho livre – é porém o pressuposto para o vir-a-ser [Werden] e ainda mais 
para a existência [Dasein] do capital enquanto tal. Sua existência é o resultado 
um demorado processo histórico nas configurações econômicas da sociedade. 
(Marx apud Reichelt, op. cit.: 132) 
 
 

 Portanto, o reconhecimento do caráter limitado do método dialético, sem o qual é 

impossível compreender que o estabelecimento do valor como forma social geral do produto da 

atividade humana tem um pressuposto histórico, é a condição sine qua non da explicitação do 

fundamento histórico da lei do valor, essa lei despótica que só opera ali onde se encontram, “de 

um lado possuidores de dinheiro e de mercadorias e, do outro, meros possuidores das próprias 

forças de trabalho” - uma relação que não é produzida pela “Natureza”, e não é, portanto, “comum 

a todos os períodos históricos”(K, I, 183; C, I, 1, 287). Isso não obstante, é importante notar que, 

uma vez constituído historicamente o modo de produção capitalista, a reprodução da força de 

trabalho deve ser considerada como um resultado da própria reprodução do capital. Por isso, como 

afirma Marx num texto publicado pela nova edição crítica de sua obra, se: 

 
 

os pressupostos (…) aparecem para o surgimento histórico do capital como 
pressupostos exteriores e dados, do mesmo modo, assim que o capital tenha se 
tornado capital enquanto tal, ele cria seus próprios pressupostos (…) através de 
seu próprio processo de produção. Esses pressupostos, que originalmente 
apareceram como condições de seu vir-a-ser – e por isso ainda nao podiam nascer 
[entspringen] de sua ação como capital – aparecem agora como resultado de sua 
própria realização, de sua efetividade (…) – não como condições de seu 
surgimento, mas como resultado de seu ser-aí. Ele não parte [ausgeht] mais de 
pressupostos, (…) mas sim é ele mesmo pressuposto, parte de si, cria os 
pressupostos de sua conservação e de seu crescimento mesmos. (Marx apud Wolf, 
2011a: 5) 

 
 
 E no entanto, a Crítica da Economia Política também é capaz de desvendar o caráter 

unilateralmente formal da subordinação de “todos os elementos da sociedade” ao movimento do 

valor em processo, i.e., o caráter não-absoluto da relação do valor consigo mesmo – do qual se 

aufere que a autodeterminação do capital não pode ser plena, embora pareça sê-lo. Justamente por 

isso, ela deve ser capaz de reconhecer não apenas os pressupostos históricos, mas também os 

insuperáveis do modo de produção capitalista, e portanto também da exposição estritamente 

conceitual do valor, o que a levará a recuperar a dignidade do elemento propriamente histórico na 
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consideração teórica do capital. Como afirma Fulda (1974: 210): 

 
 

ela [a exposição dialética] não deve reduzir o elemento histórico [das Historische] 
a meros apontamentos. A conexão entre fenômeno e essência, que o método de 
desenvolvimento descobre, deve (…) tornar definíveis os pontos em que a 
exposição sistemática tem que ceder lugar à consideração histórica e nos quais 
deve ser corrigida a aparência de que se trataria somente de um desenvolvimento 
conceitual. 

 
 

 Assim, embora também em O Capital – como, aliás, em praticamente toda ciência social – 

elemento histórico possa em certos casos servir à mera ilustração de uma relação já desenvolvida 

conceitualmente
46

, na principal obra de Marx esse elemento realizará ainda, sobre a exposição 

estritamente lógico-sistemática, dois outros tipos de intervenção. Em primeiro lugar, como já 

o elemento histórico pode aparecer como pressuposto da própria existência do objeto em 

consideração. Mas ele deve, além disso, intervir nos pontos além dos quais o desenvolvimento 

conceitual stricto sensu não pode ir (cf. Sgro', op. cit: 217), como, por exemplo, nas passagens em 

que Marx trata da determinação da taxa de exploração47. Com efeito, o desenvolvimento 

do capital pode fornecer apenas os “limites absolutos” da taxa de exploração, já que, para que uma 

economia capitalista possa se reproduzir no tempo, é necessário, por um lado, que haja acumulação 

(limite inferior da taxa de exploração), e por outro, que a força de trabalho seja reproduzida (limite 

superior); contudo, a determinação da taxa média de mais-valor, da qual depende o próprio 

desenvolvimento histórico do modo de produção capitalista, depende da evolução da produtividade 

do trabalho (a qual, por sua vez, está sujeita a condições não inteiramente subordinadas ao 

movimento do capital) e, principalmente, das capacidades de organização e de luta dos lados 

envolvidos na divisão do produto do trabalho social. Sobre isso, porém, o capital enquanto conceito 

nada tem a dizer: deste ponto, o desenvolvimento conceitual não pode passar. 

 Ora, se é assim, então a apresentação crítica das relações constitutivas do modo de produção 

capitalista não deve se confundir com a história mesma deste último. De fato, a dialética não se 

apresenta, em O Capital, como a forma de desenvolvimento da história presidido pelo 

desenvolvimento das determinações de um conceito; muito pelo contrário: “como 'método de 

                                                 
46 Ver, por exemplo, a quinta seção do capítulo 23 do livro I de O Capital. 
47 Isso também vale para a determinação da taxa de juro. Grespan, em O negativo do capital (seções 29 e 30), 
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processamento [Bearbeiten]' da Economia burguesa, (…) a dialética distingue-se” não apenas “da 

exposição de seu objeto” (exposição que, como vimos, não pode ser exclusivamente dialética), mas 

também de “sua consideração histórica” (Fulda, op. cit.: 210). E isso é da maior importância; pois 

somente sob tais condições pode a Crítica da Economia Política apresentar seu objeto como aquilo  

 

que ele é: um sistema – mas um sistema inevitavelmente aberto. Somente assim, portanto, pode ela 

conceber uma supressão da dualidade da lei do valor e da existência histórica do capital que não 

coincida com a identificação (ainda que mediada) desses dois termos, identificação que fatalmente 

nos levaria a conceber a história real do capital como uma espécie de processo no qual, progressiva 

e necessariamente, realiza-se seu conceito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
mostra que algo semelhante ocorre na determinação dos ciclos da economia capitalista. 
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DESENVOLVIMENTO SEM “ISMOS”: UMA CRÍTICA AO NOVO-

DESENVOLVIMENTISMO A PARTIR DOS GRUNDRISSE DE MARX 

 

Bianca Aires Imbiriba Di Maio Bonente e Hugo Figueira de Souza Corrêa 

 

Resumo:  
O artigo tem por finalidade inspecionar criticamente o movimento (teórico/político) que vem se 
definindo como “novo-desenvolvimentista”. Surgido no rescaldo do fracasso do neoliberalismo na 
América Latina, o novo-desenvolvimentismo pretende constituir uma “alternativa aos males do 
capitalismo” por meio de uma atividade estatal capaz de se conjugar harmonicamente com 
mercados “fortes” – isso é, definidores do norte da vida social. Apesar do apoio encontrado por essa 
visão mesmo em setores da sociedade tradicionalmente associados à esquerda, pretendemos aqui 
chamar atenção para a necessidade da crítica radical, nos valendo para isso das indicações deixadas 
por Marx em seus esboços da crítica à Economia Política. 
Palavras-chave: desenvolvimentismo; novo desenvolvimentismo; crítica da Economia Política. 

 
 

Abstract:  
This paper intention is to critically inspect the (theoretical/political) movement self-called “new 
developmentalism”. Appearing as an aftermath of neoliberalism failure in Latin America, the new 
developmentalism argues for an ‘alternative to capitalism problems’ led by the state, but also 
capable of interact harmonically with strong markets – i.e., allowing markets to define the ends of 
social life. Although this perspective had found support among traditional left-wing sectors of 
society, our goal is to defend the necessity of reclaiming the radical critique of capitalism, and for 
that we use the notes on capitalism development left by Marx in his Grundrisse. 
Keywords: developmentalism; new developmentalism; critique of Political Economy. 

 



 

1. Introdução 
 

Enquanto poucos duvidam que na virada do século XXI a América Latina atravessava um 

indiscutível domínio neoliberal, tem ganhado força a ideia de que a política econômica sofreu uma 

inflexão desenvolvimentista nos últimos anos. O fenômeno estaria associado, de um lado, ao 

ressurgimento no campo acadêmico do interesse pela temática do desenvolvimento econômico, e, 

de outro lado, à ascensão dos governos da chamada “nova esquerda” latino-americana (que, como 

pretendemos deixar claro, tem tão pouco de “nova” quanto tem de “esquerda”). 

O entusiasmo com as perspectivas abertas nesse momento se refletiu, portanto, na 

proliferação de trabalhos que, no plano teórico, buscam dar sustentação e justificar cientificamente 

a implementação de uma estratégia de desenvolvimento alternativa ao neoliberalismo. Ainda que 

não se constitua como uma corrente de pensamento homogênea e organizada, a nova produção 

acadêmica tem sido, em seu conjunto, caracterizada como “novo-desenvolvimentista”. 

Como ponto de partida da proposta novo-desenvolvimentista, encontra-se o diagnóstico de 

que as políticas econômicas amparadas pelo receituário neoliberal não eram políticas focadas na 

promoção do desenvolvimento e que, diante do cenário atual, a retomada do desenvolvimento faz-

se imperativa. Por outro lado, a proposta não se resume ao simples resgate do “velho-

desenvolvimentismo”, considerado obsoleto e inadequado à realidade contemporânea. 

Juntamente com a proliferação de textos associados ao novo-desenvolvimentismo, ou que 

exaltam os resultados supostamente positivos decorrentes da implementação dessa estratégia1, 

cresce também o número de trabalhos que procuram analisar criticamente o novo-

desenvolvimentismo, indicando, em geral, o caráter não-alternativo do projeto em relação ao 

neoliberalismo2. Mas, ainda que sejam relevantes as contribuições nesse campo, entendemos que, 

ao restringir a crítica a esse aspecto, a esquerda perde uma excelente oportunidade histórica de se 

recompor e construir um projeto efetivamente alternativo de sociedade. 

A proposta do artigo, portanto, é inspecionar criticamente o novo-desenvolvimentismo, à luz 

do contexto histórico de sua emergência e do projeto societário por ele sustentado (fundado sobre a 

naturalização das relações sociais capitalistas). Em seguida, tentamos recompor, a partir de 

indicações deixadas por Marx em seus rascunhos de 1857-1858, algumas das principais 

                                                

1 Conferir, por exemplo, Mercadante-Oliva (2010), Sader (2013) e Morais & Saad-Filho (2011). 
2 Ver, especialmente, Gonçalves (2012). É importante destacar também que alguns autores, como Castelo (2012), 
Monfardini (2010) e Sampaio Jr. (2012), por exemplo, vão além da indicação de convergência entre neoliberalismo e 
novo-desenvolvimentismo, apontando a necessidade de uma crítica mais ampla aos fundamentos de ambos os projetos. 



 

características do desenvolvimento capitalista, apontando para seu caráter contraditório e 

historicamente contingente. 

2. Desenvolvimentismos e a interdição do horizonte de transformação social 
 

A tentativa de elaborar uma nova estratégia de desenvolvimento, o novo-

desenvolvimentismo, ganha espaço no Brasil no início dos anos 2000, sobretudo a partir das 

intervenções do economista Luiz Carlos Bresser-Pereira. Longe de ser uma proposta 

verdadeiramente nova, o novo-desenvolvimentismo de Bresser-Pereira reeditava um diagnóstico 

elaborado por neoestruturalistas e economistas heterodoxos (de tradições diversas) nos vinte anos 

anteriores.  

De acordo com esse diagnóstico, o debate sobre desenvolvimento nacional havia sido 

interditado no Brasil e nos demais países latino-americanos pela ascensão hegemônica da ideologia 

neoliberal, imposta desde fora à região no período da crise da dívida e abraçada por dirigentes 

nacionais. Argumentava-se que o domínio neoliberal era incompatível a construção de estratégias 

de desenvolvimento, pois se chocava com o desenho de amplos “planos de ação”. Estes se 

amparavam, no mais das vezes, na agora rejeitada noção de que as forças de mercado eram 

insuficientes ou ineficazes para a modernização capitalista da periferia, devendo ser 

complementadas ou retificadas por um órgão de planejamento e execução do desenvolvimento 

personificado no Estado nacional. 

Por outro lado, a crença neoliberal se apoiava no entendimento de que as mazelas sociais e 

debilidades econômicas da América Latina só poderiam ser mitigadas por meio de um amplo leque 

de reformas voltadas à liberdade de mercado, e que tinham por pressuposto o desmanche de um 

aparelho estatal supostamente hipertrofiado, ineficiente e corrupto. Nesse sentido, no discurso 

neoliberal a melhor estratégia de desenvolvimento seria “deixar fazer” (o laissez faire): retiram-se 

os entraves à livre-iniciativa, os desestímulos ao investimento (oriundos do setor público), os 

controles à movimentação do capital (sob qualquer forma por este assumida e em qualquer lugar) e 

o desenvolvimento, como que por mão invisível, concretiza-se como resultado. 

E por décadas assim foi feito. Do ponto de vista histórico, as duas décadas finais do século 

XX foram marcadas por um domínio inconteste das idéias e políticas neoliberais – com efeitos 

trágicos e notórios para a população3. Não por acaso, entre o there is no alternative, de Thatcher, e  

                                                

3 Não há aqui espaço para demonstrar tal afirmação, embora existam diversos trabalhos apontando nesta direção. Para 
os propósitos do presente artigo, basta lembrar que os resultados insatisfatórios, especialmente no que diz respeito às 



 

 

o outro mundo é possível, de Porto Alegre, a América Latina acumulou capacidade de articulação e 

crítica contra o neoliberalismo. O novo-desenvolvimentismo se apresenta como representante deste 

movimento. Sua proposta é retomar as políticas de desenvolvimento nacional, abandonadas quando 

da chegada do neoliberalismo.  

Os teóricos do novo-desenvolvimentismo não acreditam, contudo, na possibilidade (ou na 

correção) de um simples retorno às políticas desenvolvimentistas dos anos 1940-1950. Como não se 

cansam de afirmar, o “nacional-desenvolvimentismo” ou “velho-desenvolvimentismo”, ainda que 

possa constituir a base sobre a qual se ergue a nova estratégia de desenvolvimento, não se adequaria 

à conjuntura. Verdade seja dita, as muitas diferenças apontadas por defensores do novo-

desenvolvimentismo com relação a seus predecessores em geral podem se resumir a uma: o 

nacional-desenvolvimentismo padeceria com uma “excessiva” complacência, quando não por certo 

encantamento, com relação às interferências estatais na economia. 

De todo modo, segundo Bresser-Pereira (2012, p. 47), as principais diferenças entre os 

desenvolvimentismos de ontem e hoje são: (i) antes se defendia que a base do desenvolvimento 

seria a industrialização por substituição de importações, enquanto hoje se defende o crescimento 

com base nas exportações; (ii) antes acreditava-se que o Estado deveria viabilizar a industrialização 

gerando os recursos (via poupança forçada) e executando os investimentos, ao passo que hoje crê-se 

que ele deve apenas criar oportunidades de investimento e reduzir as desigualdades econômicas; 

(iii) a política industrial é deslocada de um papel central para um “papel acessório” na estratégia de 

desenvolvimento; (iv) os déficits fiscais e (v) a inflação deixam de ser aceitos em qualquer hipótese. 

Olhando atentamente para os cinco pontos elencados, vê-se que, em todos os casos, se trata de 

garantir que as intervenções estatais não gerem distorções ou contrariem os sinais de mercado, nem 

tomem o lugar que “por direito” deveria pertencer ao setor privado4. 

                                                                                                                                                            

condições de vida da população, foram admitidos por parte dos próprios defensores das reformas neoliberais, como fica 
evidente no revisionismo expresso no Pós-Consenso de Washington. Ver Williamson & Kuczinsky (2004). 
4 De fato, Sicsú, De Paula & Michel (2007, p. 515) – como diversos outros economistas antes deles – responsabilizam 
de modo mais ou menos explícito o desenvolvimentismo pela “ausência de uma burguesia nacional” no país: “A 
ausência de uma burguesia nacional forte é um dos aspectos críticos no estabelecimento de uma estratégia nacional de 
desenvolvimento no Brasil. Além da falta de uma política estatal mais efetiva e de longo prazo que favorecesse a 
empresa privada nacional no processo de desenvolvimento industrial, o ‘protecionismo tarifário generalizado e sem 
tempo determinado para acabar’ não estimulou o processo de aprendizagem das empresas nacionais. Isto ocorreu 
porque não foi acompanhado de um processo concomitante de geração de exportações e de desenvolvimento 
tecnológico. [...] A estratégia novo-desenvolvimentista, embora tenha suas origens no ‘velho desenvolvimentismo’, 
ainda que com um olhar crítico em alguns aspectos desta estratégia, busca adequar a estratégia desenvolvimentista aos 
novos tempos e à realidade brasileira atual. Não faz mais sentido, no atual estágio de desenvolvimento produtivo 
brasileiro, a existência de um Estado-empresário e de um protecionismo do mercado interno nos moldes do passado”.  



 

Ainda que não tenhamos aqui a intenção de fazer um resgate amplo das recomendações de 

política econômica, compatíveis com a função mediadora doravante atribuída ao Estado, é 

importante ressaltar que, em lugar de uma mudança efetiva (transformação social), o novo-

desenvolvimentismo defende uma espécie de transformação produtiva com equidade, para usar a 

expressão popularizada pela Cepal nos anos 1990 e admitida pela nova literatura 

desenvolvimentista5. Essa transformação seria alcançada por meio da “estabilidade 

macroeconômica”, possibilitada por uma coordenação de políticas (fiscal, monetária, cambial, 

salarial) que garantisse “crescimento econômico sustentado, estabilidade financeira e estabilidade 

de preços”; o gerenciamento adequado das condições macroeconômicas permitiria o florescimento 

de um capitalismo progressista; a estabilidade e a concorrência criariam os estímulos necessários à 

inovação; a demanda externa por commodities e/ou o adensamento do mercado interno (via 

políticas distributivas e de facilitação do acesso ao crédito, além de uma melhora salarial, associada 

ao aumento de produtividade) criariam os estímulos ao investimento privado; nessas condições seria 

possível o fortalecimento de uma burguesia comprometida com o destino nacional, nos colocando 

em uma trajetória de crescimento convergente com relação aos países centrais (o famigerado catch-

up).  

Não é difícil entender, nesse sentido, por que inúmeros críticos do novo-

desenvolvimentismo apontam, corretamente, para as semelhanças deste com relação àquela visão 

que seria seu maior contraponto (em termos de estratégia), o neoliberalismo. De fato, a ideia de 

conjugar Estado e mercado numa só estratégia já havia sido sistematizada anteriormente, 

aparecendo de modo explícito, por exemplo, no pós-Consenso de Washinton e no 

neoestruturalismo, que compartilham a noção de que as políticas de desenvolvimento, embora 

indispensáveis, deveriam ser market friendly. Seria papel do Estado nesse esquema regular os 

mercados e fomentar a concorrência, ou como gostam de colocar seus defensores, seria necessário 

um Estado forte para garantir um mercado forte6. 

A diferença é que, mesmo sem se opor frontalmente à avaliação neoliberal, que 

responsabiliza os excessos do Estado desenvolvimentista pela crise dos anos 1980, a nova ideologia 

desenvolvimentista crê na necessidade de uma estratégia nacional de desenvolvimento na qual este 

desempenha um papel ativo (embora “subsidiário”). Mais que isso, pode-se mesmo dizer que ela vê  

 

                                                

5 Conferir Cepal (2000) e Sicsú, De Paula & Michel (2007, p. 509). 
6 Vemos por que, seguindo o exemplo oferecido pelo neoestruturalismo pelo menos uma década antes, o novo-
desenvolvimentismo se apresenta como uma “terceira via” entre o desenvolvimentismo (em tese, um radicalismo de 
Estado), de um lado, e o neoliberalismo (supostamente, o radicalismo de mercado), de outro. 



 

 

no Estado (num Estado que não se contrapõe, mas se coaduna com o mercado) uma espécie de 

“tábua de salvação”. Como explicitado na passagem abaixo: 

 
 

A alternativa novo-desenvolvimentista aos males do capitalismo é a constituição de 
um Estado capaz de regular a economia – que deve ser constituída por um mercado 
forte e um sistema financeiro funcional – isto é, que seja voltado para o 
financiamento da atividade produtiva e não para a atividade especulativa. (SICSÚ, 
DE PAULA & MICHEL, 2007, p. 512) 

 
 
Embora estejamos aqui tratando o novo-desenvolvimentismo no singular, isso não significa 

que não sejamos capazes de reconhecer a pluralidade e as nuances que têm lugar em seu interior. A 

mais evidente disputa teórica entre os defensores dessa concepção diz respeito ao modo como as 

políticas econômicas e sociais se combinariam no interior da estratégia novo-desenvolvimentista.  

Por isso, Carneiro (2012a) insiste em afirmar que existem duas vertentes atuantes no debate: de um 

lado, “o novo-desenvolvimentismo, cujo centro de irradiação é a FGV-SP, que privilegia as 

dimensões macro das políticas econômicas e subordina a elas as políticas de desenvolvimento 

dando maior peso ao papel do mercado”; de outro, “o social-desenvolvimentismo, com origem na 

UNICAMP e UFRJ. Como a qualificação sugere, o social é o eixo do desenvolvimento e isto se 

daria pela centralidade do mercado interno via a ampliação do consumo – de bens públicos e 

privados – das massas. Nessa vertente se propõe a subordinação das políticas macroeconômicas às 

de desenvolvimento e o maior peso do Estado”7. 

Para os propósitos do presente trabalho, no entanto, em lugar de ressaltar as diferenças no 

interior do novo-desenvolvimentismo e as divergências em relação ao velho-desenvolvimentismo, 

faz-se necessário ressaltar alguns traços comuns e característicos de ambas as correntes. Em toda 

literatura desenvolvimentista, o desenvolvimento socioeconômico é encarado como um processo 

benéfico, que tem de ser promovido, e que se traduz na ampliação da capacidade produtiva da 

sociedade (em seus termos, aumento de produtividade, através de investimentos e transformações 

na técnica produtiva) e da capacidade de consumo (por meio de uma redistribuição da riqueza 

social, ou ao menos das condições de acesso a ela, no plano individual). Em uma sentença, 

desenvolver significa ampliar a riqueza (entendida como uma enorme coleção de mercadorias). 

                                                

7 Uma descrição mais detalhada de ambas as corrente pode ser vista em Carneiro (2012b, p. 767-776). Adotando um 
viés crítico, Castelo (2012) e Sampaio Jr. (2012) associam essas duas versões do novo-desenvolvimentismo não só aos 
centros acadêmicos desde os quais são irradiadas, mas à política nacional: enquanto o novo-desenvolvimentismo 
propriamente dito representaria o projeto tucano, o “social-desenvolvimentismo” se adequaria melhor às ideias petistas. 
Bastos (2012) também reconhece essa “filiação política” do debate, embora não pareça se incomodar tanto com ela. 



 

Como se trata de uma perspectiva “modernizante” (cujo limite encontra-se definido pelo 

ponto de partida, isto é, pelo próprio modo de produção capitalista), o horizonte de transformação 

possível no interior dessa visão de mundo é intrinsecamente restrito – voltado a atingir, quando 

muito, melhorias sociais. Mais do que isso, como pretendemos argumentar na próxima seção, o 

desenvolvimentismo esforça-se em dissociar os “aspectos progressistas” do desenvolvimento 

capitalista daqueles que seriam considerados seus “aspectos negativos” (suas “mazelas”). Dito de 

outro modo, a defesa do desenvolvimento capitalista, nessa perspectiva, tem por base a exasperação 

e atribuição de um caráter geral (universal) a uma das dimensões dessa dinâmica, abstraindo em 

simultâneo os demais momentos dessa totalidade. O progresso social, assim unilateralizado, é posto 

como resultado do avanço das forças produtivas do trabalho, como se esta se realizasse 

autonomamente, fora das relações sociais capitalistas. 

3. Desenvolvimento capitalista (sem “ismos”) e suas contradições 
 

Em um trecho dos Grundrisse intitulado Capital fixo e desenvolvimento das forças 

produtivas da sociedade, Marx apresenta o desenvolvimento do capital fixo (forma assumida pelos 

meios de trabalho no modo de produção capitalista) como sendo a expressão material (objetiva) do 

desenvolvimento das forças produtivas do trabalho. Ademais, “a dimensão quantitativa e a eficácia 

(intensidade) com que o capital está desenvolvido como capital fixo indica o grau em que o capital 

está desenvolvido como capital, como o poder sobre o trabalho vivo, e em que submeteu a si o 

processo de produção como um todo”. (MARX, 2011, p. 583) 

Nessa passagem, como em diversas outras ao longo de sua obra, Marx emprega o termo 

desenvolvimento para caracterizar um momento da história da formação social capitalista no qual o 

capital adquiriu extensão e força suficientes para dominar a esfera da produção e os demais 

momentos da existência social. Não se trata, portanto, do emprego corrente da palavra – entre os 

desenvolvimentistas, como vimos, a noção de desenvolvimento está associada às possibilidades de 

tornar a sociedade capitalista “mais humana” ou “melhor” em qualquer sentido. Desde a perspectiva 

marxiana, ao contrário, trata-se de reconhecer objetivamente a operação ampliada das leis que 

emanam da organização própria da economia regida pelo capital, por piores (ou melhores, pouco 

importa) que sejam as suas consequências do ponto de vista humano. 

Como Marx já havia concluído nesta etapa de seus estudos, a tendência mais fundamental e 

definidora do modo de produção regido pelo capital é a produção de valor em escala crescente. No 

modo de produção capitalista, o trabalho aparece como uma propriedade dos objetos, como valor, e 

a esfera econômica (do trabalho) apresenta-se como a principal esfera de sociabilidade, a partir da 



 

qual emana a dinâmica (de ampliação do trabalho) que subordina os demais momentos e esferas da 

existência. Embora essas conclusões sejam, evidentemente, apresentadas de maneira mais 

sistemática em O capital8, já nos rascunhos de 1857-58 Marx tem presente a noção de que “a 

autoconservação do capital é sua autovalorização” (Ibidem, p. 254) e que essa autovalorização tem 

por fundamento a apropriação de trabalho alheio, excedente, não pago, em suma, mais-valor.  

Também no que diz respeito aos métodos de extração de mais-valor, Marx já tem claro que 

o aumento das forças produtivas se apresenta como um imperativo9. Ao ingressar na esfera 

produtiva, o capital revoluciona a forma de produzir, revoluciona o modo de fazer as coisas, 

transforma a produção para que essa se transforme num meio de expansão do valor – dinâmica essa 

que confere ao aumento das forças produtivas uma potência sem precedentes na história da 

humanidade: 

 
 

O grande papel histórico do capital é o de criar esse trabalho excedente, trabalho 
supérfluo do ponto de vista do simples valor de uso, da mera subsistência, e seu 
destino histórico está consumado tão logo, por um lado, as necessidades são 
desenvolvidas a tal ponto que o próprio trabalho excedente acima do necessário é 
necessidade universal derivada das próprias necessidades individuais; por outro, a 
laboriosidade universal mediante a estrita disciplina do capital, pela qual passaram 
sucessivas gerações, é desenvolvida como propriedade universal da nova geração; 
tão logo, finalmente, o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho, que o 
capital incita continuamente em sua ilimitada mania de enriquecimento e nas 
condições em que exclusivamente ele pode realizá-lo, avançou a tal ponto que a 
posse e a conservação da riqueza universal, por um lado, só requer um tempo de 
trabalho mínimo de toda a sociedade e, por outro lado, a sociedade que trabalha se 
comporta cientificamente com o processo de sua reprodução progressiva, com sua 
reprodução em uma abundância constantemente maior; que deixou de existir, por 
conseguinte, o trabalho no qual o ser humano faz o que pode deixar as coisas 
fazerem por ele. [...] Por isso o capital é produtivo; i.e., uma relação essencial 
para o desenvolvimento das forças produtivas sociais. Só deixa de sê-lo quando o 
desenvolvimento dessas próprias forças produtivas encontra um limite no próprio 
capital. (Ibidem, p. 255-6, grifos originais) 

 

                                                

8 Como ressalta Duayer na apresentação à tradução brasileira dos Grundrisse, é apenas ao final dos rascunhos que Marx 
parece ter decidido tomar como ponto de partida de sua exposição a forma assumida pela riqueza social no modo de 
produção capitalista, a mercadoria. (MARX, 2011, p. 756) Nesse caso, já é possível perceber nos capítulos iniciais de O 
capital que, “como resultado dessa forma particular de sociabilidade determinada pela relação mercantil, os sujeitos – 
reduzidos a trabalhadores – estão subordinados à dinâmica incontrolada do produto de sua própria atividade, de seu 
trabalho. Nessas circunstâncias, como o valor é a categoria determinante do produto do trabalho, segue-se que o sentido 
da produção é a quantidade, e, portanto, o seu crescimento ilimitado. Trata-se, desse modo, de uma forma de dominação 
abstrata em que o sentido do produto, o sentido da produção da riqueza, está perdido para os sujeitos”. (DUAYER, 
2011a, p. 20). Para mais sobre o tema, ver também Duayer (2011b) e Duayer & Medeiros (2008). 
9 Nas palavras do autor: “o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho – antes de tudo, o pôr do trabalho 
excedente – é a condição necessária para o crescimento do valor ou para a valorização do capital. Como impulso 
infinito ao enriquecimento, o capital tende, consequentemente, ao aumento infinito das forças produtivas do trabalho, e 
as engendra”. (Ibidem, p. 270) 



 

 
Estamos diante, portanto, de um progresso objetivo, cujo potencial emancipador é 

reconhecido por Marx em diversos momentos10. Ou seja, independentemente da forma como os 

sujeitos interpretam e avaliam os resultados desse processo, ao conferir ao aumento das forças 

produtivas um potencial ímpar, produzindo aumentos significativos de riqueza e de entrelaçamento 

entre os povos, diversificando as necessidades humanas atendidas pela produção – e demonstrar a 

existência desta dinâmica é um dos objetivos de Marx –, ampliam-se substancialmente as 

possibilidades de controle coletivo sobre a vida social e as condições materiais da emancipação 

humana. 

A análise não pode, no entanto, esgotar-se neste ponto. Como Marx enfatiza, em lugar de se 

converter na “redução do tempo de trabalho de toda a sociedade a um mínimo decrescente e, com 

isso, na transformação do tempo de todos em tempo livre para seu próprio desenvolvimento”, a 

tendência do capital “é sempre, por um lado, de criar tempo disponível, por outro lado, de convertê-

lo em trabalho excedente”. (Ibidem, p. 590) Se o sentido da produção capitalista é a produção 

ampliada de valor, como um fim em si mesmo, o aumento das forças produtivas põe trabalho 

excedente, mais-valor para o capital. 

Além disso, a substituição crescente de trabalho vivo por trabalho morto, objetivado nos 

meios de produção (outra forma de expressar-se o desenvolvimento das forças produtivas), libera 

constantemente uma parcela da população que se torna relativamente supérflua desde o ponto de 

vista da valorização. O desenvolvimento das relações capitalistas pressupõe a separação entre, de 

um lado, o trabalhador e, de outro, as condições materiais de sua subsistência; mas ao mesmo tempo 

em que torna imperativa, para a parcela trabalhadora da população, a relação de assalariamento, “os 

põe fora das condições de reprodução dessa base determinada e, por essa razão, os põe como 

superpopulação, e não somente desprovida de meios, mas incapaz de se apropriar dos meios de 

subsistência pelo trabalho, logo os põe como pobres. É só no modo de produção fundado sobre o 

capital que o pauperismo aparece como resultado do próprio trabalho, do desenvolvimento da força 

produtiva do trabalho”. (Ibidem, p. 503) 

Por um lado, analisando a questão objetivamente, sob a ótica do funcionamento sistêmico, 

podemos observar que, se a riqueza no capitalismo tem caráter mercantil e, por isso, carece de 

realização, é contraditório que esse mesmo sistema prive permanentemente uma parte da população 

da capacidade de consumo.  (Ibidem, p. 343-344) Ademais, a massa de pobres e miseráveis 

                                                

10 Citamos apenas uma para ilustrar: “o capital aqui – de forma inteiramente involuntária – reduz o trabalho humano, o 
dispêndio de energia, a um mínimo. Isso beneficiará o trabalho emancipado e é a condição de sua emancipação”. 
(Ibidem, p. 585) 



 

representa uma ameaça à estabilidade social e política, ao menos em potencial. Por outro lado, 

partindo do prisma da humanidade, da preservação da vida, da melhora e desenvolvimento de nossa 

individualidade, também é contraditório que haja pobreza numa sociedade que cria as condições 

materiais para eliminá-la. 

Por fim, há ainda um elemento da análise que tem de ser levado em consideração: quanto 

mais se desenvolvem as forças produtivas do trabalho e se transformam os meios de trabalho 

(conduzindo, no limite, ao surgimento da maquinaria como sistema automático), “o trabalho 

objetivado se contrapõe materialmente ao trabalho vivo como o poder dominante e como a 

subsunção ativa deste a si”. (Ibidem, p. 581) Em outras palavras: “as condições objetivas do 

trabalho assumem uma autonomia cada vez mais colossal, que se apresenta por sua própria 

extensão, em relação ao trabalho vivo, e de tal maneira que a riqueza social se defronta com o 

trabalho como poder estranho e dominador em proporções cada vez mais poderosas”. (Ibidem, p. 

705) 

Chegamos, com isso, a uma das dimensões do caráter estranhado ou alienado do trabalho 

que domina a sociedade capitalista. O capital é, por definição, esse trabalho autonomizado que se 

contrapõe aos sujeitos como uma entidade externa e coercitiva. Como afirma Postone (1993, p. 30): 

“[...] uma marca central do capitalismo é que as pessoas realmente não controlam sua própria 

atividade produtiva ou o que elas produzem, mas são, em última instância, dominadas pelos 

resultados desta atividade. Esta forma de dominação é expressa como uma contradição entre 

indivíduos e sociedade e constituída como uma estrutura abstrata”. 

Quando trata do desenvolvimento capitalista, portanto, Marx está tratando da ampliação da 

lógica contraditória do capital em suas múltiplas dimensões, tanto em sentido extensivo (i.e., para 

uma porção mais ampla do globo, submetendo uma quantidade maior de formações sociais e seres 

humanos) quanto em sentido intensivo (comandando momentos mais amplos da convivência social, 

como a atividade científica, artística, esportiva, relações afetivas etc.). Em outras palavras, como 

sistematizado por Bonente & Medeiros (2013, p. 20), desenvolver-se significa não apenas o 

“desenvolvimento da capacidade produtiva, o avanço da tecnologia, a diversificação das 

necessidades humanas, mas também do desenvolvimento da exploração do trabalho pelo capital e 

do estranhamento”.  

Se essas contradições são compreendidas como resultado da forma específica assumida pelo 

trabalho no modo de produção capitalista, a superação dessas contradições tem de passar, 



 

necessariamente, pela abolição do valor11. Por isso, já em seu tempo, Marx rechaçou teorias 

estabelecidas no âmbito da ciência econômica que defenderam a possibilidade de solucionar os 

“males do capitalismo” valendo-se da produção ampliada de riqueza e alterando exclusivamente seu 

modo de distribuição. 

 
 

A ausência de propriedade do trabalhador e a propriedade do trabalho objetivado 
sobre o trabalho vivo, ou a apropriação do trabalho alheio pelo capital – as duas 
coisas expressando a mesma relação, só que em dois polos opostos –, são 
condições fundamentais do modo de produção burguês, e de modo nenhum 
contingências que lhe são indiferentes. Esses modos de distribuição são as próprias 
relações de produção, só que sub specie distributionis [sob o ponto de vista da 
distribuição]. Por isso, é extremamente absurdo quando, p. ex., J. S. Mill diz: “As 
leis e condições da produção da riqueza compartilham o caráter das verdades 
físicas. (...) Não é assim com a distribuição da riqueza. Esta é exclusivamente uma 
questão da instituição humana”. As “leis e condições” da produção da riqueza e as 
leis da “distribuição da riqueza” são as mesmas leis sob formas diferentes, e ambas 
mudam, passam pelo mesmo processo histórico; são tão somente momentos de um 
processo histórico. (MARX, 2011, p. 706-707) 

 
 
Podemos ver na resposta novo-desenvolvimentista aos “males do capitalismo” um 

procedimento semelhante àquele realizado por Mill. Seu fundamento é a separação entre as esferas 

produtiva e distributiva, que lhes permite exaltar o mercado por sua capacidade de dinamizar a 

produção (viabilizando a progressiva apropriação da ciência pelo capital e o aumento da capacidade 

produtiva) e, ao mesmo tempo, guardar para o Estado a função de proteger a sociedade dos efeitos 

deletérios associados ao irrestrito funcionamento do mercado (o que, episodicamente, envolve a 

interferência na forma como se distribui a riqueza, tanto na relação entre capital e trabalho, quanto 

nas relações intracapitalistas). 

Tal operação, para além do fato de se basear em uma concepção ingênua acerca da natureza 

do Estado, separa aspectos de um mesmo processo histórico e reafirma a inevitabilidade da 

formação social vigente.  A esse respeito podemos nos valer da observação feita por Postone (1993, 

p.313-314), a propósito de seu debate com o marxismo tradicional (que sustenta, em algum nível, o 

mesmo tipo procedimento): o “planejamento em tal situação, bem ou malsucedido, significaria uma 

resposta consciente às compulsões impostas pelas formas alienadas das relações sociais expressas 

por valor e capital; ele não significaria, no entanto, sua superação”.  

                                                

11 Esse argumento tem sido amplamente defendido por Duayer (2011a, 2011b) e Postone (1993), entre outros. 



 

4. Conclusão 
 

Uma parte considerável das críticas recentes ao novo-desenvolvimentismo tem se 

concentrado em mostrar sua identidade com o projeto econômico ao qual pretende se contrapor, o 

neoliberalismo. E com razão: como observam, por exemplo, Gonçalves (2012), a despeito de se 

batizarem “novo-desenvolvimentistas”, seu entendimento acerca do funcionamento social e sua 

estratégia de desenvolvimento tem, de fato, mais afinidades com o “consenso” liberal, 

reestabelecido na ciência econômica nas últimas décadas, do que com o “desenvolvimentismo” do 

qual se supõem herdeiros. 

Mas o risco imanente a toda argumentação desse tipo é que ela frequentemente conduz à 

ideia de que a melhor solução possível seria o retorno a um “autêntico” desenvolvimentismo (leia-

se, uma estratégia realmente capitaneada pelo Estado cuja finalidade última, ainda que não 

exclusiva, é a garantia de crescimento econômico). A esse respeito, procuramos argumentar que o 

resultado é a negação de qualquer horizonte possível de transformação social, que mantém a 

Economia enredada em um movimento pendular dos “consensos” resultantes dos embates entre 

liberais e keynesianos (ou desenvolvimentistas)12.  

É desde esse ponto de vista que a semelhança entre o desenvolvimentismo e neoliberalismo 

tem de ser reforçada: trata-se, em ambos os casos, da defesa de um mesmo projeto societário, ainda 

que divergências existam em termos da forma de garantir tal processo. Talvez a maior delas seja 

que, ao reconhecer parcialmente o caráter “anárquico” do mercado, o desenvolvimentismo vê a 

atividade social “consciente” personificada no Estado como elemento imprescindível para a 

realização daquele ideal de sociedade. Em todos os casos, se trata de defender o (ou a necessidade 

de) desenvolvimento. 

Finalmente, nos parece importante destacar que o reconhecimento da existência de 

“mazelas” associadas ao desenvolvimento capitalista confere à perspectiva desenvolvimentista certo 

acento crítico. Seus defensores podem se sentir (e provavelmente se sentem) verdadeiramente 

movidos pela angústia ou indignação daqueles que percebem estar em curso um processo histórico 

lesivo para certas nações e parcelas da população e/ou com a indiferença com que a doutrina liberal 

geralmente trata o assunto. Mas o resultado das respostas que propõem não pode ser outro que não a 

defesa da conservação desta forma sociabilidade. Como observado por Bonente (2011, p. 134): 

 

                                                

12 Movimento esse que parece dar razão à metáfora jocosa de Duayer & Nabuco (2008, p. 9) segundo a qual a ciência 
econômica parece padecer de um “transtorno bipolar”, que reflete as próprias contradições do capitalismo. 



 

 
Considerando, por exemplo, a convergência em torno da redução do 
desenvolvimento ao “crescimento do produto”, só episodicamente rompida, fica 
bastante nítido o modo como as teorias do desenvolvimento projetam sobre o 
passado e sobre o futuro as formas de riqueza e trabalho que são específicas do 
capitalismo, sem jamais indagar quais são os pressupostos objetivos de um trabalho 
que adquire esse caráter de permanente expansão. Com isso, as teorias não apenas 
naturalizam processos históricos altamente complexos, não apenas se apresentam 
como instrumentos a serviço dessa história “naturalizada”, mas também, ao lhe 
fornecer inteligibilidade, comparecem objetivamente como formas de consciência 
indispensáveis à sua reprodução. Comparecem, portanto, como a ciência deste 
desenvolvimento. 

 
 
A teoria social marxiana, por outro lado, se ampara no reconhecimento do caráter histórico 

das relações sociais capitalistas e busca, através do exame crítico de seu objeto, desvendar as 

condições que possibilitaram a emergência dessa forma específica de sociabilidade e suas principais 

determinações. Termina assim por reconhecer na análise do desenvolvimento capitalista a formação 

de tendências contraditórias que convertem o potencial emancipador num aprisionamento dos 

sujeitos a uma dinâmica sobre a qual não têm controle13. Sua teoria social, portanto, não se 

desdobra em uma nova proposta de desenvolvimento; se desdobra na afirmação da necessidade da 

transformação em direção a outra formação social, dotada de outra dinâmica de desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

13 Sobre a relação entre o desenvolvimento capitalista e a “ausência de liberdade”, ver também Bonente & Medeiros 
(2013). 
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“FORMAS QUE PRECEDERAM A PRODUÇÃO CAPITALISTA” COMO PONTO DE 

INFLEXÃO NA OBRA DE MARX? 

ALGUMAS QUESTÕES DE INTERESSE PARA O ESTUDO DO MERCADO MUNDIAL 

Flávio Ferreira de Miranda 

 

Resumo:  
Este artigo tem por objetivo oferecer uma leitura do famoso texto Formas que precederam a 
produção capitalista, de Marx, sob a ótica de questões de interesse para o estudo do mercado 
mundial. Primeiro, nos perguntamos quanto à existência de preconceito eurocêntrico no Formas, 
através da postulação de um modelo unilinear para o desenvolvimento histórico. Após oferecermos 
uma resposta negativa a esta primeira pergunta, nos sentimos impelidos a oferecer uma avaliação da 
posição segundo a qual o Formas representaria um momento de ruptura na obra de Marx, 
exatamente no que diz respeito à questão acima. Expressamos a nossa insatisfação com essa 
hipótese, tendo por base escritos anteriores de Marx, como A Ideologia Alemã, escrito em co-autoria 
com Engels, que servem de base para a demonstração de uma notável unidade na teoria da história 
marxiana desde a década de 1840 até os famosos escritos sobre a Rússia em seus últimos anos. 
Palavras-chave: Mercado mundial; teoria da história; periferia; sociedades pré-capitalistas; 
marxismo. 
 
Abstract:  
This paper has the aim of offering a interpretation of Marx's Forms which precede capitalist 
production under the perspective of questions of interest for understanding the world market. First, 
we deal with the question of wetter or not the text contains eurocentric prejudices such as a defense 
of an unilinear model of historical development. After rejecting this hypothesis we offer an answer 
for the hypothesis that Forms constitutes a turning point in Marx's works in respect to the previous 
question. We reject such hypothesis on the basis of Marx's previous writings such as The German 
Ideology, in collaboration with Engels,  that shows an outstanding unity in his works since then till 
his writings about Russia in his last years. 
Key-words: World market; theory of history; periphery; pre-capitalist societies; marxism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introdução  

 Este artigo tem por objetivo oferecer uma leitura do famoso texto Formas que precederam a 

produção capitalista1, de Karl Marx, sob a ótica de questões de interesse para o estudo do mercado 

mundial. Acreditamos que a obra de Marx constitua o ponto de partida mais fecundo para que sejam 

entendidas as complexas inter-relações entre os países que, em linhas gerais, são determinadas pela 

forma como estes se inserem na lógica global de acumulação de capital. Para tanto, defendemos a 

necessidade do estudo rigoroso do método marxiano, como condição para o engajamento em um 

debate tão qualificado e extenso como o que se trava no âmbito do marxismo quanto ao significado 

da categoria “mercado mundial” e do qual o atual resgate da teoria marxista da dependência 

corresponde um notável exemplo.  

 Assim, com base no texto em análise jogamos luz sobre questões metodológicas que, 

segundo nos parece, correspondem a alguns dos pilares fundamentais do edifício teórico legado por 

Marx. O fazemos através da apresentação da nossa leitura do Formas, para a qual remetemos a 

importantes autores que nos ajudam a entendê-lo  (mesmo quando deles discordamos em um ou 

outro aspecto) e a outros textos de Marx.  

 Tal apresentação serve com preâmbulo para o tratamento de duas questões controversas no 

âmbito do marxismo quanto à forma como Marx tratou a relação entre os países centrais do 

capitalismo e sua periferia, e sobre como podemos entender essa relação a partir da obra de Marx. 

Primeiro, nos perguntamos quanto à existência de preconceito eurocêntrico no Formas, através da 

postulação de um modelo unilinear para o desenvolvimento histórico, ou seja, a ideia de que a obra 

de Marx postularia a inevitabilidade histórica do desenvolvimento capitalista nos moldes do 

ocorrido na Europa ocidental. A resposta negativa a esta questão se baseia nos fundamentos do 

materialismo histórico, tal qual apresentado por Marx neste e em outros textos. Em seguida, nos 

sentimos impelidos a oferecer uma avaliação da hipótese – levantada por teóricos marxistas 

extremamente importantes e com os quais possuímos muitas afinidades teóricas e práticas – de que 

o Formas representaria um momento de ruptura na obra de Marx, exatamente no que diz respeito à 

questão acima. Isto é, para estes autores até o Fomas a teoria de Marx seria portadora de uma noção 

unilinear para o desenvolvimento histórico, tecnologicamente determinista, o que revelaria os 

preconceitos eurocêntricos do autor. Expressamos a nossa insatisfação com essa hipótese, tendo por 

base escritos anteriores de Marx, como A Ideologia Alemã, em coautoria com Friedrich Engels, que 

servem de base para a demonstração de uma notável unidade na obra marxiana no que diz respeito a 

essa questão, desde os anos 1840 até os famosos escritos sobre a Rússia em seus últimos anos. 

                                                
1 Doravante Formas.  



 

 

Os objetivos do Formas 

 Em se tratando de entender os objetivos específicos de Marx ao escrever o famoso trecho 

Formas que precederam a produção capitalista em seus primeiros esboços de preparação para O 

Capital, os Grundrisse, ao menos com relação a um aspecto parece-nos não haver espaço para 

muitas dúvidas: desde as primeiras linhas do texto fica claro que não se trata, como pode parecer a 

uma leitura apressada, de uma mudança no objeto de estudo de Marx. Não apenas neste texto, como 

em toda a sua obra, a sociedade capitalista, em perspectiva histórica e em suas leis imanentes de 

movimento, é o alvo. Não é a toa que a primeira frase do texto indica que o estudo (neste caso, 

como em todos os Grundrisse, apenas para o auto-esclarecimento do autor, isto é, não para 

publicação) diz respeito ao movimento histórico que teve por resultado “a separação do trabalho 

livre das condições objetivas de sua realização”. (MARX, 2011, p. 388) Com ainda maior ênfase 

Marx afirma algumas páginas à frente: 

 
 

“O que nos interessa aqui, antes de tudo: o comportamento do trabalho em 
relação ao capital, ou às condições objetivas do trabalho como capital, 
pressupõe um processo histórico que dissolve as diferentes formas em que o 
trabalhador é proprietário, ou em que o proprietário trabalha”. (Ibid., p. 408) 
 
 

 Importa-lhe, portanto, investigar as condições necessárias para um dado resultado histórico 

que é, ao mesmo tempo, pressuposto da produção capitalista e constantemente posto (em escala 

ampliada) pelo movimento imanente a esse modo de produção: a relação entre capital e trabalho. A 

análise de Marx é, portanto, retrospectiva, ou, se preferem, post festum. Dado o resultado, deve-se 

elucidar as condições necessárias, embora nunca suficientes, para a sua emergência. Não se trata, no 

caso de Marx (como supõe alguns erros grosseiros de interpretação), que tal coisa, como por 

exemplo a separação entre trabalhadores e condições objetivas do trabalho, tenha surgido em função 

de um resultado pré-determinado (teleologicamente), a produção capitalista neste caso, mas que este 

resultado pressupõe aquela separação. Uma observação tão simples quanto essa nos parece 

suficiente para o descarte de um número considerável de acusações que imputam a Marx algum tipo 

de determinismo histórico. 

 Pode-se concluir que assim como “a anatomia do homem é a chave para anatomia do 

macaco”, a “anatomia” do modo de produção capitalista é a chave para a “anatomia” das sociedades 

pré-capitalistas. Se, por um lado, isso não significa, de maneira alguma, que as mais diversas 

formações sociais precedentes desembocariam, necessariamente, na sociedade capitalista, como 



 

Marx deixa claro no Formas, por outro, o contato entre um modo de produção que tem por lei 

imanente a superação de todas as barreiras externas que se lhe antepõe (embora apenas na medida 

em que repõe essas barreiras em mais alto nível de complexidade) e modos de produção que não 

possuem essa tendência interna, deve resolver-se na dominação destes por aquele.  

 Eric Hobsbawn destaca o fato de que a dedicação de Marx ao estudo de períodos históricos 

outros que não o capitalista se deu “principalmente na medida em que o levava às origens e ao 

desenvolvimento do capitalismo”. (HOBSBAWN, 2006, p. 23) E, perece-nos lícito acrescentar: na 

medida em que jogasse luz sobre as condições gerais para o desenvolvimento histórico, ou seja, as 

condições a partir das quais a reprodução de um determinado conjunto de relações sociais engendra 

a sua própria negação. Acreditamos que seja este o sentido da análise da constituição interna de três 

modos de produção pré-capitalistas (asiático, greco-romano e germânico) que, entre outras coisas, 

possuem em comum o fato de que os indivíduos que trabalham, enquanto membros de uma 

comunidade, comportam-se como proprietários das condições objetivas do trabalho, isto é, o fato de 

não ter sido quebrada ainda a unidade entre trabalhadores e meios de produção. A forma como a 

lógica subjacente à reprodução de cada um desses modos de produção contém, ou não, a tendência a 

criar essa separação é o tema de Marx. Ainda de acordo com Hosbsbawn: “Na verdade, como 

sempre – embora, aqui, de um modo mais geral – não está preocupado com a dinâmica interna dos 

sistemas pré-capitalistas, exceto na medida em que explicam as condições prévias do capitalismo”. 

(Ibid., p. 43)  

 Nada no texto indica que Marx estivesse tratando esses modos de produção como se 

fizessem parte de uma sequência histórica específica. Assim, parece-nos que a sugestão de Ellen 

Wood (2004), segundo a qual os erros históricos de Marx a respeito da caracterização do modo de 

produção greco-romano teriam comprometido a sequencia de modos de produção proposta por 

Marx no Formas é indefensável de saída. Muitas mediações, de ordem social e relativas à 

constituição geoclimática das diferentes regiões nas quais essas comunidades se fixaram, devem ter 

determinado esses diferentes resultados históricos. Não nos parece que o Formas defenda que a 

antiga civilização Grega tenha emergido do comunalismo primitivo como uma alternativa ao modo 

asiático2. A despeito disso, não se pretende debater com a autora em seus apontamentos sobre a 

história da civilização greco-romana. Simplesmente não dispomos de meios para tanto. Podemos 

apenas salientar que Eric Hobsbawn (2006) e Ciro Cardoso (1982) ressaltam o estágio embrionário 

das pesquisas sobre modos de produção antigos à época do Formas. Marx, contudo, esteve sempre  

                                                
2 “There are no known examples of an 'ancient' form, as a pristine transition from primitive communalism and 
an alternative to the 'Asiatic'”. (WOOD, 2008, p. 82) 



 

 

tão bem informado sobre essas sociedades quanto os estudos arqueológicos de sua época o 

permitiram. 

 Não obstante, Wood relata alguns problemas na caracterização da forma Germânica. 

Segundo a autora: 

 
 

“Marx probablly exaggerates the individualism of German tribes, since the 
archeological record suggests a fairly consistent pattern of village 
settlement. But the real problems in his account have more to do with 
traditional conventions about barbarian invasions of the Roman Empire, 
which seem to suggest incursions by more or less pristinely 'Germanic 
tribes', emerging more or less untouched form the forests of the north”. 
(WOOD, 2004, p. 84) 
 
 

 Mais uma vez foge à nossa capacidade debater os avanços mais recentes da historiografia 

sobre modos pré-capitalistas de produção (a esse respeito preferimos confiar nas informações 

trazidas por Wood). Devemos, contudo, analisar essas afirmações à luz do texto de Marx. Neste 

caso, não nos parece que Marx tenha tratado da forma Germânica como um caso de 

desenvolvimento isolado das demais formações sociais, mas que tal impressão possa surgir 

mediante o elevado nível de generalidade dos apontamentos de Marx, assim como a impressão de 

que a sociedade greco-romana teria emergido do comunalismo tribal como uma alternativa ao modo 

oriental. Obviamente que tal nível de abstração está relacionado aos objetivos do texto. A análise de 

mais uma passagem de Wood deve nos ajudar na exposição deste argumento. A partir da posição de 

que as práticas e instituições relativas à forma Germânica são tidas como precursoras do 

feudalismo, afirma a autora: 

 
 

“To the extent that Marx is concerned with the transition from feudalism to 
capitalism, what he says about the feudal form is obviously a matter of some 
consequence. (…) Marx's account of feudalism in 'Forms which Precede 
Capitalist Production' is perhaps most interesting for what is absent from it. 
Although there can be little doubt of his conviction that feudalism led to 
capitalism, he has very little to say about the internal dynamics of feudalism 
that produced this effect”. (Ibid.) 
 
 

 Apesar de concordarmos que Marx pouco fala sobre isso no Formas, achamos que dita 

ausência se explica pelo fato de que tais considerações fogem aos objetivos do texto. Aqui importa 

analisar a dinâmica interna dos três modos de produção no que diz respeito à possibilidade da 



 

emergência de uma das condições necessárias para o modo de produção capitalista: a “dupla” 

liberdade do trabalho. Ou seja, a análise situa-se em um nível mais elevado de abstração, tendo em 

vista a necessidade de se captar, em geral, a tendência à transformação, a partir da lógica interna de 

reprodução de um ente social, em outras palavras, como a constante posição das condições de 

existência de um determinado conjunto de relação sociais cria, ao mesmo tempo, a sua negação. 

Exatamente por isso, a partir do texto, “is not entirely clear what it was in the logic of the Germanic 

type that conveyed itself to feudalism or helped to bring it into being”. (Ibid.)3 

 Por enquanto, notemos que essas observações levam Wood à seguinte conclusão:  

 
 

“The German form, in other words, was important in promoting the 
development of capitalism not so much because of its own internal dynamic 
but because it left available spaces within which 'bourgeois' culture and 
economic activity could freely develop. (…) In 'Forms which Precede 
Capitalist Production', he [Marx] has not yet entirely broken with most 
common question-begging accounts of how capitalism originated. Classical 
political economy and Enlightenment theories of progress had tended to 
assume the existence of 'commercial society' or capitalism in order to 
explain its coming into being: the urban economy of merchants and 
craftsmen contained the elements of 'commercial society', more or less by 
definition, and all that was required to bring about its full maturity was to 
release the commercial economy from bondage and sweep away the 
obstacles to its development. The remnants of this view are still visible in 
Marx's theory of 'interstices' and his account of the role played by Germanic 
forms in opening the road to capitalism”. (Ibid., p. 85) 
 
 

 Para Wood ao menos até a época da redação dos Grundrisse, Marx identifica-se, portanto, 

no que diz respeito à gênese do capitalismo com autores que viam este resultado histórico como a 

plena realização de propriedades naturais antes inibidas pelas instituições políticas pré-capitalistas. 

A libertação dessas amarras políticas representa, para os economistas políticos clássicos, a vitória 

do capitalismo e, ao mesmo tempo, o ponto alto da história da humanidade. Nesse caso, Wood diria 

que para Marx, ao menos até 1858, “the whole historical process that culminates in capitalism may 

still be driven by some inevitable transhistorical tendency to improve the forces of production 

through the division of labour and technological improvement”. (Ibid., p. 86) Na nossa visão, 

contudo, tal associação é absolutamente inaceitável! Marx jamais tratou as relações sociais 

capitalistas como tendo emergido de supostas propriedades naturais e, portanto, a-históricas, dos 

                                                
3 Não se pode perder de vista que se tratam de linhas escritas como preparação para o que viria a ser O Capital, 
tendo por objetivo o auto-esclarecimento de seu autor. Portanto, mais do que pelo o que está ausente (cuja explicação 
pode inclusive obedecer a fatores de ordem não-teórica), o texto deve ser julgado pelo que oferece.  



 

seres humanos. Além disso, pelo menos desde A Ideologia Alemã, a teoria da história proposta por 

Marx não comporta nenhum tipo de determinismo tecnológico. Em vez de postular uma relação de 

antecedência necessária, única e exaustiva entre as forças de produtivas e relações sociais de 

produção, Marx, coerente com seu método dialético, percebe que a determinação recíproca é a 

forma adequada para apreender teoricamente essa relação4. Além disso, o lugar das forças 

produtivas como momento predominante diz respeito apenas ao seu papel condicionante, de 

limitador de possibilidades (por exemplo, não pode haver uma sociedade de classes se o 

desenvolvimento das forças produtivas não permite a produção para além das necessidades dos 

produtores diretos)5.  

 Dos três modos de produção considerados, o asiático, apesar de ter sido de longe o mais 

controverso, seria aquele cujas observações de Marx seriam as menos problemáticas tendo em vista 

a evolução da pesquisa arqueológica e da historiografia sobre essas sociedades em comparação com 

a época de Marx, segundo Wood (2008). A autora diz existirem evidências da existência de estados 

arcaicos muito próximos do que Marx considerou como modo oriental, mesmo que não se 

localizem predominantemente na Ásia.  

 Parece-nos que esta observação está de acordo com as de Ciro Cardoso (1982) que lembra 

que se o termo “modo de produção asiático” surgiu para dar conta das diferenças entre Índia e 

China, de um lado, e o mundo capitalista desenvolvido de meados do século XVIII de outro, em 

18536, seu uso no Formas, isto é, a ênfase na persistência das comunidades agrárias auto-

subsistentes, torna-o aplicável a outros tipos de sociedades, entre as quais o Egito faraônico. “Em 

outros termos, o 'modo de produção asiático' se converte assim, numa das formas possíveis – entre 

diversas outras – da passagem de uma sociedade tribal comunitária a uma sociedade de classes e 

com Estado desenvolvido”. (CARDOSO, 1982, p. 39) Cardoso vai além ao apontar que diante de 

tamanho grau de generalidade da categoria,  

 
 

“o Egito antigo talvez constitua o caso histórico que melhor reflete tal 
modelo, em virtude de um controle mais persistente exercido pelo Estado 
sobre as tentativas de formação de uma propriedade privada (a qual existiu, 
mas não a ponto de alterar o esquema social básico) e sobre as atividades 

                                                
4 Falaremos um pouco mais sobre isso abaixo, no entanto deve-se apontar que todas as observações a esse 
respeito, aqui e mais à frente no texto, seguem as indicações de André Guimarães Augusto (2011), Marcelo Dias 
Carcanholo e André Guimarães Augusto (2013) e Saludjian et alli (2013).  
5 Para um tratamento mais completo dessas questões remetemos a Saludjian et alli (2013).  
6 “É a 10 de junho que Marx trata pela primeira vez publicamente do modo de produção asiático; ele acabava de 
trocar suas ideias a esse respeito com Engels numa carta enviada a 2 de junho, à qual Engels responde a 10 de junho”. 
(MANDEL, 1968, p. 121) 



 

artesanais e mercantis”. (Ibid., p. 40) 
 
 

 O texto apresenta argumentos críticos à, assim chamada, “hipótese hidráulica” que, como 

sabemos, figura nas primeiras formulações de Marx e Engels sobre o modo de produção asiático 

como hipótese explicativa para a notável resistência à transformação social nessas sociedades. 

Cardoso aponta que as evidências de queda pronunciada da pluviosidade entre os anos 3300 e 3000 

antes de cristo, que teriam tornado tanto a agricultura quanto a criação de gado crescentemente 

dependentes da irrigação, faz com que seja “forte a tentação de atribuir a unificação do Egito num 

só reino, ocorrida por volta do ano 3000, à necessidade de uma administração centralizada das obras 

de irrigação para o bom funcionamento da economia agrícola num país de clima desértico”. (Ibid., 

p. 5) Em primeiro lugar, segundo Cardoso, seriam altamente contestáveis as indicações sobre a 

irrigação no Egito Antigo. Por exemplo, apenas a partir do Reino Médio (2040-1640 a.c.) escritos 

explícitos tratando da irrigação tornam-se mais abundantes e muitas afirmações a respeito da 

importância das obras de irrigação baseiam-se em passagens de autores greco-romanos, ao invés da 

Arqueologia ou documentos da época faraônica. (Ibid., p. 7) Além disso, as condições do Egito 

Antigo comparativamente às da Mesopotâmia indicam a necessidade de um sistema hidráulico mais 

simples para a agricultura irrigada. (pp. 7-8) Em suma: 

 
 

“A irrigação não pode, (…), ser vista como a causa do surgimento do Estado 
centralizado e da civilização egípcia: pelo contrário, um sistema 
centralizado de obras hidráulicas para a agricultura irrigada surgiu como um 
resultado tardio da existência de um Estado forte. Note-se que o abandono 
da 'hipótese hidráulica' não significa que a irrigação não fosse muito 
importante. E, inclusive, uma vez instalado um sistema planejado e 
centralizado de irrigação, mesmo tardiamente, nas novas condições o 
controle institucional unificado da rede de canais e diques acabou por 
transformar-se em algo necessário: sua ausência poderia agora provocar 
uma catástrofe econômica, já que se tornara difícil voltar à descentralização 
anterior”. (Ibid., p. 8) 
 
 

 Dito isto, deve-se notar que a “hipótese hidráulica”, embora muito comum à sua época, fora 

abandonada por Marx, ou, ao menos, deixou de figurar nas formulações posteriores a respeito das 

características fundamentais de sociedades como esta. 

 Em seguida, é atacada a tese da “estagnação tecnológica”, segundo a qual a sociedade 

egípcia antiga (assim como outras que podem ser incluídas sob a rubrica do modo de produção 

asiático) apresentaria uma incapacidade de desenvolver as forças produtivas. Sobre isso, Cardoso 



 

aponta, especialmente, para a ilegitimidade metodológica da comparação histórica com o mundo 

contemporâneo. O avanço tecnológico ininterrupto como tendência imanente é uma singularidade 

do modo de produção capitalista. “Em todas as sociedades pré-capitalistas, o que temos são fases de 

'revolução tecnológica', de surgimento de nova tecnologia, às quais se seguem períodos mais ou 

menos longos em que o novo nível técnico é explorado e aperfeiçoado, e se estende a novas 

regiões” (Ibid., p. 10). Em outro momento do texto Cardoso afirma que: 

 
 

“Foram bastante frequentes, no passado, as interpretações das estruturas 
econômico-sociais do Egito faraônico que apelavam para conceitos como os 
de escravismo, feudalismo ou mesmo capitalismo, todos anacrônicos ou 
inadequados às realidades específicas da vida às margens do Nilo durante o 
longo período considerado neste livro. Tais generalizações de categorias 
derivadas da História antiga ou recente do mundo mediterrâneo-europeu a 
uma experiência histórica consideravelmente distinta deram, como era 
natural, resultados muito ruins e pouco convincentes”. (p. 38)7 
 
 

 Se o uso de conceitos trasladados da realidade europeia imediatamente para o resto do 

mundo em diferentes tempos históricos pode ser enquadrado, sem grande controvérsia, como 

eurocentrismo, deve-se apontar que tal princípio não se faz presente na teoria marxiana. Cardoso 

afirma que essa ideia de estagnação tecnológica “oriental” teria surgido como projeções sobre o 

passado de comparações entre China e Índia, de um lado, e a Europa Ocidental, de outro, no século 

XIX. “Ora, comparações entre sociedades situadas em pontos extremamente diferentes de evolução 

econômico-social carecem de sentido, são metodologicamente inaceitáveis”. (Ibid., p. 10) Tomando 

isso por suposto, o que queremos salientar é que definitivamente não foi essa a posição de Marx. 

Claro está que não é isso que Marx faz no Formas. Como já dissemos, o objetivo do texto é analisar 

a capacidade interna de diferentes modos de produção, em um nível bastante elevado de 

generalidade, em produzir o resultado específico da destruição da unidade entre trabalhadores e 

meios de vida que as sustenta. Ou seja, a ideia de persistência de um determinado conjunto de 

relações sociais no Formas (assim como em outros escritos de Marx) é apenas relativa, apontando 

para a incapacidade de geração autônoma das condições necessárias para a emergência do modo de 

                                                
7 Maurice Godelier crítica a hipótese da estagnação tecnológica por outro caminho argumentativo: “Se o 
aparecimento do Modo de Produção Asiático significa o nascimento de uma primeira estrutura de classes de contornos 
ainda indecisos, pode-se supor a existência da apropriação regular de uma parte do trabalho das comunidades por essa 
classe, ou seja, a existência de um excedente regular. Do ponto de vista da dinâmica das forças produtivas, a passagem 
de uma sociedade ao Modo de Produção Asiático não significaria uma estagnação, mas, ao contrário, atestaria um 
progresso das forças produtivas. (…), sob diversas formas, o Modo de Produção Asiático significa, em sua origem, não 
o estancamento mas maior progresso das forças produtivas realizado sobre a base das antigas formas comunitárias de 
produção”. (GODELIER, 1982, p. 87)  



 

produção capitalista.  

 Em outros textos, como o The Future Results of British Rule in India, publicado no New 

York Daily Tribune a 8 de agosto de 1853, Marx afirma:  

 
 

“A country not only divided between Mahommedan and Hindoo, but 
between tribe and tribe, between caste and caste; a society whose 
framework was based on a sort of equilibrium, resulting from a general 
repulsion and constitutional exclusiveness between all its members. Such a 
country and such a society, were they not the predestined prey of conquest?” 
(MARX, 1999) 
 

 

Como já observamos, há que se indagar se o resultado mais provável do encontro entre 

mundo capitalista desenvolvido, com sua tendência imanente ao aumento da produtividade, à 

expansão do processo de acumulação de capital para além de quaisquer fronteiras nacionais etc., e 

sociedades pré-capitalistas (como a indiana da primeira metade do século XIX) não seria mesmo o 

previsto por Marx, ou seja, a dominação colonial. Os acontecimentos históricos, por fim, deram-lhe 

razão: a Índia, a China e outras partes do globo terrestre seriam mesmo conquistadas, ou seja, 

lançadas na órbita do processo global de acumulação de capital de maneira subordinada. Por mais 

que Índia e o capitalismo europeu situassem-se em pontos “diferentes de evolução econômico-

social”, a reprodução capitalista (ampliada, em sua forma típica) colocou aquela sociedade frente a 

si e à força de suas armas. A incorporação deu-se a ferro, fogo e capital. Nas palavras de Marx em O 

Manifesto do Partido Comunista, “Os baixos preços de seus produtos são a artilharia pesada que 

destrói todas as muralhas da China (...)” (MARX & ENGELS, 2010, p. 44). Em 1853 esse resultado 

era mesmo inevitável: aquelas regiões estariam condenadas a servir como apêndice da acumulação 

do capital que afluía desde a Europa Ocidental, desenvolvendo-se economicamente a reboque dos 

países centrais, isto é, de maneira desigual e combinada. 

 Apesar disso, não se pode deixar de notar que, nesses mesmos textos, a análise de Marx 

sobre os possíveis resultados do avanço imperialista sobre a Ásia está recheada de expressões e 

observações que, a despeito de poderem ser consideradas floreios retóricos, revelariam uma suposta 

teoria determinista da história ou, em outras palavras, uma visão unilinear para o desenvolvimento 

histórico8. Em The British Rule in India, artigo que precede o anteriormente citado, publicado em 

25 de junho de 1853, diz Marx: 

 

                                                
8 Como apontam, entre outros, Kohan (2009) e Anderson (2008). 



 

 
“England, it is true, in causing a social revolution in Hindostan, was 
actuated only by the vilest interests, and was stupid in her manner of 
enforcing them. But that is not the question. The question is, can mankind 
fulfil its destiny without a fundamental revolution in the social state of Asia? 
If not, whatever may have been the crimes of England she was the 
unconscious tool of history in bringing about that revolution”. 
 
 

 Parece-nos que apenas com base na conjuntura com a qual defrontava-se Marx linhas como 

essas devem ser julgadas. Aliás, era exatamente essa a sua função como articulista do New York 

Daily Tribune: análise da conjuntura internacional. Se a dominação era inevitável, é de se esperar 

que o movimento expansivo do capital aprofundasse todas as contradições que trazem a 

possibilidade de sua negação. Isto é, de maneira alguma pode-se concluir que o objetivo de Marx 

em artigos como o citado fosse o de oferecer elementos para a construção de uma teoria da história. 

No entanto, expressões como “destino da humanidade” e “ferramenta inconsciente da história” 

parecem, e estão, completamente fora de lugar na teoria de Marx. Referimo-nos não apenas a um 

Marx “maduro” que defende a possibilidade de que a obshchina (comuna rural russa) 

correspondesse à “alavanca da regeneração social da Rússia”, em carta a Vera Zasulitch a 8 de 

março de 1881, mas ao homem de vinte e sete anos que, em parceria com um Engels dois anos mais 

moço, assina um texto que contém as seguintes linhas:  

 
 

“A história nada mais é do que o suceder-se de gerações distintas, em que 
cada uma delas explora os materiais, os capitais e as forças de produção a 
ela transmitidas pelas gerações anteriores; portanto, por um lado ela 
continua a atividade anterior sob condições totalmente alteradas e, por 
outro, modifica com uma atividade completamente diferente as antigas 
condições, o que então pode ser especulativamente distorcido, ao converter-
se a história posterior na finalidade da anterior, por exemplo, quando se 
atribui à descoberta da América a finalidade de facilitar a irrupção da 
Revolução Francesa, com o que a história ganha finalidades à parte e torna-
se uma 'pessoa ao lado de outras pessoas' (…) enquanto o que se designa 
com as palavras 'destinação', 'finalidade', 'núcleo', 'ideia' da história anterior 
não é nada além de uma abstração da história posterior, uma abstração ativa 
que a história anterior exerce sobre a posterior”. (MARX & ENGELS, 2007, 
p. 40) 
 
 

 É categórica e “juvenil”, portanto, a rejeição de teleologia para a história. Isso não significa, 

para esta concepção, que a história seja mero resultado aleatório das práticas humanas, nem que os 

seres humanos a façam conscientemente, mas que o modo de reprodução de uma formação social 

determina um conjunto de possibilidades históricas, não um resultado previamente determinado.  



 

 Essas observações preliminares nos permitem acessar algumas questões de interesse no que 

tange ao entendimento expresso por Marx acerca do mercado mundial. Em primeiro lugar, haveria 

no Formas algo como um preconceito eurocêntrico no que diz respeito à maneira como Marx trata o 

mundo não capitalista, ou algo que indicasse uma visão unilinear para o desenvolvimento histórico? 

Em segundo lugar, representaria o Formas um ponto de inflexão na obra do Marx no que diz 

respeito à maneira como considera as possibilidades de desenvolvimento para os países que se 

inserem de formas diferentes no mercado mundial? 

 

Eurocentrismo no Formas? 

 Segundo Wood, Marx é muitas vezes acusado de eurocentrismo por sua insistência na 

relativa fixidez da forma oriental (WOOD, 2008, p. 80)9. Na teoria de Marx (e isso fica 

sobremaneira claro no Formas), é o modo como uma sociedade se constitui, ou seja, reproduz-se, 

que determina internamente suas possibilidades de desenvolvimento. 

 
 

“Para que a comunidade continue a existir enquanto tal à maneira antiga, é 
necessária a reprodução de seus membros sob as condições objetivas 
pressupostas. A própria produção, ou seja, o progresso da população 
(também este faz parte da população), abole necessária e gradualmente essas 
condições; destrói-as, em lugar de reproduzi-las etc., e com isso desaparece 
a comunidade, juntamente com as relações de propriedade sobre as quais 
estava fundada. A forma asiática é a que necessariamente se mantém com 
mais tenacidade e por mais tempo. Isso se deve ao seu pressuposto; que o 
indivíduo singular não devém autônomo em relação à comunidade; que há 
um círculo de produção autossustentável, unidade de agricultura e 
manufatura etc. Se o indivíduo singular altera sua relação com a 
comunidade, então, ele altera a comunidade e atua destrutivamente sobre 
ela, bem como sobre seu pressuposto econômico; por outro lado, a mudança 
desse pressuposto econômico (…) abole o vínculo real sobre o qual ele se 
fundamenta. Em todas as formas, o fundamento do desenvolvimento é a 
reprodução das relações pressupostas do indivíduo singular à sua 
comunidade – relações originadas mais ou menos naturalmente, ou mesmo 
historicamente, mas tornadas tradicionais –, e uma existência objetiva, 
determinada, predeterminada para o indivíduo, no comportamento seja com 
as condições do trabalho, seja com seus companheiros de trabalho, 
companheiros de tribo etc. – desenvolvimento que, por conseguinte, é por 
princípio limitado, mas que, superado o limite, representa decadência e 
desaparecimento”. (MARX, 2011, p. 398-399) 

                                                
9 Segundo Del Roio (2008) Marx seria herdeiro de uma tradição que desde Montesquieu apresenta o 
“despotismo oriental” como uma forma política diferenciada, inferior, perigosa e própria do Oriente (...)” (DEL ROIO, 
2008, p. 19) Marx teria talvez atingido o limite das possibilidades de apreensão e abstração deste paradigma sem, 
contudo, conseguir abandoná-lo não apenas no Formas como até mesmo em seus trabalhos maduros. (Ibid., p. 35; p. 
49) 



 

 
 

 Portanto, a relativa fixidez da forma asiática é determinada por sua forma peculiar de 

reprodução. Assim, é completamente fora de propósito supor que Marx chega a essa conclusão 

através da repetição de preconceitos comuns à sua época. Muito pelo contrário, “a coerência interna 

e a simplicidade deste tipo de sociedade, o caráter praticamente indestrutível da comunidade de 

aldeia, conduzem o modo de produção asiático a um alto grau de estabilidade”, nas palavras de Ciro 

Cardoso. (CARDOSO, 1982, p. 39) Já mencionamos a nossa concordância com a crítica à hipótese 

da “estagnação tecnológica” a partir da comparação entre modos de produção essencialmente 

diversos, tal qual defendida por Cardoso. No que diz respeito, contudo, à análise derivada da 

constituição interna dessa sociedade, Cardoso não se furta a afirmar que “uma vez esgotadas as 

virtualidades permitidas pelo nível técnico, a sociedade 'asiática' tende à estagnação”. (Ibid.)  

 Essa “tendência à estagnação” é determinada por alguns fatores: inexistência formal da 

propriedade privada, uma vez que apesar dos produtores diretos se comportarem como proprietários 

efetivos das condições de trabalho, estas, assim como o excedente criado, pertencem a um Estado 

despótico que se situa acima das comunidades de aldeia; o poder do déspota, de fundamentação 

religiosa, implica na direção e controle da economia, divisão do trabalho e construção e manutenção 

de obras públicas necessárias para a produção das comunidades, além da organização da defesa 

interna e o controle sobre a religião; o fato dos escravos, no sentido comum do termo, não 

constituírem a base da produção setorial; e a inexistência de comércio e artesanato como atividades 

com autonomia suficiente para alterar a ordem social, de maneira que não há um intercâmbio 

cidade-campo, mas o fornecimento unilateral de produtos agrícolas para as cidades que constituem 

as sedes do poder despótico. (CARDOSO, 2004, pp. 38-39)10. A leitura que Cardoso oferece da 

categoria modo de produção asiático, à luz não apenas dos escritos de Marx e Engels, como dos 

avanços recentes no estudo destas sociedades, termina por dar razão a Marx quando este afirma, por 

exemplo que: 

 
 

“Quanto mais tradicional o próprio modo de produção – e este dura muito 

                                                
10 Isso é muito diferente do que dizer que essas sociedades não possuem história, ou que são essencialmente 
imutáveis. Na verdade, julgamos absolutamente errado considerar que “Indian society has no history at all, at least no 
known history” (MARX, 1853), com base no próprio materialismo histórico. Apesar da terminologia equivocada, talvez 
devida a certo exagero de Marx na busca de um efeito retórico através de suas famosas metáforas, parece-nos que a 
forma mais adequada de interpretar essa passagem seja a partir do fato de que em sociedade tendentes à estagnação, o 
resultado mais provável é que revoluções sociais ocorram a partir do contato com outras sociedades. Uma vez que a 
dinâmica interna das sociedades de tipo oriental possui características tais que a tornam resistentes à desintegração e a 
evolução econômica, o contato com a sociedade capitalista deve levar à sua destruição (como de fato levou). Ou seja, a 
suposta “ausência de história” não pode  ser senão relativa. Não podemos nos esquecer que o objetivo do texto que 
contém a passagem acima é o de avaliar as perspectivas da dominação imperialista britânica sobre a Índia. 



 

na 
agricultura; dura mais ainda na complementação oriental de agricultura e 
manufatura –, ou seja, quanto mais invariável for o processo efetivo da 
apropriação, tanto mais constantes serão as antigas formas de propriedade e, 
em decorrência, a comunidade de modo geral. Ali onde já existe a separação 
entre os membros da comunidade como proprietários privados de si mesmos 
como comunidade urbana e proprietários de território urbano, também já 
estão dadas as condições pelas quais o indivíduo singular pode perder sua 
propriedade, i.e., a relação dupla que o torna cidadão igual aos demais, 
membro da comunidade, e que o torna proprietário. Na forma oriental essa 
perda dificilmente é possível, exceto por influências completamente 
externas, uma vez que o membro singular da comunidade jamais entra em 
uma relação livre com ela, e pela qual ele possa perder seu vínculo (objetivo 
econômico com a comunidade). Ele é enraizado. Isso depende também da 
associação entre manufatura e agricultura, entre cidade (o povoado) e 
campo”. (MARX, 2011, p. 405-406) 
 
 

 Ademais, fica (mais uma vez) claro que a forma como a reprodução das relações sociais 

estabelecidas cria, como possibilidade, a negação dessas mesmas relações sociais, é tratada por 

Marx como uma lei do desenvolvimento histórico de validade geral. Isto significa que cada 

formação social tem seu desenvolvimento condicionado por suas próprias contradições internas. 

Marx está aqui especialmente preocupado com a forma como os trabalhadores se relacionam com as 

condições objetivas do trabalho. Uma relação que “tem a sua realidade viva em um modo de 

produção determinado, um modo de produção que aparece seja como comportamento ativo 

determinado em relação à natureza inorgânica, como modo de trabalho determinado (…)”. (Ibid., p. 

406) As possibilidades do desenvolvimento histórico são relativas, portanto, a cada modo de 

produção particular, cada qual resolvendo-se como uma determinada correspondência entre o grau 

de evolução das forças produtivas e as relações sociais de produção subjacentes. “Até certo ponto, 

reprodução. Em seguida, converte-se em dissolução”. (Ibid.)  

 Ao comentar essa forma de analisar o problema da evolução dos modos de produção pré-

capitalistas, Hobsbawn afirma categoricamente tratar-se da tentativa mais sistemática de Marx de 

enfrentar o problema do desenvolvimento histórico. (HOBSBAWN, 2006, p. 14) Segundo o 

historiador, Marx preocupa-se em estabelecer o mecanismo geral das transformações históricas, isto 

é, constrói sua argumentação em alto grau de abstração. Assim:  

 
 

“Devemos, portanto, entender que Marx não se refere à sucessão 
cronológica, ou mesmo à evolução de um sistema a partir de seu 
predecessor (embora, obviamente, seja este o caso do capitalismo com 
relação ao feudalismo), mas à evolução num sentido mais geral”. (Ibid., p. 
38) 



 

 
 

 Wood (2008) concorda com Hobsbawn quando este diz que eventuais equívocos nas 

observações históricas de Marx e mesmo o uso de enganadoras informações parciais não afetam a 

teoria geral do materialismo histórico. A força de seu método permite que Marx, mesmo submetido 

aos limites impostos pelo nível em que se encontrava a historiografia de sua época, seja capaz de 

apreender corretamente o movimento da história a partir das contradições internas a uma 

determinada formação social. Como observamos acima, o Formas deve ser lido levando-se em 

contra esse elevado nível de abstração que reflete as preocupações de Marx ao escrever o texto.  

 É, portanto, fora de propósito interpretar o texto em questão como portador de uma teoria 

unilinear do desenvolvimento histórico. Muito menos faz sentido argumentar que a tendência à 

estagnação de certas formações sociais é derivada de preconceitos eurocêntricos. Além disso, a 

proposição de um princípio geral para o desenvolvimento histórico não significa a identificação de 

um resultado previamente determinado. Ao invés disso, a relação dialética entre força produtivas e 

relação sociais de produção, a forma como uma sociedade produz as condições materiais de sua 

existência, define um conjunto de possibilidades para o desenvolvimento histórico, nunca um 

resultado único e certo. Ou seja, é fundamental que se entenda o lugar da “possibilidade” na teoria 

de Marx, a mediação entre o ser e o não-ser, isto é, o que pode vir a ser. Além disso, deve-se ter em 

mente que quando Marx fala em leis imanentes a um determinado modo de produção, está falando 

em tendências cuja manifestação concreta depende da interação não apenas de fatores relacionados 

a outras tendências (muitas vezes opostas), como contingenciais. 

 

O Formas como momento de ruptura na obra de Marx? 

 Claro está, portanto, que, a partir do Formas, Marx não pode ser acusado de eurocentrismo, 

determinismo ou de oferecer uma análise unilinear para o desenvolvimento histórico de países que 

se inserem de modo diverso no mercado mundial. Contudo, por outro lado, alguns autores como 

Néstor Kohan (2009) e Kevin Anderson (2008, 2010) apontam que este texto marcaria uma ruptura 

no pensamento de Marx, exatamente no que diz respeito a essas questões. Isto é, os escritos de 

Marx sobre a Índia e a China na década de 1850, o Manifesto do Partido Comunista, entre outros, 

conteriam evidências de que Marx partira de uma perspectiva eurocêntrica para entender a realidade 

da periferia capitalista, postulando uma rota única de desenvolvimento para os diferentes países, de 

maneira que teria avaliado a possibilidade de revoluções no mundo periférico como ilusórias diante 

do parco desenvolvimento das relações sociais capitalistas no interior desses países11. Segundo 

                                                
11 Aricó (1982) situa essa suposta ruptura nos escritos de Marx sobre a Irlanda na década de 1860, enquanto que 



 

Kohan: 

 
 

“De alguna manera, Marx tenía en ese momento, como presupuesto no 
expreso pero omnipresente12, la creencia de que estos trastocamientos del 
orden social interno indio eran algo así como el preludio de una repetición 
mecánica, ahora en el espacio de la periferia del sistema mundial, de los 
mismos estadios de desarrollo industrial por los cuales había pasado 
Inglaterra y los países capitalistas más desarrollados”. (KOHAN, 2009, p. 
236) 
 
 

 Parece-nos que o imperativo de oferecer explicação para passagens como as que já 

mencionamos, por exemplo, sobre a Índia leve esses autores à necessidade de situar em algum 

ponto da obra de Marx tal ruptura. Mais do que isso, a própria necessidade de se responder a certas 

críticas13 indica a assimilação, ao menos em parte, dessas posições, no caso de Anderson. Quando 

este autor menciona os escritos da década de 1850 de Marx sobre a Índia e o Manifesto do Partido 

Comunista para concluir que ambos “evidencian implícitamente un modelo unilineal de desarrollo 

social en el que Inglaterra era la sociedad más avanzada en aquellos tiempos, con otras 

necesariamente siguiéndola, voluntaria o involuntariamente, hacia el futuro capitalista”, 

(ANDERSON, 2010, p. 2) somos forçados a apontar que, em certo sentido, foi exatamente isso o 

que ocorreu, ou seja, as outras nações transformaram-se mesmo em capitalistas e, nesse sentido, 

seguiram a Inglaterra, embora de maneira desigual (subordinada). Da mesma forma, quando 

chamam de etnocêntrica a utilização por Marx do termo “bárbaros” para referir-se a sociedade pré-

capitalistas, sentimo-nos obrigado a lembrar que a terminologia era lugar-comum na imprensa da 

época. Portanto, antes de Marx, a sociedade que se afirma como dominante, espalhando-se a partir 

da Europa Ocidental para todos os recantos do planeta era, ainda é, e não poderia deixar de ser, 

etnocêntrica. Kohan aponta que a oposição entre nações “bárbaras” e “civilizadas” representa o 

registro de uma certa perspectiva progressista desse “jovem” Marx, segundo a qual a 

responsabilidade pela corrente da civilização, isto é, pela história, caberia aos “civilizados”. Neste 

sentido, e apenas neste sentido, haveria certa condescendência com o imperialismo na obra de 

Marx, uma vez que seu resultado final seria o de levar a “civilização” aos países atrasados. 

(KOHAN, 2009, pp. 339-345) 

 Por outro lado, considerar que Marx realmente trata o desenvolvimento dos países 

                                                                                                                                                            
Löwy (2013) considera que apenas os escritos sobre a Rússia a partir do final dos anos 1870 a indicariam.  
12 Destaque nosso. 
13 Anderson menciona Edward Said (1978), Jean-François Lyotard (1979) e Robert Tucker (1978).  



 

periféricos ou pré-capitalistas como seguindo “un poco por detrás” as sociedades economicamente 

mais avançadas, como Anderson parece sugerir para escritos anteriores aos Grundrisse, é o mesmo 

que chamá-lo de economista do desenvolvimento! Ou seja, assim como para os economistas do 

desenvolvimento, o problema do subdesenvolvimento, para Marx, seria o da ausência de 

desenvolvimento. O sentido do termo “desenvolvimento” neste autor, contudo, é completamente 

diferente, remetendo à afirmação das tendências próprias a uma formação social, mesmo que de 

maneira desigual14. Muito mais profícua nos parece a abordagem da teoria marxista da dependência 

no que diz respeito à existência de uma relação necessária entre centro e periferia, isto é, entre 

países desenvolvidos e subdesenvolvidos, no sentido de que o subdesenvolvimento de uns é 

condição para o desenvolvimento econômico de outros, e vice-versa. 

  A despeito disso, é bastante fecunda a abordagem proposta por Anderson de se ler os 

Grundrisse e O Capital a luz dos escritos tardios de Marx, em especial, sobre a Rússia e os 

cadernos etnológicos. (ANDERSON, 2010, pp. 1-2) O objetivo seria apontar que esses escritos 

tardios confirmam os anteriores, no sentido da demonstrarem a inexistência de determinismo 

unilinear. Propomos, contudo, ir-se além. Esses textos confirmam a teoria da história proposta por 

um Marx ainda mais moço, como em A Ideologia Alemã, apesar de passagens como a que citamos 

acima sobre a Índia. Ou seja, esses escritos posteriores, representam um tratamento mais 

pormenorizado e aprofundado de questões que já haviam sido abordadas anteriormente em maior 

nível de generalidade. Sendo este o caso, estas devem ser explicadas com base em outra hipótese 

que não a existência de suposta ruptura na obra marxiana no que diz respeito à sua teoria da 

história. A esse respeito concordamos quando Eric Hobsbawn diz:  

 
 

“Importante distinção se estabelece entre os sistemas que favorecem a 
evolução histórica e os que se opõem a ela. O modelo elaborado em 1845-6 
[A Ideologia Alemã]15 apenas toca de leve este problema, embora, como 
vimos, o ponto de vista de Marx sobre desenvolvimento histórico nunca 

                                                
14 Isso significa que o entendimento correto do que Marx quer dizer com “desenvolvimento” é a chave para se 
entender a seguinte afirmação contida no Prefácio à 1ª edição de O Capital: “O país industrialmente mais desenvolvido 
não faz mais do que mostrar ao menos desenvolvido a imagem de seu próprio futuro”. (MARX, 2013, p. 78) Como o 
próprio autor explica no mesmo parágrafo trata-se das “leis naturais da produção capitalista (…) que atuam e se 
impõem com férrea necessidade”. (Ibid.) Nas palavras de Bianca Imbiriba Bonente: “No caso da sociedade em forma 
especificamente capitalista, desenvolvimento significa, seguindo a mesma lógica, a operação das leis que emanam da 
organização própria da economia regida pelo capital em sentido extensivo (i.e., para uma porção mais ampla do globo, 
submetendo uma quantidade maior de formações sociais e seres humanos) e/ou intensivo (comandando momentos mais 
amplos da convivência social, como a atividade artística, esportiva, relações afetivas etc.). O trânsito de um estágio 
mais baixo de desenvolvimento para um estágio mais alto significa, portanto, a predominância mais ampla da lógica 
capitalista na existência social (e não a passagem do pior ao melhor, como quer que esses estados sejam definidos”. 
(BONENTE, 2012, pp. 2-3) 
15 Adicionado por nós. 



 

tenha sido simplesmente unilinear, nem o tenha, jamais, encarado como um 
mero registro de progresso. Seja como for, nos anos 1857-8 o estudo se 
encontrava consideravelmente mais avançado”. (HOBSBAWN, 2006, p. 34) 
 
 

 Kohan concorda que em “1846, cuando tenia apenas veintiocho años, Marx había rechazado 

los arrogantes intentos que pretendían explicar toda la historia de la humanidad desde un esquema-

receta de matriz filosófica universal”. (KOHAN, 2003, p. 338) De fato, como já mencionamos de 

passagem, Marx rejeita peremptoriamente a proposta de se explicar o processo histórico partindo-se 

apenas da história das  representações dos seres humanos, à margem dos “verdadeiros 

acontecimentos históricos”. (MARX & ENGELS, 2007, p. 45) Desta forma, a filosofia da história 

pode oferecer meramente “uma receita ou um esquema com base no qual as épocas históricas 

possam ser classificadas”. (Ibid., p. 95) A despeito disso, é justamente esta a acusação que recai 

sobre Marx quando se insiste, como fazem Kohan (2003) e Anderson (2010), que até o Formas 

haveria uma visão unilinear para o desenvolvimento histórico em Marx.  

 Muito pelo contrário, o que temos em A Ideologia Alemã é uma concepção da história na 

qual a negação de uma formação social depende da práxis humana associada a uma determinada 

classe que se impõe como universal, cujas condições necessárias para a transformação são derivadas 

da exasperação da contradição entre as forças produtivas e as relações sociais de produção. Nessa 

relação as forças produtivas aparecem como momento predominante, pois uma vez que a história é 

produto da ação prática de seres humanos, a forma como os seres humanos reproduzem-se, isto é, 

mantém-se vivos e perpetuam-se geração após geração, é condição sine qua non da história. Deve-

se ressaltar que tal característica ontológica do ser social está longe de significar que as forças 

produtivas representem o momento determinante, no sentido do determinismo tecnológico que 

postula a existência de uma relação de precedência única e exaustiva entre forças produtivas e 

relações sociais de produção16. As forças produtivas, objetivações das capacidades humanas, 

assumem tão somente um papel limitador, isto é, o conjunto de possibilidades que diz respeito ao 

movimento histórico depende do grau de desenvolvimento das forças produtivas. Um exemplo 

simples pode ser encontrado no fato óbvio de que uma sociedade que se organiza de maneira que 

um estamento ou classe não trabalha só pode ser possível após o desenvolvimento das forças 

produtivas atingir um nível tal que um indivíduo seja capaz de produzir mais do que ele próprio 

consome.  

 Adicionalmente, as forças produtivas são desde sempre sociais, uma vez que envolvem a 

                                                
16 Veja-se Marcelo Dias Carcanholo e André Guimarães Augusto (2013) 



 

cooperação de seres humanos, correspondendo, ademais, a um legado transmitido às gerações 

posteriores. A própria cooperação, por sua vez, é uma força produtiva. Uma vez que forças 

produtivas e relações sociais de produção (formas de apropriação) correspondem a uma unidade, a 

relação entre elas só pode ser de determinação recíproca. Ou seja, se os meios existentes para a 

reprodução (e produção,  isto é, criação de novas objetividades e, potencialmente, novas 

necessidades) da vida material condicionam as relações sociais de produção (a organização da 

produção), estas modificam as forças produtivas, no sentido de condicionarem o curso do 

desenvolvimento que as forças produtivas podem tomar. Nas palavras de Marx: 

 
 

“A indústria e o comércio, a produção e o intercâmbio das necessidades 
vitais condicionam, por seu lado, a distribuição, a estrutura das diferentes 
classes sociais e são, por sua vez, condicionadas por elas no modo de seu 
funcionamento (...)”. (MARX & ENGELS, 2007, p. 31) 
 
 

 Com base nisso pode-se afirmar que Marx descartaria sem pestanejar certas formulações 

marxistas que durante muito tempo exerceram grande influência sobre o pensamento e a práxis 

política na América Latina17 defendendo a necessidade de certo desenvolvimento nas forças 

produtivas – o desenvolvimento capitalista no sentido econômico atual – como pré-condição para a 

transformação das relações sociais no sentido da superação da ordem capitalista. Além disso, a 

teoria marxiana da história não dá margem para se postular a determinação dos demais complexos 

sociais, a “superestrutura”, pela “base econômica” (na metáfora usada uma única vez por Marx, no 

Prefácio da Contribuição à Crítica da Economia Política, mas que virou mantra tanto entre 

marxistas quanto entre críticos de Marx). Tão somente a teoria marxiana tem claro que uma vez que 

a história parte de indivíduo vivos, reais, é obviamente fundamental a forma como esses indivíduos 

se mantém vivos, isto é, a organização econômica da sociedade que, portanto, condiciona os demais 

âmbitos da vida social.  

 
 

“O fato é, portanto, o seguinte: indivíduos determinados, que são ativos na 
produção de determinada maneira, contraem entre si estas relações sociais e 
políticas determinadas. A observação empírica tem de provar, em cada caso 
particular, empiricamente e sem nenhum tipo de mistificação ou 
especulação, a conexão entre a estrutura social e política e a produção. A 
estrutura social e o Estado provêm constantemente do processo de vida de 
indivíduos determinados, mas desses indivíduos não como podem aparecer 

                                                
17 Veja-se, por exemplo Edgar Carone (1982). 



 

na 
imaginação própria ou alheia, mas sim tal como realmente são, quer dizer, 
tal como atuam, como produzem materialmente e, portanto, tal como 
desenvolvem suas atividades sob determinados limites, pressupostos e 
condições materiais, independentes de seu arbítrio”. (Ibid., p. 93) 
 
 

 A relação entre o, por assim dizer, “econômico” e os diferentes complexos sociais é de 

condicionamento, portanto, não de determinação. A esse respeito Marx menciona, em outro texto, a 

“relação desigual do desenvolvimento da produção material com, por exemplo, o desenvolvimento 

artístico (…) [m]as o ponto verdadeiramente difícil de discutir aqui é o de como as relações de 

produção, como relações jurídicas, têm um desenvolvimento desigual”. (MARX, 2011, p. 62). 

  Enfim, Marx não oferece uma tal “receita ou um esquema com base no qual as épocas 

históricas podem ser classificadas”. Ao invés disso, a partir da constatação de que o “primeiro ato 

histórico” dos seres humanos é a produção das condições para a vida humana (que traz em si a 

possibilidade da transformação das condições de sua própria reprodução), “um ato histórico, uma 

condição fundamental de toda a história, que (…) tem de ser cumprida diariamente, a cada hora, 

simplesmente para manter os homens vivos”, oferece uma concepção teórica, o materialismo 

histórico, disposta a “observar esse fato fundamental em toda a sua significação e em todo o seu 

alcance e a ele fazer justiça”. (MARX & ENGELS, 2007, p. 33)  

  Nesse sentido, a ideia da ruptura defendida por Kohan (2003) e Anderson (2010), entre 

outros, leva ao estranho resultado da existência, simultânea, de um Marx  que ora se apresentava 

como um crítico do determinismo histórico e do desenvolvimento unilinear da história, 

reconhecendo a existência de inter-relações complexas entre os países no mercado mundial, e ora 

considerava que países asiáticos, ou melhor, “bárbaros”, não eram portadores de história, e que 

necessariamente deveriam passar pelas etapas que correspondiam ao desenvolvimento dos países da 

Europa Ocidental.  

 Comentando as alterações introduzidas na edição francesa (1872-1875) de O Capital, em 

especial sobre a questão da acumulação primitiva, Anderson chama a atenção para o fato de que 

Marx fez questão de ressaltar que o processo descrito dizia respeito apenas aos países da Europa 

Ocidental, “aunque dependiendo del entorno cambia el color local, o se confina a una esfera más 

estrecha, o muestra un carácter menos pronunciado, o sigue un orden de sucesión diferente”. 

(MARX, apud., ANDERSON, 2010, p. 6) A nosso ver, isso indica não uma ruptura teórica com 

relação a escritos anteriores, mas a percepção cada vez mais consciente por Marx do real alcance de 

suas concepções teóricas (cujas linhas gerais expressavam-se já na década de 1840, como vimos), 

vis-à-vis o aprofundamento seus estudos sobre sociedades não-ocidentais. Como chamam a atenção 



 

Henk Overbeek e Patricio Silva (1986), Marx não pretendia em escritos como os citados sobre a 

Índia oferecer uma teoria geral para o desenvolvimento histórico e, conforme seguiu estudando o 

país, mudou diversas vezes de opinião sobre a dominação britânica, percebendo, sobretudo, que o 

impacto do capitalismo sobre a Ásia era muito diferente do que teve a nascente produção capitalista 

sobre o feudalismo europeu. (OVERBEEK & SILVA, 1986, p. 124) Com relação ao crescente 

interesse de Marx sobre a Rússia a partir dos anos 1870, Hobsbawn observa: 

 
 

“Além da orientação agrária de seu trabalho no Capital III, duas razões 
podem ser sugeridas para explicar esta sua concentração de interesse. 
Primeiro, o desenvolvimento de um movimento revolucionário russo levou, 
crescentemente, Marx e Engels a depositar na Rússia suas esperanças 
relativas a uma revolução europeia. (Nenhum erro de interpretação de Marx 
é mais grotesco do que o que sugere possibilidades de revolução 
exclusivamente nos países industrialmente avançados do Ocidente). (…) [A] 
segunda razão da crescente preocupação de Marx com o comunalismo 
primitivo: seu progressivo ódio e desprezo da sociedade capitalista. (…) 
Pareceria provável que Marx, que anteriormente saudara o impacto do 
capitalismo ocidental como uma força desumana mas historicamente 
progressista sobre as estagnadas economias pré-capitalistas, fosse ficando 
cada vez mais impressionado com sua desumanidade”. (pp. 49-50) 
 
 

 Ao que parece Hobsbawn concordaria com a avaliação de que o aprofundamento nos 

estudos sobre o mundo não-europeu ocidental teria levado Marx a dar-se conta, cada vez mais, dos 

impactos concretos da expansão do capitalismo e seus resultados possíveis, mantendo-se fiel às 

bases metodológicas precocemente esboçadas, já que reconhece que, pelo menos, a partir da A 

Ideologia Alemã, a noção de desenvolvimento histórico em Marx nunca foi unilinear e aponta como 

o erro mais grotesco de interpretação concluir-se, a partir da obra de Marx, que a revolução só seria 

possível em países avançados sobre a ótica capitalista. 

 No que diz respeito às possibilidades da revolução em um país situado na periferia do 

sistema a resposta à Vera Zassulitch, em carta de 8 de março de 1881, talvez represente o único 

registro disponível da reação de Marx quando diretamente perguntado se sua teoria postulava um 

desenvolvimento linear para os países inseridos de maneira diversa no mercado mundial. Sua 

resposta foi, simplesmente, não! Tentamos apresentar argumentos que comprovem que isso não está 

em desacordo com a totalidade de sua obra, pelo contrário, confirma contribuições absolutamente 

fundamentais oferecidas quase quarenta anos antes18.  

                                                
18 Poder-se-ia argumentar que dada a demora para responder a carta de Zassulitch e o tamanho dos esboços à 
carta em comparação com seu texto final, Marx não estivesse seguro com relação a sua resposta. Contudo, em nenhum 



 

 

Conclusão 

 O materialismo histórico, já presente nas obras de um Marx ainda muito jovem e 

desenvolvido ao longo de toda a sua vida, é absolutamente incompatível com o determinismo 

histórico e o desenvolvimento unilinear (como nas interpretações “etapistas” do marxismo vulgar 

do período estalinista), não representando, portanto, uma proposta teórica eurocêntrica, embora seu 

autor, um europeu do século XIX estivesse sujeito não apenas ao nível relativamente baixo dos 

estudos sobre sociedades pré-capitalistas, como aos preconceitos comuns à sua época. No entanto, a 

obra de Marx trata, de fato, do estudo de relações sociais que tiveram a Europa Ocidental como 

lugar de gênese, a partir de onde espalharam-se ao redor do mundo, como resultado do movimento 

engendrado por suas próprias contradições, amplificadas por essa mesma expansão.  

Merece destaque o fato de haver uma clara unidade no pensamento de Marx, ao longo de sua vida, 

no que diz respeito à teoria da história. Se essa unidade pode ser contrastada com a evolução das 

análises de Marx sobre as possibilidades de desenvolvimento social nos países periféricos, tal fato, 

em vez de negar, confirma a rejeição de qualquer determinismo ou unilinearidade no 

desenvolvimento histórico na obra do autor, como atesta a compatibilidade entre os escritos sobre a 

Rússia da década de 1880 (como a citada carta à Zasulitch e seus rascunhos) e a teoria da história 

cujos primeiros e decisivos traços aparecem já em meados dos anos 1840. Concordamos com Henk 

Overbeek e Patricio Silva quando nos dizem que essa mudança nos escritos de Marx sobre 

economias periféricas representa “una de las pruebas más elocuentes de que Marx nunca fue 

prisionero de sus proprias afirmaciones”. (OVERBEEK & SILVA, 1986, p. 125) 

  Ou seja, seguindo-se a proposta apresentada por Anderson de ler-se os textos de Marx à luz 

de seus últimos escritos sobre a Rússia, chegamos à conclusão de que a obra do autor caminha no 

sentido da perfeita adequação de suas análises sobre a conjuntura internacional ao materialismo 

histórico. Desta feita, podemos rejeitar de antemão às tentativas de imputar ao marxismo a pecha de 

etnocêntrico e, portanto, de ser incapaz de dar conta das peculiaridades que dizem respeito às 

possibilidades de desenvolvimento das economias periféricas. A tarefa que se impõe, portanto, é a 

de se buscar na obra de Marx a chave para se entender o mercado mundial, isto é, as complexas 

inter-relações entre países inseridos de maneira diversa na lógica global de acumulação de capital. 

Para tanto, parece-nos fundamental seguir o nexo metodológico da forma de apresentação de O 

Capital, das abstrações reais mais simples às formas mais complexas correspondentes à realidade 

                                                                                                                                                            
dos esboços há indicação que a resposta seria funadamentalmente diferente! Sabemos que Marx vinha estudando a 
Rússia a alguns anos, tendo inclusive aprendido o idioma para ler documentos disponíveis apenas em russo, o que 
talvez o tenha levado a se sentir obrigado a oferecer uma resposta mais completa. De qualquer modo, não há qualquer 
documento que indique uma resposta diferente do rechaço ao desenvolvimento unilinear. 



 

concreta. Dito de outra forma, faz-se necessário o reconhecimento das mediações teóricas 

necessárias entre o processo de acumulação de capital em geral, tal qual em O Capital, e o mercado 

mundial.  
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MODO DE PRODUÇÃO ASIÁTICO: UM BALANÇO DA CONTROVÉRSIA. 
André Guimarães Augusto 

 
Resumo: 
O artigo procura fazer um balanço crítico inicial do debate sobre o modo de produção asiático a 
partir dos anos 1960. São apresentadas as questões teóricas envolvidas no debate: a formação do 
Estado, a existência de classes, o conceito de modo de produção e o caráter unilinear e multilinear 
do desenvolvimento histórico. São apresentadas também as questões historiográficas relativas à 
'hipotese hidraúlica', a existência de propriedade privada, o caráter estangado do modo de produção 
asiático e o 'despotismo oriental'. Se chega a uma primeira conclusão acerca da validade do modo 
de produção asiático reformulado e dinamizado como uma boa abstração. 
Palavras chaves: modo de produção, materialismo histórico, Estado, classe, Marx. 
 
Abstract: 
The paper shows a initial critical appreciation of the controversy from the 1960's to date about the 
asiatic mode of production. It is appreciated the theoretical arguments against the asiatic mode of 
production: the formation of the state, the existence of classes, the concept of mode of production 
and the unilinearity or multilinearity of the historical development. The historiografical arguments 
are also appreciated: the 'hydraulic hypotheses', the existence of private property, the stagnation of 
asiatic mode of production and the 'oriental despotism'. A conclusion about the validity of a 
modified and dinamical version of the asiatic mode of production is outlined in the end of the 
article. 
Key words: Modes of production, historical materialismo, State, Class, Marx. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introdução 

 

 No 'prefácio' do “Contribuição a Crítica da Economia Política”, Marx define os modos de 

produção 'asiático, antigo, feudal, burguês moderno' como 'época progressivas da formação 

econômica'. A inclusão do modo asiático como uma época da formação econômica e sua 

caracterização foi objeto de uma longa controvérsia ao longo do século XX que adentra ao século 

XXI. Esse artigo procura retomar os principais pontos dessa controvérsia a partir dos debates que se 

inciam na década de 1960 e que prosseguem até os dias atuais  e fazer um balanço crítico inicial do 

conceito. 

 Um balanço dessas controvérsias não tem um interesse meramente acadêmico ou antiquário. 

Se tudo é história, pelo menos tudo que é humano, o presente é parte de um processo histórico 

vinculado ao passado e que abre possibilidades para o futuro. A História é ela mesma um objeto 

histórico; as controvérsias em relação aos objetos históricos remetem não só ao avanço da disciplina 

como também às diferentes necessidades postas pelo presente.  

 O interesse pelo passado dos modos de produção não-europeus por um lado se refere de uma 

forma mais ou menos direta as realidades contemporâneas aos debates do qual é ou foi objeto: da 

formação do autodesignado socialismo soviético, à emancipação política das colônias no século XX 

e mais recentemente a consolidação e expansão do capitalismo no assim chamado Terceiro Mundo. 

Compreender o passado dessas sociedades é elemento fundamental para entender o modo de 

desenvolvimento do capitalismo nessas regiões. Mas o interesse pelos modos de produção não-

europeus anteriores ao capitalismo fornece também elementos para compreender as possibilidades 

que se abrem para um futuro para além do capital. 

 Para além das questões de compreensão do presente e das possibilidades do futuro, os 

debates sobre o modo de produção asiático também colocam problemas e soluções para a teoria da 

história. As especificidades do desenvolvimento histórico das sociedades não-européias ocidentais 

sempre foi um elemento que não se adequava a uma leitura determinista da história e um campo de 

debates para a validade e refinamento do conceito de modo de produção como unidade básica do 

desenvolvimento histórico na teoria da história de Marx, o materialismo histórico.  

 Visando um balanço do debate em seus elementos principais, sem de forma alguma esgotar 

todos seus aspectos, o artigo inicia com a caracterização feita por Marx das 'formações asiáticas' nos 

artigos sobre a dominação britânica na India, nos Grundrisse e em “O capital” e nos eboços da carta 

a Vera Zasulich. Nas seções seguintes são apresentadas respectivamente as controvérsias teóricas e 

historiográficas recentes acerca do modo de produção asiático. A conclusão apresenta um balanço 



 

crítico inicial das controvérsias. 

 

I - Marx e o “Modo de produção asiático” 

 Nos textos do New York Tribune sobre o dominio britânio na Índia, Marx fornece pela 

primeira vez elementos sobre a especificidade de modos de produção fora da Europa Ocidental. 

Nesses textos Marx coloca como ponto determinante das formações orientais  a centralização 

governamental decorrente da condições geográficas que impunham a necessidade de obras de 

irrigação para a agricultura(Marx, K. 1979, p.127). A essa característica do Oriente se adicionaria a 

união da agricultura e manufatura doméstica, com o comércio disperso e aglomerado em pequenos 

centros(Marx, K. 1979, p.128). 

  A conjunção do governo centralizado com a função econômica de prover obras públicas e a 

união entre agricultura e manufatura nas unidades produtivas teria resultado no sistema de 

aldeias(Marx, K. 1979, p.128). Esse sistema de aldeias traria como consequencia o 'despotismo 

oriental', um governo central pairando acima das aldeias com total dominio sobre estas. Outra 

consequencia do sistema de aldeias seria a vida 'vegetativa e estagnada', a imutabilidade do Oriente. 

O isolamento das aldeias as colocaria em um 'equilíbrio' por repulsão, sendo a história da India – e 

do Oriente de uma forma geral – resumido em suecessivas conquistas por povos estrangeiros com 

intervalos em que se formariam reinos fragmentos. Em meio a essa sucessão de tormentas politicas, 

o modo de vida das aldeias permaneceria passivo e inalterado. (Marx, K. 1979, p.217) 

 Nas anotações da 'formas que precedem a produção capitalista' nos Grundrisse, Marx retoma 

o tema da forma de propriedade asiática. Aqui o ponto determinante das formações orientais já não 

é mais  a centralização da comunidade em uma forma governamental, e sim o sistema de 

propriedade comunitária organizada em vilas autossustentáveis. A relação entre o governo central e 

as aldeias está vinculada agora à forma da propriedade: a propriedade da comunidade está 

centralizada na unidade representada pelo rei e/ou pelos deuses, sendo as aldeias apenas possuidoras 

da terra. Não haveria propriedade privada, apenas propriedade coletiva e posse privada. A ausência 

de propriedade privada, com a unidade da comunidade concretizada no governo central é 

apresentada nesse texto como a chave para a compreensão da forma de propriedade asiática. 

 Um outro ponto que aparece nesse texto e que estava ausente nos textos do New York 

Tribune é a apropriação do excedente das comunidades aldeães pelo governo central, seja pelo rei 

seja pelos 'deuses' – isto é pelos templos na figura dos sacerdotes sob a forma de tributos e/ou renda 

em trabalho. Sendo uma formação basicamente rural, onde há unidade de agricultura e manufatura 

nas comunidades aldeães, as cidades seriam apenas pontos de comércio ou de troca do excedente 



 

produzido pelos membros das comunidades, sem uma vida produtiva independente (Marx, K. 2011, 

p.389). 

 Nos Grundisse Marx estende a formação asiática para além da localização geográfica do 

Oriente. Aqui são incluídos o México (Aztecas), o Peru (Incas) e os Celtas. Marx também se refere 

aqui às comunidades eslavas como uma variante do modo asiático, sem maiores 

especificações(Marx, K. 2011, p.390).  

 Essa ampliação da base geográfica da forma de propriedade asiática, combinada com as 

diferentes possibilidades de organização do trabalho, leva Marx a reve a indetificação direita dessa 

forma de propriedade com o 'despotismo'. Na propriedade comunitária desse tipo, o trabalho pode 

ser excutado por cada família em lotes alocados pela comunidade, com um trabalho coletivo 

complementar ou como renda para o governo central, ou ser organizado diretamente na forma 

comunitária. Assim, afirma Marx, essa forma de propriedade pode ter um caráter mais democrático 

ou mais despótico.(Marx, K. 2011, p.390) 

 Apesar de rejeitar nesse texo a identificação da propriedade comunitária em sua forma 

asiática com o despotismo, Marx identifica a situação dos individuos nas comunidades asiática 

como de escravidão generalisada. Embora não se desenvolva a escravidão de tipo ocidental nessas 

formações, devido à unidade de agricultura e manufatura, o individuo como parte da terra é 

propriedade da unidade central(Marx, K. 2011, p.406). 

 Nos Grundrisse Marx reafirma o caráter estagnado do modo de produção asiático. Essa 

imutabilidade seria decorrencia por um lado da ausência de autonomia dos indivíduos em relação à 

comunidade – ou seja, da decorrencia da ausência de propriedade privada, embora Marx não 

coloque diretamente nesses termos. Um outro fator que levaria a imutabilidade dessas formações 

seria a unidade de agricultura e manufatura, tornando as comunidades aldeães autossutentáveis e 

portanto perpetuando o seu isolamento e repulsão recíproca, notados nos textos sobre a India(Marx, 

K. 2011, p.398). Desta forma, Marx implicitamente reafirma a impossibilidade de desenvolvimento 

endógeno dessas formações, sendo qualquer revolução social obra de dominação externa. 

 Em “O Capital” elementos adicionais são formulados na caracterízação do modo asiático. 

Além do caráter comunal da propriedade da terra – com a observação adiconal de que “Variam as 

formas de comunidade nas diferentes regiões da India”, sendo a mais simples aquela em que há o 

cultivo comum da terra - e da união entre agricultura e manufatura, a imutabilidade da divisão do 

trabalho aparece como elemento caracteristico das formações asiáticas.  Ao lado do trabalho comum  

nas unidades familiares, Marx lista uma série de ocupações de caráter artesanal e administrativo que 

é dependente da produção da própria comunidade e em que cada artesão se ocupa de forma 



 

independente sem uma divisão manufatureira na oficina. Tal divisão do trabalho simplificada se 

reproduziria a cada expansão da comunidade, sendo mais um elemento na explicação de Marx para 

a 'imutabilidade das sociedades asiáticas'(Marx, K. 1987a, p.409-410). 

 Um outro elemento do modo de produção asiático que aparece mais desenvolvido em “O 

Capital” é a extração e apropriação de excedente das comunidades camponesas pelo Estado. Aqui a 

forma do excedente é caracterizada como renda da terra, que sendo apropriada pelo Estado se 

confunde com os impostos (Marx, K. 1987b, p.907). Marx assinala que no modo asiático a renda da 

terra assume a forma de renda em trabalho e principalmente de renda em produtos.  

 Marx também indica elementos relativos à destinação desse excedente apropriado pelo 

Estado. Se por um lado as comunidades aldeãs são autosuficientes, não sendo seus produtos 

mercadorias, por outro a troca mercantil estaria presente na sociedade indiana como um todo. Essa 

combinação de comunidades autossustentáveis com a troca mercantil externa a ela, se deve a 

transformação em mercadoria da renda em trabalho apropriada pelo Estado (Marx, K. 1987b, 

p.409). 

 A extração do excedente apropriada pelo Estado sobre a forma de renda em produtos, 

fornece uma explicação mais substantiva do 'despotismo asiático', porém novamete atenuada. Como 

a posse da terra está com as comunidades aldeãs, sendo o excedente extraido sob a forma de renda 

em produtos, a própria comunidade exerce o controle sobre a sua atividade. No entanto, estando a 

propriedade da terra nas mãos do Estado, a extração de excedente requer uma coação extra-

economica – como em todas as circunstâncias em que posse e propriedade da terra estão 

dissociadas. Mas nas condições do modo asiático, a relação de dependencia “não precisa assumir a 

forma mais dura que a observancia e subordinação de todos ao Estado”(Marx, K. 1987b, p.907), em 

lugar da subordinação e dependencia pessoal diretas requerida quando a renda da terra é apropriada 

por  proprietários particulares. Ademais sendo a renda fornecida em produtos, “a coerção não se 

exerce mais com a brutalidade antiga” (Marx, K. 1987b, p.912), como quando a renda é extraída 

diretamente em trabalho sob a coação direta do proprietário da terra ou de seu representante. 

 Apesar desses refinamentos, Marx sustenta ainda o caráter estacionário das formas asiáticas,   

fudamentando-a na 'economia natural' – novamente, nas comunidades autossustentáveis e sua 

independencia em relação ao mercado – e na extração de renda da terra sob a forma de produtos 

(Marx, K.1987b, p.912). 

 Nos esboços da carta da carta a Vera Zasulich, Marx retoma o tema da propriedade 

comunitária, base do modo de produção asiático. Aqui não há referencia ao modo de produção 

asiático mas as 'formas arcáicas' de propriedade comunitária. Essa comuna arcaíca teria conhecido  



 

 

um desenvolvimento passando na Europa Ocidental – a forma germânica - da forma diretamente 

comunal à divisão parcelar da terra entre clãs e tribos e posteriormente entre famílias camponesas, 

tranformando-se em 'comunas agrícolas' e sevindo de transiçao para a propriedade privada (Marx, 

K., 2013 p. 92). A India no entanto, não teria conhecido esse desenvolvimento – comum a Europa 

Ocidental e Oriental – e teria permanecido na forma original da comunidade arcaíca (Marx, K.; 

2013, p.92).  

 Assim, embora Marx afirme aqui a possibilidade do desenvolvimento dessa comuna arcaica 

em outras direções, o caráter estacionário das formações asiáticas – ou pelo menos das “Indias 

Ocidentais” - é rearfimado. Do mesmo modo, o despotismo é reafirmado aqui – com a observação 

de que este pode ser 'mais ou menos central' (Marx, K. 2013, p.95) – e novamente relacionado ao 

isolamento das comunas sem as referencias ao modo de extração do excedente como em “O 

Capital” (Marx, K. 2013, p.95). 

  

II - Controvérsias teóricas sobre o modo de produção asiático 

 

 As análises de Marx sobre a especificidade do desenvolvimento histórico das sociedades 

não-européias ocidentais, encapsulada no conceito de modo de produção asiático, foram 

substituídas pela análise do Imperialismo como causa do 'atraso' tendo esses países até então 

seguido o curso 'normal' – isto é europeu ocidental – do desenvolvimento histórico (Sawer, M. 

1977, p.79). A despeito disso, um intenso debate sobre o modo de produção asitático se deu entre os 

anos de 1925 e 1931 na URSS, especialmente relacionado a possibilidade da revolução socialista na 

China (Sawer, M. 1977, p.80) 

 Esse primeiro debate sobre o Modo de Produção Asiático terminou com o expurgo oficial do 

conceito na doutrina soviética em 1931(Sawer, M. 1977, p.76). Afirmando não existir diferenças 

entre o desenvolvimento histórico das formações ocidentais e orientais, a doutrina oficial adotou um 

modelo unilinerar e afirmando a existência universal do feudalismo. No máximo, o 

desenvolvimento histórico do oriente era tido como uma variação do feudalismo europeu, 

denominada de feudalismo asiático.(Sawer, M. 1977, p.76-77) 

 A retomada do conceito do modo de produção asiático se dá primeiramente com o trabalho 

de Karl Wittfolg, “Oriental despotism” em 1957. Ao mesmo tempo a rejeição ao conceito de modo 

de produção asiático parte do estudo da história asiática por parte de marxistas do próprio 

continente, em especial no trabalho de D.D. Kosambi, “An Introduction to the Study of Indian 

History”. 



 

  A retomada do conceito de modo de produção asiático na doutrina soviética se dá em 1964 

diante do confronto com o 'modelo de socialismo' chinês (Sawer, M. 1977, p.102). A retomada do 

conceito também é promovida por marxistas francesas, em especial Maurice Godelier (Sawer, M. 

1977, p.193). Ao mesmo tempo a tradução inglêsa das 'Formas que antencedem a produção 

capitalista' em 1964, recoloca a discussão sobre o modo de produção asiático sob uma nova 

perspectiva para além da 'hipótese hidráulica' defendida por Wittfolg (Hobsbawn, 2011, p.125). A 

partir da década de 1960 o conceito de modo de produção asiático volta a ser objeto de debate na 

teoria da história e na historiografia marxista. 

 A nova aceitação do conceito de modo de produção asiático passa a enfrentar argumentos 

contrários na década de 1970. A primeira linha de frente do ataque foi formada por autores que de 

alguma forma adotaram a perspectiva althusseriana. Perry Anderson em “As linhagens do Estado 

Absolutista” (1985) sugere que o modo de produção asiático seja enterrado por não se adequar a 

realidade histórica das sociedades orientais, ao mesmo tempo que Hinder & Hirst (blablabla) aponta 

para sua suposta inadequação teórica em relação ao materialismo histórico. Ao mesmo tempo Samir 

Amin (1977) propõe que o conceito de modo de produção asiático seja abandonado e substituído 

pelo conceito de modo de produção tributário. O ataque final vêm com a obra de Edward Said, 

Orientalismo (1979), que através da análise do discurso avança argumentos da história da 

mentalidades para defender que a visão de Marx sobre o Oriente é um mito que se origina de um 

eurocentrismo e a decorrente defesa do colonianalismo.  

 Perry Anderson aponta a existência de uma contradição teórica  – Estado centralizado supõe 

uma divisão de classes já desenvolvida enquanto a propriedade comunal (e a ausencia de 

propriedade privada) exclui a existência de classes (Anderson,P. 1985, p.489). O argumento em si 

não é novo: ele estava presente no debate soviético dos anos 1920 (Sawer, M. 1977 p.87,p.101) 

quando a classe dominante do modo de produção asiático foi qualificada como 'burocracia' por 

alguns enquanto outros a classificam como um status que adquire a função de classe dominante. 

 Amin (1977) apresentam uma solução fundamentação althusseriana para o problema da 

suposta incompatibilidade entre o Estado – e a consequente existencia de classes dominates - e a 

propriedade comunal. A base do argumento é a distinção entre posse – a capacidade de organizar a 

produção – e a propriedade (Balibar, E. 1980). Segundo os autores classe é definida pelo papel que 

ela exerce na produção e não pode ser reduzida a propriedade dos meios de produção. Assim se 

pode falar em classe estatal como aquela que domina o processo de produção ao organizar (Amin, 

S. 1977, p.23). 

 O avanço da pesquisa antropológica revelou de diferenciação de status podem surgir no 



 

interior de comunidades. Alguns membros de uma comunidade baseada no parentesco podem 

acúmular bens de prestígio – bens raros e que funcionam como marca de status –  e criar uma 

posição desigual nas relações de reciprocidade que regulam o modo de vida social dessas 

comunidades.(Godelier, M. 1977, p.109) A desigualdade no entanto tem inicialmente um caráter 

distributivo; a formação do Estado surge quando os grupos como status diferenciados passam a 

organizar o trabalho sem participar diretamente dele, formando então estruturas estatais de maior ou 

menor estabilidade(Godelier, M. 1977, p.111). 

 O surgimento do Estado no interior das comunidades pode ser incompativel com versões 

esquemáticas do materialismo histório, mas não o é com as formulações de Marx. Em “A Ideologia 

Alemã” - escrito antes de Marx começar seus estudos sobre as formações asiáticas na década de 

1850, - Marx & Engels apontam a família como a primeira forma de propriedade e que a 

contradição entre os interesses de familias e o interesse coletivo pode levar a que esse último 

assuma a forma autônoma de Estado. O interesse coletivo sob a forma de Estado no entanto  não é 

somente uma ilusão decorrente da propriedade privada mas é um interesse real que decorre da 

dependencia recíproca  existente devido à divisão do trabalho (Marx K. & Engels, F. 2007, p.37). 

Assim, a existência do Estado resultante de uma divisão do trabalho no interior da comunidade – 

isto é, de organizar obras públicas que são do interesse real da comunidade no caso da versão 

marxiana do Modo de produção asiático – não é  de forma alguma incompativel com o materialismo 

histórico marxiano. 

 Mas isso é apenas parte da solução do suposto problema. Se o Estado no materialismo 

histórico marxiano não é apenas o resultado do domínio de uma classe sobre outras, mas também 

uma decorrencia da divisão do trabalho no interior de uma comunidade, o que o faz Estado é o seu 

caráter politico, isto é, de acordo com o materialismo histórico de Marx, a dominação de classes.  

Uma divisão do trabalho no interior de uma comunidade pode ser marcada por diferenciação de 

status, mas não de classes e por isso o “Estado” no modo de produção asiático não seria 

propriamente “Estado” no sentido marxiano. 

 Mas isso remete ao conceito de classe como uma forma em que os homens estabelecem suas 

relações. Nas versões esquemáticas do materialismo histórico a classe é entendida como um 

conceito puramente econômico. Mas no materialismo histórico marxiano a classe vai além de 

determinações econômicas e se determina realmente como classe em um processo que se estabelece 

nas relações como outras classes. Assim no “Dezoito de Brumário”, por exemplo, Marx afirma que 

os camponeses embora estejam em uma condição econômica de classes – pela sua 'posição' na 

distribuição dos meios de produção – não são uma classe (Marx, K. 2013a, p. 142-143). Em “A 



 

Ideolgia Alemã” Marx é claro ao definir uma classe não só pelas condições em comum mas também 

pela oposição a outras clases, interesses e costumes em comum(Marx K. & Engels, F. 2007, p.63).   

 Deste modo uma classe se define por um processo histórico que se estabelece em 

determinadas condições históricas. Uma classe para Marx não é uma posição definida no modo de 

produção e na qual possam ser diretamente encaixados diferentes grupos sociais em diferentes 

condições históricas. Para além disso se a condição de classe se define de forma econômica, a 

posição econômica pode decorrer de outras circunstâncias; nas sociedades pré-capitalistas a 

condição de classe (econômica) é mediada por outras determinações.  

 Marx é claro nas passagens de “O Capital” sobre a gênese da renda da terra(Marx, K. 1987b, 

p.XLVII) que no Modo de Produção asiático, o Estado – e portanto os grupos que o controlam – 

estava em posição de extrair excedente das comunidades camponesas devido ao seu controle das 

obras públicas necessárias à produção; em outras palavras estavam em uma condição de classe na 

qual se estabelecia uma relação de exploração com as comunidades dos produtores diretos. A 

condição de classe aqui é mediada pela representação da unidade das comunidades pelos grupos que 

ocupam o Estado; é a posição como controlador das obras públicas mediada por essa representação 

da unidade que  os  determina como classe. Em outras palavras não é a propriedade privada dos 

meios de produção por grupos situados no controle do Estado que os fazem uma classe, mas seu 

papel de representantes e membros da comunidade, a verdadeira proprietária dos meios de produção 

(Harmann, C. 1999, p.27). 

 Uma segunda objeção ao modo de produção asiático levantada por Perry Anderson é de que 

esse conceito foi inflacionado após sua retomada na década de 1960, abrangendo todas as regiões 

geográficas e épocas as mais recuadas possiveis (Anderson, P. 1985, p.p.484-485). Anderson se 

refere aqui especificamente ao entendimento de Godelier, M. (1969) do modo de produção asiático 

como uma fase universal de transição entre a sociedades primitivas baseadas no parentesco e as 

sociedades de classe. 

 O modo de produção asiático entraria assim em um esquema classificatório dos modos de 

produção de abrangência universal e de caráter linear. Do ponto de vista da teoria da história se 

trataria apenas de uma revisão do esquema linear universalista abstrato da doutrina soviética do 

feudalismo universal.  

 Mas diversos autores apontam que o 'enquadramento' do modo de produção asiático em um 

esquema linar do desenvolvimento histórico não econtra base na sua formulação marxiana. Como 

nota Sawer, Marx apresenta uma 'percepção multilinear das sociedades pré-capitalistas' nos 

Grundrisse (Sawer, M.1977, p.207-209) , ou ainda como afirma Kevin Anderson, se referindo ao 



 

conjunto dos textos de Marx sobre as sociedades não capitalistas, 'uma dialética multilinear do 

desenvolvimento social' (Anderson, K. 2010, p.245). Além disso, como aponta Hobsbawn (1964, 

p.22) o materialismo histórico não necessita nem implica em uma ordem pré-estabelecida dos 

modos de produção. Encontrar modos de produção pré-definidos em uma sucessão histórica pré-

determinada seria enquandar a história em uma fórmula, mas  “não é possivel fazer  história com 

fórmulas” (Marx, K. 1985, p.128) 

 Uma versão atenuada desse esquema abrangente é proposta por Amin (1977). Nesses 

autores, por razões historiográficas e teóricas, o modo de produção asiático é substituído pelo modo 

de produção tributário – um conceito ainda mais abrangente que inclui o feudalismo como sua 

variação limítrofe. Mas o esquema não é totalmente universal e linear pela distinção entre modos de 

produção e formações sociais, de origem althusseriana, que os autores adotam. Modos de produção 

são entendidos como entidades teóricas de caráter estrutural que se combinam mas não apresentam 

sucessão; já as formações sociais são combinações diferentes de modos de produção, onde um deles 

é dominante, que apresentam uma ordem de sucessão.  

 Segundo Amin, as formações sociais teriam se sucedido em duas linhas paralelas. Uma linha 

principal de extensa abrangência geográfica, onde o modo de produção tributário combinado de 

diferentes formas como outros modos de produção seria o dominante. Paralela a essa linha principal 

teria se desenvolvido uma linha secundária, restrita à Europa e que teria resultado no 

desenvolvimento do capitalismo (Amin, S. 1977 21-22). 

 A diferenciação entre modos de produção e formações sociais é outro meio de encaixar a 

história em uma fórmula. Os modos de produção não foram entendidos por Marx como um 

conjunto de elementos que se combinam de forma diferenciadas formando uma série, mas como 

processos. Em cada situação histórica concreta elementos de outros modos de produção se 

apresentam “de modo desenvolvido, atrofiado, caricato, etc., mas sempre com uma diferença 

essencial”(Marx, k. 2013, p.59).  

 Se o modo de produção não pode ser identificado em sua forma 'pura' em cada situação 

histórica concreta, o que define ou não sua validade é o fato de seus elementos fundamentais 

determinarem o movimento de uma determinada sociedade. Por outro lado, se os elementos gerais 

de um modo de produção apresentam sempre uma variação nas formas particulares em que 

realmente existem – e não poderiam existir de outra forma, pois em uma abordagem dialética 

materialista o universal só pode existir como muitos particulares – a validade de um modo de 

produção depende deste capturar o que realmente existe em comum nas diversas situações 

históricas, isto é, de constituir uma 'boa abstração'. 



 

 Essa compreensão teórica do que são os modos de produção no materialismo histórico 

marxiano responde parcialmente a argumentação de Perry Anderson (1985, p.486) de que a inflação 

do conceito de modo de produção asiático se encontra no próprio Marx assim como a de Said de 

que Marx teria tratado o terceiro mundo de forma homogênea (Said, E. 1979, p.325). É certo que 

nos Grundrisse Marx faz referencias ao modo de produção asiático de forma abrangente, incluindo 

nele não só as sociedades da Ásia mas também as da América e as eslavas. A questão fundamental 

no entanto consiste em saber se essa é uma 'boa abstração' – o que remete ao debate historiografico 

da seção seguinte – e ao papel do modo de produção asiático na obra de Marx – tema a ser tratado 

na conclusão. 

 Em segundo lugar, a abordagem de Amin de forma modificada se tornou dominante nos 

modos de produção pré-capitalistas marcando o ocaso do 'modo de produção asiático'. Os modos de 

produção já não são compreendidos da forma althusseriana, mas como 'tipos ideias' no sentido 

weberiano. Ao lado disso, o modo de produção tribuário é aceito como o 'tipo ideal' abrangente para 

explicação dos modos de produção pré-capitalistas.  

 Entender os modos de produçao como tipos ideias têm as mesmas deficiências, do ponto de 

vista da teoria da história de Marx, da compreensão althusseriana além de outras que não cabe 

desenvolver aqui. Quanto ao uso do 'modo de produção tribuário' como modo abrangente é 

necessário saber em que casos esses constitui uma boa abstração. Se é certo que em todas as 

socieades pré-capitalistas o Estado, onde estava presente, se apropriava diretamente do excedente 

(Haldon, J. 2009, p.25) a questão do ponto de vista do modo de produção tal como caracterizado 

anteriormente é saber se essa apropriação é o que determina a dinâmica dessas sociedades. Isso no 

entanto, é uma questão empírica. 

 Para finalizar essa seção é preciso fazer algumas observações sobre as críticas de Said ao 

“Orientalismo” de Marx. De princípio é preciso assinalar que não é possivel incluir Marx em uma 

definição de Orientalismo que parte da diferenciação 'ontológica' entre Ocidente e Oriente (Said, E. 

1979, p.3). Ao contrário de Hegel, Marx não parte de uma diferenciação no “espírito do povo” em 

sua análise do Oriente. Ao contrário, Marx parte de que todos os homens – tanto no Oriente como 

no Ocidente – tem sua vida condicionada pelo modo como a reproduzem e isso depende das 

condições materiais que aí encontram. Nesse sentido não há diferenciação ontológica entre Oriente 

e Ocidente em Marx. O que Marx aponta – equivocadamente ou não - é apenas a diferenciação das 

condições históricas em que esses povos reproduzem sua vida material. 

 Mais importante na crítica de Said é o caráter das fontes de Marx sobre o Oriente. Segundo 

Said as fontes de Marx 'controlavam suas afirmações sobre o Oriente' (Said, E. 1979, p.155) e tais 



 

fontes são viciadas pela visão eurocentrica e colonialista do Oriente. A ausencia de propriedade 

privada, a distinção entre o sistema oriental e o feudalismo europeu, e a impossibilidade de 

desenvolvimento da manufatura se encontram em Bernier e Richard Jones (Sawer, M. 1977, p.10-

11). O conceito de despotismo Oriental e sua ligação com as circunstâncias geográficas, a imagem 

de passividade e indolência do oriente, remontam a Montesquieu(Sawer, M. 1977, p.13-15). A 

imagem estática, do Oriente como tendo uma 'história anistórica' se encontra em Hegel (Hegel; 

1975, p.199); a hipótese de que as formações econômicas do Oriente são determinadas pela 

realização de obras públicas pelo Estado se a apropriação do excedente por este se origina de Adam 

Smith (Sawer, M. 1977, p.29). A imagem mais próxima das primeiras formulações do modo de 

produção asiático em Marx se encontra na descrição do “despotismo oriental” de Richar Jones 

(Sawer, M. 1977, p.35-36) 

 Não se pode negar evidentemente as limitações dessas fontes de Marx. A maioria delas – 

senão todas – projetam no Oriente uma imagem que atende as necessidades do desenvolvimento do 

capitalismo na Europa: tanto Montesquieu usa o conceito de despotismo oriental para combater o 

absolutismo na Europa quanto Smith usa a imagem da estagnação associada a intervenção estatal no 

oriente para defender a implantação da 'ordem natural' do mercado na Europa. 

 No entanto seria equivocado apresentar a apreensão do “oriente” em Marx como uma mera 

compilação e repetição de suas fontes. Marx sempre tratou criticamente suas fontes, não só na 

filosofia e na economia politica como também na história. Em um trabalho minucioso, Kevin 

Anderson (2010) demonstra que a imagem do “Oriente” de Marx vai progressivamente se afastando 

de suas fontes ao aprofundar sua crítica ao capitalismo – muitas vezes chado de 'despostimo 

civilizado' por Marx - e ao adicionar novas fontes em sua visão sobre os povos 'orientais' e não-

europeus de uma forma geral. Do estudo de Anderon emerge da totalidade da obra de Marx  uma 

visão mais dialética e favorável do que a presente no texto do sobre o domínio britâico na Índia -

único texto referenciado diretamente por  Said. 

  

III - Controvérsias historiográficas 

 Perry Anderson assinala que os dados empíricos então disponíveis negam o que seriam as 

hipóteses fundamentais do modo de produção asiático. Anderson afirma que a descrição das aldeias 

indianas feitas por Marx seria 'empiricamente falsa' (Anderson, P. 1985 p.486-488). Mais 

importante, Anderson afirma que associação construção de grandes obras públicas de irrigação com 

o monopólio da terra pelo Estado e as pequenas aldeias autossuficientes não se verifica 

históricamente. Desse modo a historiografia negaria a validade do 'modo de produção asiático', tal 



 

como teria sido formulado por Marx.  

 Nessa seção será realizado um balanço das principais objeções da historiografia ao 'modo de 

produção asiático. As objeções analisadas se referem à hipótese hidraúlica, a inexistencia de 

propriedade privada – ponto central do modo de produção asiático  -, ao seu caráter estacionário, 

especialmente em relação às forças produtivas, e ao despotismo das formações asiáticas. 

 A hipótese das grandes obras de irrigação como causa da centralização da propriedade das 

terras no Estado é contestada em várias situações. Perry Anderson (1985) contesta a importância das 

obras de irrigação e o papel da agricultura na formação e manutenção dos impérios islâmicosm 

incluindo a India sob o Império Mongol (Anderson, P. 1985,p.498-500 e p. 517); do mesmo modo 

Amin ressalta a pouca importância da agricultura nos impérios mulçumanos, caracterizondo-os 

como impérios tributários comérciais onde a classe dirigente era essencilamente urbana (Amin, S. 

1977, p.49). Do mesmo modo Cardoso (1982) contesta a hipótese de que a centralização e 

unificação do Império Egipcio na antiguidade possa ser atribuída a necessidade de obras de 

irrigação, embora reafirma a importancia destas. Cardoso também contesta a validade da hipótese 

hidraúlica para a américa pré-colombina (Cardoso, C.1981 p.108). 

 A hipótese hidraúlica portanto parece não ser uma 'boa abstração' ou ainda ter uma validade 

bem mais restrita, espacial e temporalmente, do que a atribuida no modo de proução asiático – Perry 

Anderson por exemplo afirma a neessidade das obras de irrigação no caso da formação do império 

chinês (Anderson,P. 1985 p.490), embora negue que a China se enquadre no modo de produção 

asiático devido a existência de propriedade privada. 

 A questão principal é saber se a 'hipótese hidraúlica' é fundamental na caracterização que 

Marx faz do funcionamento do modo de produção asiático. Tal hipótese formulada no artigo sobre o 

domínio britânico na India desaparece quase que completamente nos textos posteriores em que 

Marx volta a tratar do tema. O elemento principal aqui é que, por algum motivo, a necessidade de 

cooperação em larga escala leve a unificação das comunidades representadas pelo Estado (Godelier, 

M. 1977, p.118).  Em outras palavras o central na caracterização do modo de produção asiático é a 

estrutura da propriedade. 

 Com relação às relações de propriedade a descrição do modo de produção asiático também é 

fortemente contestada. A combinação de monopólio da propriedade pela comunidade representada 

pelo Estado, a posse comunitária na base e a  ausencia de propriedade privada é negada em 

inúmeras situações que supostamente se enquadrariam no modo de produção asiático. 

 Perry Anderson aponta a existência de propriedade privada na China desde o império Sung, 

no século X, embora a propriedade teoricamente ainda fosse do Estado (Anderson, P. 1985, p.526). 



 

Kosambi aponta a existencia de propriedade privada na India, desde os anos 700 D.C e que se 

consolida com as conquistas árabes, resultantes da concessão de terras pelo imperador em troca do 

serviço militar. Alguns desses proprietários de terra não pagavam tributo ao império (Kosambi, 

D.D. 1975, p.364), enquanto outros coletavam tributos para o imperador e para si. As aldeias 

continuavam existindo como unidade econômica básica mas a sua propriedade era condedida pelo 

imperador; em alguns casos as aldeias pagavam diretamente o tributo ao imperador (Kosambi, D.D. 

1975,p.354).  Terras livres separadas das aldeias eram possuídas de forma privada (Kosambi, D.D. 

1975,p.354) e no sul era possivel vender, transmitir por herança ou arrendar o título de propriedade 

da terra (Kosambi, D.D. 1975,p.385) 

 Esse mesmo sistema de concessão de terras se encontrava no Egito, dedes o Reino Antigo 

(Cardoso, C. 1982, p.14). Terras eram concedidas não só aos templos, mas também a funcionários 

do Estado; no Reino Novo também a concessão de terras aos militares. A propriedade de muitas 

dessas terras tinha caráter vitalíco e podeiam ser vendidas ou transmitidas por herança. Cardoso no 

entanto assinala a continuidade das aldeias comunitárias durante esse período (Cardoso, C. 1982, 

p.14). Amin assinala que já no periodo da conquista árabe essas aldeias comunitárias não existiam 

mais sendo a produção organizada em torno da propriedade familiar a um milênio (Amin, S, 1977, 

p.45) 

 Não há duvidas portanto, de que a estrutura de propriedade nas regiões do modo de 

produção asiático era mais complexa do que a da propriedade comunitária das aldeias com sua 

unidade representada no monopólio estatal da terra. No entanto a definição de um modo de 

produção depende não somente da descrição precisa de cada detalhe de uma situação histórica mas 

sim, conforme assinalado anteriormente, de qual modo de relação de produção estabelece a 

dinâmica de uma época histórica.     

 Nesse sentido não caberia por exemplo, caracterizar uma época histórica como feudal, pelo 

simples fato de haver concessões de terra pelos governantes, como o faz Kosambi no caso da India 

(Kosambi, D.D. 1975 p.295-296; p.354-355). Como afirma Kosambi, as comunidades aldeãs 

permanecem como a base da unidade produtiva e não a desmene européia; ademais nas terras que 

não estavam organizadas em aldeias o trabalho era realizado por escravos (Kosambi, D.D. 1975 

p.354). Desse modo mesmo que não seja válida a afirmação de Marx a respeito da ausencia de 

propriedade privada, suas notas sobre a interpretação de Kovalevsky acerca do caráter feudal da 

India ainda são válidas: 

 
 

“Porque as 'concessões', 'a subcontratação dos funcionários' [mas isso não é feudal 



 

de 
forma alguma, como atesta Roma] e 'comendas' são encontradas na India, 
Kovalevsky encontra aqui o feudalismo nos sentido da Europa Ocidental. 
Kovalevsky esquece, entre outras coisas, a servidão, que não existe na India e que é 
um momento essencial” (Marx, apud Anderson, K. 2010, p.210)1 
 
 

 Portanto como aponta Cardoso, a existência de propriedade privada não altera a dinâmica da 

sociedade do Egito Antigo definida pelo estrito controle estatal (Cardoso, C. 1982,  p. 40). Aqui o 

Estado permanece como o principal agente que controla a produção, se apropria e distribui o 

excedente (Cardoso, C. 1982, p. 14). Outras situações históricas parecem também ter pontos em 

comum com a dinâmica apresentada por Cardoso Egito Antigo e que se aproxima do modo de 

produção asiático de Marx. O império Aquemenida da Pérsia (Wiesehöfer, J. 2009), o imperio 

Mauryan na India (Kosambi, D.D. 1975, p.226-229) e o Império T'ang na China (Anderson, P. 

1985, p.522), embora todos esses autores rejeitem o modo de produção asiático, mesmo em uma 

forma modificada. 

 Outras afirmações de Marx sobre o modo de produção asiático no entanto, embora 

explicáveis não são defensáveis do ponto de vista historiográfico. Trata-se aqui de seu caráter 

estagnado e do 'despotismo'; que são as 'partes mortas' do modo de produção asiático (Godelier, M. 

1977, p.120-121). 

 Não há como afirmar  a existência de uma estagnação das forças produtivas nas situações 

históricas que corresponderiam ao modo de produção asiático, se considerados prazos longos e o 

atendimento das necessidades daquelas sociedades. Conforme afirma Cardoso não é possível falar 

de estagnação tecnológica no Egito Antigo (Cardoso, C. 1982, p. 10). A estagnação cabe ainda 

menos para caracterizar o desenvolvimento das forças produtivas na China, cujas realizações no 

campo das forças produtivas são resumidas em Perry Anderson (1985, p.520-521). No estágio atual 

de nosso conhecimento historiografico não é errado afirmar que na Idade Média a China era o país 

mais desenvolvimento tecnológicamente e há a hipótese de que vários de seus inventos no campo 

da produção forma adotados na Europa medieval por mecanismos de transmissão ainda não 

completamente conhecidos. 

 Da mesma forma, a despeito da unidade entre agricultura e manufatura no campo, um 

artesanato urbano – ainda que limitado ao atendimento das necessidades de consumo da classe que 

controlova o Estado – é algo recorrente nas sociedades que poderiam ser caracterizadas pelo modo 

de produção asiático (Cardoso, C. 1982, p.13; Wiesehöfer, J. 2009, p.82). 

                                                
1  “Because “benefices,” “farming out of offices” [[but this is not at all feudal, as Rome attests]] and 
commendation are found in India, Kovalevsky here finds feudalism in the Western European sense. Kovalevsky forgets, 
among other things, serfdom, which is not in India, and which is an es-sential moment.” 



 

 Poder-se-ia multiplicar as várias instâncias que negam a estagnação das forças produtivas 

nas circunstâncias históricas que corresponderiam ao modo de produção asiático. Como afirma 

Amin, essas sociedades – que ele denomina de modos de produção tributários – forma compativeis 

com diversos níveis de desenvolvimento das forças produtivas (Amin, S. 1977, p.54). Claro está 

que esse desenvolvimento das forças produtivas não pode ser tomado por um padrão universal 

abstrato que corresponderia ao desenvolvimento das forças produtivas capitalistas(Cardoso, C. 

1982, p.13); essas sociedades desenvolveram suas forças produtivas no ritmo e na forma que 

atendia suas necessidades. 

 Mas o caráter estagnado que Marx assinalava como existente no modo de produção asiático 

se referia fundamentalmente a ausencia de transformação na sua base social, nas relações de 

produção entre as comunidades e  o Estado. Como aponta Kosambi no entanto, embora as aldeias 

tenham permanecido como a unidade básica de produção desde o império  Mauryan até o dominio 

britânico, sua forma e relação como o Estado se modificou – mesmo permanecendo a apropriação 

estatal do excedente e independente da caracterização dessas mudanças como passagem de um 

'feudalismo pelo alto' para um 'feudalismo pela base' (Kosambi, D. D. 1975, p.295-296). Também 

na China, como aponta Perry Anderson (1985, p.520-546 e p.527-529), o modo de organização das 

comunidades e sua relação com o poder imperial apresenta diversas mudanças. 

 A despeito dessas modificações há a persistencia de uma propriedade comunitária na base – 

que se modifica indo desde as formas mais diretamente comunitárias até a divisão em lotes por 

famílias ou mesmo a associação de familias – e a extração de excedente pela classe que controla o 

Estado – desde o pagamento de tributo diretamente ao Estado até a intermediação desse pagamento 

por meio de governantes locais e agentes do próprio Estado central. Desse modo se não cabe 

caracterizar essas sociedades como imutáveis e com uma vida vegetativa, ou seja como 

fundamentalmente estáticas, elas podem ser caracterizadas pelo conceito dinâmico de estabilidade. 

Tal estabilidade é resultado de um equilíbrio dinâmico que permite a adaptação as mudanças  

(Goldstone, J. & Haldon, J. 2009. p.25). 

 Mas se não há imutabilidade e sim um estabilidade resultante de um equilíbrio dinâmico, 

como explicar a transformação desses modos de produção em outros modos de produção? Em 

outras palavras, é possível uma explicação endógena para a superação desses modos de produção a 

partir da teoria da história de Marx? Essa é uma questão em aberto, especialmente se o modo de 

produção asiático em uma versão modificada a partir dos debates teóricos e historiograficos 

apontados nesse artigo pode ser considerado uma 'boa abstração' para várias das civilizações de 

períodos mais recuadas na história.  



 

 A ausência de dinamismo interno e de um mecanismo endógeno de superação do modo de 

produção asiático é em geral atribuida, nos quadros do materialismo histórico, a ausencia de luta de 

classes. Em não havendo classes e portanto luta de classes o mecanismo fundamental de superação 

dos modos de produção estaria ausente e o modo de produção asiático se reproduziria 

endogenamente em uma temporalidade infinita, a menos que fosse atingido por modificações 

externas. Assim o modo de produção asiático seria caracterizado pela ausência de história devido a 

ausencia de luta de classes(Sawer, M. 1977, p.52) 

 No entanto se as classes não são apreendidas como pura e imediatamente econômicas e 

portanto como vinculadas exclusivamente ao predominio da propriedade privada é possivel afirmar 

a existência de classes mesmo quando esta é negligível na dinâmica de um modo de produção, 

conforme argumentado anteriormente. No entanto se é possivel falar de luta de classes nesse modo 

de produção, sua forma e dinâmica é específico as condições em que ela ocorre.  

 Uma hipótese plausível dentro desse quadro é a de que 'decadência' de grandes impérios que 

caracterizavam as civilizações antigas e que poderiam ser caracterizados pelo modo de produção 

asiático em uma versão modificada se deveu a essas lutas de classes. A Luta entre as comunidades 

camponesas e as classes que controlavam o Estado e no interior dessa última é uma hipótese 

explicativa plausível para esse declinio. Por outro lado, se tais civilizações simplesmente entram em 

colapso e regrediram a formas anteriores de organização econômica não gerando endogenamente 

nenhum outro modo de produção, isso pode se dever as condições em que se davam as lutas entre 

essas classes (Harman, C . 1999. p.35-38). 

 A hipótese da luta de classes no interior dos modos de produção 'asiáticos' só é incompatível 

como uma versão esquemática do materialismo histórico. Nessa versão qualquer luta de classes em 

qualquer situação histórica resulta necessariamente em um modo de produção superior. No entanto 

toda explicação universal que não considere que o universal só pode existir em formas particulares, 

que todo universal é um universal concreto, é uma 'má abstração'. Assim nunca é demais lembrar, 

como faz Harmann (1999, p.39), que a luta de classes não tem um resultado pré-determinado e 

válido para toda e qualquer circunstância, e que pode terminar na 'ruína mútua' das classes em 

conflito (Marx, K.  & Engels, F. 1998, p.40) 

 Assim como a imutabilidade o “despotismo oriental” é outro aspecto do 'modo de produção 

asiático que não encontra sustentação ampla. O despotismo Oriental era uma noção bastante 

difundida na Europa na época de Marx. Para Monetesquie o Oriente se caracterizava pelo poder 

absoluto encarnado na pessoa do rei, sem elementos intermediários entre o rei e a massa atomizada 

(Sawer, M. 1977, p.13). O “depostismo oriental” pode ser resumido na afirmação de Hegel de que  



 

 

no Oriente apenas um é livre, mas a sua liberdade é 'arbitrariedade, selvageria e paixão brutal'  e o 

rei é um déspota (Hegel, F. 1975, p.54). Para Hegel   os Estados orientais constituam teocracias, 

sendo estas de caráter despotico no extremo oriente (Hegel, F. W. 1975 p.200). Aqui o Estado 

exerce um papel paternalista agindo por meio de punições e reeprensões e regulando todas as 

questões da vida privada dos individuos.(Hegel, F. W. 1975, p. 198) 

 A imagem do Estado como concetrado exclusivamente na pessoa do rei e sem intermediários 

no entanto não corresponde a realidade de diversas circunstâncias históricas classificadas como 

'Orientais'. Muitos dos Estados 'orientais' absorviam representantes locais ou contavam com agentes 

que o representavam junto as comunidades, inclusive com cessão de terras por parte do Estado e 

participação nos tributos coletados, como no caso da India (Kosambi, D.D. 1975) e do Império 

Aquemenida (Wiesehöfer, J. 2009, p.80). Ao invés da imagem de um déspota contraposto a um 

átomo de individuos, pode se falar aqui de uma classe estatal clivada por conflitos internos. 

  Da mesma forma não se pode afirmar um poder absoluto do rei, mesmo na ausência dos 

mecanismos de equilíbrio imaginados por Montesquieu. De diversos modos a classe estatal era 

forçada a se utilizar de mecanismos de redistribuição do excedente para manter se manter no poder 

(Goldstone, J. & Haldon, J. 2009. p.14). O grau de interferencia do poder estatal na vida das 

comunidades também era variável, indo desde a sua manutenção intacta – com por exemplo a 

absorção das religiões e costumes locais na unidade superior do Estado, como no Império 

Aquemenida da Pérsia (Goldstone, J. & Haldon, J. 2009, p.24)  – até o controle mais restrito e 

coercitivo da vida das comunidades inclusiva como deslocamentos de comunidades e destruição de 

sua orientação ideológico-religiosa como no Império Assirio ( Goldstone, J. & Haldon, J. 2009. 

p.24) 

 Em resumo a estrutura do poder politico no modo de produção asiático não era 

necessariamente despotica segundo a imagem européia do século XVIII. O ponto essencial aqui é a 

existência de mecanismos extra-econômicos que garantam a apropriação do excedente pelo Estado. 

Tais mecanismos podem ter caráter religioso ou ainda de coerção fisica em maior ou menor grau e 

se exercem não apenas na pessoa do governante mas por meio de uma rede de instituições 

religiosas, governantes locais e agentes do governo.  

 Nesse sentido cabe lembrar as observações de Marx sobre o caráter despotico do modo de 

produção asiático; apesar de manter o termo, Marx oferece uma imagem cada vez mais atenuada e 

nuançada do despotismo. Marx inclusive quase nunca é muito claro com relação a utilização que faz 

do termo. Se esse é referido a necessidade de coação extra-econômica para a apropriação do 

excedente, faz tanto sentido falar de um despotismo oriental como de um despotismo antigo ou 



 

feudal, já que essa é uma caracteristicas de todos de modo de produção não-capitalistas até o 

presente. Além do mais, Sawer ressalta que o despotismo do modo de produção asiático teria um 

sentido econômico – ligado ao monopólio da terra pelo Estado – e não politico, lembrando que nos 

aritigos de 1853 Marx ressaltava que o Estado pouco interferia no modo de vida das comunidades 

(Sawer, M. 1977, p.47). 

 Independente da interpretação que se dê ao uso do despotismo oriental por Marx na 

caracterização do modo de produção asiático, no entanto, certamente a imagem monolitica de um 

absolutismo pessoal em que o Estado é governado exclusivamente pelo capricho do governante não 

é válida. 

 

IV - Conclusão 

  Um balanço das possbilidades contidas nas indicações de Marx sobre o 'modo de produção 

asiático' deve partir do reconhecimento de que estas são exatamente indicaçõs e não uma fórmula na 

qual situações históricas devem ser encaixadas a qualquer custo. O único modo de produção de que 

Marx apresentou uma investigação profunda e uma explicação detalhada de seu modo de 

funcionamento foi o capitalista. Defende-se aqui que Marx examinou os outros modos de produção 

para melhor compreender o caráter histórico do modo de produção capitalista, suas especificidades 

em relação a outros modos de produção. Apreendendo o modo de produção capitalista como 

histórico e não como algo natural – o que consitui um dos elementos centrais de sua crítica a 

economia politica – Marx procura entender as condições que o originou tanto no sentido positivo, 

isso é onde e como elas estiveram presentes, como no negativo, onde e como elas estiveram 

ausentes. Entende-se aqui que 'o modo de produção asiático' se situa nesse conjunto de questões 

postas por Marx na sua investigação e não em uma fórmula ou em um estudo detalhado de seu 

modo de funcionamento. 

 Defendeu-se aqui que 'o modo de produção asiático' não invalida a teoria da história de 

Marx. Ao contrário, as indicações de Marx sobre este modo de produção servem para melhor 

compreensão de sua teoria da história,  sejam quais forem as suas deficiências deste como uma boa 

abstração para as situações em que Marx apontava sua validade. O modo de produção asiático só é 

incompatível com versões esquemáticas de sua teoria da história que procuram uma fórmula a ser 

aplicada na história. Isso levou o conceito tanto a 'expurgos' como a ser tomado como um 'universal  

abstrato'.  

 Esse artigo não pretendeu dar uma resposta definitiva acabada sobre a questão da validade 

do modo de produção asiático como uma boa abstração. O que ressalta de um exame do debate, 



 

mesmo que inicial, é que se tomado apenas como um conjunto de indicações o modo de produção 

asiático tal como formulado por Marx pode ser 'revivido' em uma versão modificada e dinamizada a 

luz do conhecimento historiografico e do debate teórico. Sob essa luz a denominação de asiático 

poderia ser renunciada – tanto pela limitação geográfica como especialmente pela carga ideológica 

que o termo carrega. Talvez a denominação de tributário seja mais adequada ao que Marx indicava 

pelo modo de produção asiático, mas não com seu caráter amplamente abrangente e de um 'tipo 

ideal' como tem sido utilizado, mas simplesmente como uma 'boa abstração nos termos de Marx. 
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MUDANÇAS DE REGIME ECONÔMICO NO BRASIL REPUBLICANO: 
TRANSFORMAÇÕES ESTRUTURAIS, CONSOLIDAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
Paulo Roberto de Almeida 

 

 
Resumo:  
Ensaio histórico sobre as mudanças de regime econômico ocorridas no Brasil republicano, com 
descrição das principais características políticas e econômicas em cada um dos períodos 
selecionados, acompanhada de discussão sobre as causas das mudanças e os principais vetores de 
transformação. 
Palavras-chave: Brasil; regime econômico; instituições; mudanças estruturais.  
 
Abstract:  
Historical essay about economic regime change in Brazil since the Republic; description of the 
various patterns adopted in the economic realm and in the political system at each time; discussion 
of the transition among those different regimes, and the causes of the transformations; 
Key-words: Brazil; economic regime; institutions; structural changes. 
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Mudanças políticas e alterações de regimes econômicos 

As sociedades avançam por meio de uma combinação de transformações estruturais com 

algum aperfeiçoamento institucional, ou, numa linguagem marxista, com alterações na estrutura 

econômica e mudanças na sua superestrutura política (HUNTINGTON, 1968; FUKUYAMA, 

2011). Mudanças no regime econômico das sociedades são o resultado de um lento processo de 

transformações estruturais e da maturação das políticas públicas (RAO-VAN ARK, 2013).  

Grandes mudanças de regime econômico costumam corresponder a mudanças sensíveis no 

ordenamento político-constitucional, e vice-versa, como foi o caso no Brasil desde os anos 1930, no 

decorrer dos anos 1960, e também na segunda metade dos anos 1980. As mudanças no seu regime 

econômico ocorreram com algum atraso institucional, o que fez o país perder várias oportunidades 

para alcançar um desenvolvimento mais inclusivo.  

A independência se deu com a preservação plena das mesmas estruturas sociais e 

econômicas herdadas do período colonial. O fim da escravidão correspondeu a uma enorme 

mudança de regime econômico, ainda que tardiamente. A industrialização se deu em meio a 

impulsos diversos, em parte por restrições mercantilistas às importações, de outro lado por 

necessidades fiscais do setor público, dependente das tarifas aduaneiras para o seu equilíbrio 

orçamentário, em alguns casos por constrangimentos externos surgidos em graves crises mundiais. 

A construção de um Estado moderno, na chamada era Vargas, também correspondeu a uma 

mudança de regime econômico, já que inaugurando um forte papel para o Estado no jogo 

econômico e criando vários instrumentos de intervenção que seriam preservados nas mudanças 

ulteriores de regime.  

Os militares elevaram esse padrão a um novo patamar de desempenho, ao tomar o poder no 

bojo de uma crise política provocada pela incapacidade das elites dirigentes em se colocar de ordem 

sobre um programa de mudanças e de reformas requeridas pelos desafios surgidos com a 

industrialização dos anos 1950. A partir de profundas reformas administrativas e institucionais, eles 

criaram um novo regime econômico para o país, bem mais importante do que a Constituição de 

1967, que apenas consagrou a centralização estatal operada em favor do Executivo. A mudanças – 

em todas as esferas da vida econômica – foram importantes para apoiar o crescimento observado 

logo depois, e de fato o Brasil foi contemplado com vários anos de rápido crescimento econômico, 

aumentando o produto global, as exportações, diversificando a base produtiva e sustentando sonhos 

de construção de uma grande potência (EVANS, 1979).  
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Os militares levaram adiante uma economia em marcha forçada (CASTRO-SOUZA, 1985), 

subordinando todos os demais objetivos econômicos e sociais à construção de uma poderosa 

economia industrial, o que foi de fato obtido. Desde então, e mediante diversos planos econômicos 

de estabilização, o Brasil vem se esforçando para conformar um novo modelo de desenvolvimento 

sem ter realmente conseguido, embora o Plano Real (1994), tenha conseguido estabilizar 

parcialmente a sua economia no decurso das duas últimas décadas.  

 

A federalização política republicana e o descontrole econômico 

A passagem do regime de trabalho escravo para o sistema assalariado, no bojo de forte 

processo imigratório europeu, representa uma notável revolução econômica. A Constituição de 

1891 confirma a forte federalização do país, que até então tinha vivido sob o império do unitarismo 

monárquico. Os estados ganham larga autonomia, passando a ter o controle dos impostos de 

exportação, podendo emitir dívida externa sem o aval do governo central. A federalização tem um 

profundo impacto na vida nacional até o final da primeira república, com a revolução de 1930 

(TOPIK, 1987). 

As grandes medidas econômicas – renegociação da dívida externa, valorização do café, 

fixação do regime monetário e cambial – foram sempre negociadas entre as lideranças dos 

principais estados, sendo que São Paulo mantinha políticas próprias para imigração e obras de 

infraestrutura e comunicações. A pressão para a adoção de tarifas protecionistas elevadas, assim 

como para a definição de políticas mais afirmadas de apoio à indústria – nova lei do Similar 

Nacional, por exemplo – partiam de empresários e políticos desses estados.  

A Grande Guerra, entre 1914 e 1918, oferece impulso à industrialização, mas também 

representa um corte abrupto nas possibilidades de financiamento externo. Depois do Funding Loan 

negociado em 1898 com os banqueiros Rothschild – os agentes financeiros externos oficiais do 

Brasil desde meados do regime monárquico – nova consolidação das dívidas é concluída em 1914, 

mas uma tendência se consolida desde então, com notável deterioração das finanças públicas pelo 

resto do período: o recurso repetido pelos estados e municípios, autorizado pela Constituição de 

1891, a financiamentos externos para qualquer tipo de obra pública, por vezes até para projetos 

insuficientemente formalizados no plano técnico ou na sua implementação. Esse tipo de descontrole 

financeiro, com consequências que se estenderiam durante várias décadas à frente, se prolongaria 

até a crise de 1929 e a revolução do ano seguinte. 
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A concentração estatal e as grandes mudanças da modernização 

A quebra da bolsa de New York, em 1929, teve alguma importância conjuntural no 

deslanchar da revolução política do ano seguinte, ao agravar os efeitos internos derivados da 

situação de crise econômica trazida com a queda abrupta dos preços dos principais produtos de 

exportação, em especial o café. A depressão mundial reduziu o valor das exportações brasileiras em 

mais de 1/3 do seu valor habitual e provocou a queda sensível da arrecadação de impostos, 

especialmente os que incidiam sobre a exportação, provocando dificuldades ao orçamento e ao 

balanço de pagamentos. Esses elementos, mais a crise latente na esfera política, provocaram a 

revolução de outubro de 1930 e com ela a inauguração de um novo tipo de Estado, “distinguindo-se 

do Estado oligárquico não apenas pela centralização e pelo maior grau de autonomia, como também 

por outros elementos (…) dentre eles (…) a atuação econômica, voltada gradativamente para os 

objetivos de promover a industrialização” (FAUSTO, 1995: 327). 

A Constituição de 1934 refletiu sentimentos nacionalistas e estatizantes: tem início a mais 

notável intervenção do Estado no domínio econômico, com a adoção de códigos para regular a 

exploração de recursos naturais e prover serviços coletivos (VENÂNCIO, 1966). Agências públicas 

foram criadas e se acentuam tendências corporativas e centralizadoras: criou-se a Caixa de 

Mobilização Bancária, o Conselho Nacional do Comércio Exterior, o Conselho Nacional do Café, a 

Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil, o Departamento Administrativo do 

Serviço Público (DASP), o Ministério do Trabalho e muitas outras agências públicas. 

Não tanto a revolução de Outubro de 1930, mas sobretudo as novas tendências ideológicas 

consolidadas na Constituição de 1934, a que se seguiram diversas medidas setoriais no campo 

econômico, adotadas no seu seguimento, constituíram a mais importante mudança de regime 

econômico no século 20, aliás a primeira relevante em séculos de história econômica nacional. A 

partir de então, as iniciativas tomadas no terreno econômico, a organização do setor produtivo, os 

canais e mecanismos de distribuição, não só de bens e serviços, mas da própria renda nacional, bem 

como a prestação de serviços coletivos passam a ser determinados de maneira consciente e 

deliberada pelo Estado central (HILTON, 1975; BAER, 1985; VILLELA-SUZIGAN, 1975).  

 

Nacional-desenvolvimentismo, planejamento e substituição de importações 

O padrão de intervencionismo estatal desenvolvido ao final da Segunda Guerra Mundial, e 

que iria perdurar durante mais de três décadas, estava concentrado bem mais na construção da 

capacitação industrial do país do que na distribuição de benefícios sociais, ou seja, comprometido 



 

 5

mais com a acumulação do que com a distribuição social dos benefícios do crescimento e do 

desenvolvimento. Um importante debate econômico ocorreu ao final da Segunda Guerra entre dois 

expoentes do pensamento econômico, o industrialista Roberto Simonsen, que pregava o 

planejamento estatal, a proteção comercial e subsídios oficiais à atividade industrial, e o professor 

Eugenio Gudin, adepto da liberdade econômica, dos incentivos adequados, da abertura comercial e 

da reduzida intervenção do Estado na vida econômica (TEIXEIRA, 2010). 

Independentemente do itinerário errático das políticas econômicas a partir de então 

implementadas no Brasil, os governos sucessivos, com poucas exceções, passam a ser dominados 

por ideólogos nacionalistas e por economistas dominados pelo projeto industrializador. Grande 

importância no debate interno, e nas políticas aplicadas desde meados dos anos 1950, passam a ter 

as propostas da Comissão Econômica para a América Latina, dirigida entre 1948 e 1964 pelo 

economista argentino Raul Prebisch, identificado com as teses da industrialização por substituição 

de importações e da deterioração dos termos do intercâmbio. No Brasil, o principal economista 

identificado com as ideias de Prebisch foi Celso Furtado, que teria grande importância acadêmica e 

certa importância na modulação de algumas políticas governamentais.  

Tais ideias e propostas seriam implementadas e testadas nos anos seguintes, com pequenas 

descontinuidades em função das mudanças políticas. A primeira experiência de planejamento foi a 

do Plano Salte (cujo nome deriva da abreviatura de Saúde, Alimentação, Transportes e Energia), 

implementado entre 1947 e 1951, mais como orientação geral para o orçamento, do que como 

planejamento estrito senso. Modesto em suas pretensões, ainda assim o plano Salte tinha objetivos 

de grande alcance para a época. Das fontes de recursos previstas, 60% viriam do orçamento da 

União e 40% do financiamento externo, o que explica, talvez, a insistência da diplomacia brasileira 

com o estabelecimento de um “plano Marshall” para a América Latina (Almeida 2006). 

É no segundo governo Vargas (1951-54) que o intervencionismo econômico estatal se 

desenvolve de forma mais elaborada, com a criação de muitas empresas públicas – Petrobras, 

Eletrobrás, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, entre outras – e a implementação de 

diversas reformas econômicas, principalmente no câmbio, que se torna múltiplo (até 1961). Nesse 

período se acentua, e se polariza, o debate já ocorrido ao final da guerra, com duas posturas 

econômicas defendendo propostas antinômicas: uma identificada com o planejamento, o 

nacionalismo econômico e o protecionismo industrial, recolhendo muitas adesões entre os 

industriais, na linha do que já tinha sido exposto por Roberto Simonsen; a segunda, tendo como 

principal representante Eugênio Gudin – que por breve tempo seria ministro da Fazenda em meados  
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da década –, favorecia a ideologia liberal e dava prioridade à luta contra a inflação e à 

reorganização das contas públicas (BIELSCHOWSKY, 1996). 

A segunda experiência brasileira de planejamento, talvez a primeira de forma consistente e 

deliberada, foi aquela empreendida pelo candidato, e logo presidente eleito, Juscelino Kubitschek, 

no âmbito do Programa de Metas, dirigido a expandir a produção brasileira nas mais diversas áreas 

da atividade industrial, em diversos setores da infraestrutura (sobretudo energia e transportes), mas 

também na agricultura e na educação, tendo resultado no mais formidável impulso de 

desenvolvimento do Brasil moderno (LAFER, 2002). O empreendimento foi conduzido por 

assessores presidenciais, no âmbito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – que 

deveria ser o seu principal financiador–, com o objetivo de fazer o Brasil avançar “cinquenta anos 

em cinco”, mobilizando volume significativo de recursos (um terço do setor privado).  

Em contraste com o dinamismo dos anos JK, os primeiros anos da nova década foram 

especialmente turbulentos, marcados pelo grande ativismo presidencial de Jânio Quadros – que no 

entanto renunciou em seis meses – e pela administração caótica de seu sucessor, João Goulart, que 

teve de aceitar a imposição militar de um regime parlamentarista durante o primeiro ano de seu 

governo. Jânio Quadros conseguiu reunificar o câmbio – que se sustentava num sistema de taxas 

múltiplas desde a reforma Oswaldo Aranha, empreendida em 1953 – mas não deu seguimento a 

nenhuma grande política de desenvolvimento, ocupado que esteve em estabilizar a economia, 

corrigir as distorções no setor externo (inclusive renegociar a dívida externa) e modificar 

amplamente a política externa (com a chamada Política Externa Independente).  

Em contraste com a liderança presidencial demonstrada por JK e por Jânio Quadros, o 

sucessor deste, o vice-presidente João Goulart demonstrou falta de capacidade administrativa e 

muitas vacilações no comando da economia, que ingressou numa fase declinante e de alta inflação. 

Um Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, elaborado em apenas três meses por 

uma equipe liderada por Celso Furtado no final de 1962, para já subsidiar a ação econômica do 

governo João Goulart no período presidencialista (que em princípio deveria ir de 1963 a 1965), 

sofreu o impacto da conjuntura turbulenta em que o Brasil viveu então.  

O processo inflacionário e as crises políticas com que se defrontou o governo Jango, 

combinaram-se para frustrar os objetivos desenvolvimentistas do Plano Trienal, que buscava 

retomar o ritmo de crescimento do PIB da fase anterior (em torno de 7% ao ano), ao mesmo tempo 

em que pretendia, pela primeira vez, contemplar objetivos de correção das desigualdades de renda. 

Estavam previstos, nesse contexto, a realização das chamadas “reformas de base” (administrativa, 
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bancária, fiscal e agrária), ademais do reescalonamento da dívida externa, o que no entanto jamais 

ocorreu de forma racional, em virtude, justamente, da falta de liderança presidencial. O governo 

Goulart falhou nos objetivos de controlar a inflação e de promover o desenvolvimento, mas as 

causas se situam acima e além de sua modesta capacidade de organizar a atuação do Estado, num 

contexto político especialmente conturbado – greves e manifestações se sucediam continuamente –, 

o que tornava inócua a própria noção de ação governamental.  

 

Os militares como líderes governamentais: o projeto do Brasil grande potência 

As mudanças políticas trazidas pelo governo militar foram feitas pelo alto. O novo governo 

não fechou o Congresso, mas impôs regras estritas quanto à sua influência no terreno econômico e 

administrativo. As condições estava dadas para que os processos de planejamento e de gestão 

administrativa e de intervenção do Estado no terreno econômico pudessem se dar da maneira mais 

rápida possível, com a adoção de alguns instrumentos legais que facilitaram esses processos. Em 

primeiro lugar, o Ato Institucional de abril de 1964 – que não foi numerado – estabeleceu prazos 

fatais para a tramitação no Legislativo de projetos de iniciativa do poder Executivo, ao passo que o 

Ato Institucional n. 2, de 27 de outubro de 1965, deu ao presidente da República a faculdade de 

baixar decretos-leis sobre matéria de segurança nacional, o que incluía igualmente, a maior parte 

das intervenções do Estado no campo econômico. 

O regime inaugurado em abril de 1964 começou a atuar em clima de estagnação econômica 

e de aceleração inflacionária – no momento do golpe, ela estava em um ritmo de quase 100% ao 

ano –, justificando preocupações sobretudo no campo da estabilização e da correção de rumos. O 

governo conseguiu reduzir a inflação, embora em proporções inferiores àquelas que ele próprio 

tinha estabelecido como limites anuais e tampouco conseguiu realizar altas metas de crescimento. 

Os efeitos de sua ação foram basicamente institucionais, consistindo na ampla reorganização da 

atuação do Estado, em todas as áreas, preparando o país para as próximas etapas de alto 

intervencionismo governamental na economia, a começar por um sensível aumento da carga 

tributária. O instituto da correção monetária permeou as reformas feitas, mas sustentou a tolerância 

inflacionária em que o Brasil passou a viver a partir de então. 

A partir desse período e até o final da era militar se assiste à consolidação de um modelo de 

gestão pública que passa a atribuir às instituições de planejamento uma grande parte de 

responsabilidade pela condução das atividades econômicas, tendo como objetivo o aprofundamento 

do processo de industrialização. Peça chave no processo de reforma administrativa e de 
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modernização do Estado brasileiro foi o decreto-lei nº 200, de 1967, que efetuou uma reforma 

gerencial nos modos de gestão do setor público. 

O objetivo primordial do regime militar era o desenvolvimento, que se utilizaria da noção de 

planejamento para lograr alcançar suas metas. A orientação adotada pelos ideólogos militares e 

pelos tecnocratas do regime reconhecia o esgotamento do ciclo anterior de substituição de 

importações e admitia a crescente participação do setor estatal na economia brasileira, via 

concentração de investimentos em áreas ditas estratégicas, em geral na infraestrutura. De fato, os 

militares conduziram o mais formidável ciclo de substituição de importações, organizado de 

maneira consciente e sistemática, elevando o nível de nacionalização da oferta interna a alturas 

jamais igualadas em toda a história econômica anterior e posterior ao regime militar.  

Os militares também reforçam a ideologia do nacionalismo econômico, já presente na 

psicologia nacional desde os tempos do Império. Embora não hostis ao ingresso de investimentos 

diretos estrangeiros no setor produtivo brasileiro, mas conscientes das fragilidades dos grupos 

empresariais nacionais, os militares tinham como um dos objetivos centrais da ação governamental 

a necessidade da participação do setor estatal no preenchimento dos chamados “espaços vazios” da 

economia, de modo a não permitir a consolidação do capital estrangeiro em áreas consideradas 

estratégicas para o desenvolvimento.  

No plano macroeconômico e das políticas econômicas setoriais, os governos militares deram 

grande estímulo às exportações, instituindo um regime de câmbio flexível (desde agosto de 1968) e 

uma série de isenções de impostos diretos e indiretos, direitos de drawback e créditos fiscais para as 

empresas que destinassem sua produção, no todo ou em parte, aos mercados externos. Essa 

orientação foi ainda mais reforçada depois do primeiro choque do petróleo (1973), numa conjuntura 

internacional na qual o sistema multilateral de comércio regido pelo GATT ainda não era muito 

exigente no controle de medidas comerciais por parte de partes contratantes classificadas como 

países em desenvolvimento, havendo certa tolerância com políticas discriminatórias (invocadas pelo 

Brasil, aliás, a título de “dificuldades de balanço de pagamentos”).  

O período militar correspondeu, portanto, ao ponto mais alto da intervenção governamental 

no Brasil e do papel do Estado na elaboração de grandes projetos de infraestrutura, com o objetivo 

explícito de transformar o país numa “grande potência”. De forma geral, a regulação geral da 

economia foi mais extensa e intrusiva do que em qualquer outra época da história econômica do 

Brasil. Instituições públicas e agências executivas mistas controlavam amplos setores da vida 

nacional, a começar pelas mais diversas políticas setoriais, não apenas comercial, aduaneira e 
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industrial, mas também no plano financeiro e creditício (bancos de desenvolvimento, de habitação e 

regionais, financiamentos a setores privilegiados), no campo produtivo e no de controle de preços, 

sem mencionar o desenvolvimento regional e vários projetos de grande porte. As empresas públicas 

eram “consideradas como parte do arsenal de políticas do governo” (BAER, 1985, 327). 

Como consequência do amplo espectro de reformas, dos fluxos de investimentos 

estrangeiros e da ampla participação estatal na vida econômica, com um aumento expressivo do 

Estado nas taxas de investimento produtivo, o Brasil conheceu, a despeito do menor crescimento e 

da estagflação na maior parte dos países da OCDE (a partir dos anos 1970), altas taxas de 

crescimento do PIB, alcançando um pico de 14% em 1973 e de quase 10% em 1976, mas às custas 

de um desequilíbrio crescente nas transações correntes e de uma multiplicação por três da dívida 

externa líquida entre o primeiro e o segundo choque do petróleo (1979).  

O segundo choque do petróleo, bem como dificuldades de captação de novos 

financiamentos externos, a partir da elevação dos juros nos Estados Unidos desde 1979, acarretou a 

regressão do alto desempenho econômico observado até então, bem como o declínio da própria 

noção de planejamento econômico, antes mesmo que a crise da dívida externa mergulhasse o Brasil 

numa longa fase de baixo crescimento e de inflação elevada, a partir daí e até praticamente a 

introdução do Plano Real, em 1994.  

 

Aceleração inflacionária, planos de estabilização, crises e abertura 

O aprofundamento da crise econômica incitou protestos políticos, precipitando, de certa 

forma, o final do regime militar, embora, desde o governo do general Ernesto Geisel (1974-1979), 

tivessem sido feito planos para uma transição tutelada a um regime civil, cujo formato e 

composição nunca foram de fato debatidos pelo alto comando militar. Desde a fase final do regime 

militar, a economia brasileira estava atravessando um longo período de estagnação com inflação 

alta, que se prolongou durante todo o processo da redemocratização e especialmente nas primeiras 

eleições diretas para presidente desde 1960, realizadas apenas em 1989. Diversos planos de 

estabilização macroeconômica foram implementados na “nova República”, a maioria frustrados, 

sem que o país tivesse conseguido retomar as altas taxas de crescimento do passado. Quando se 

conseguiu, finalmente, escapar da voragem inflacionária, a partir do Plano Real, em 1994, a renda 

per capita se encontrava no mesmo patamar conhecido em 1980. 

A primeira tentativa de controle da inflação, no governo Sarney (1985-1990), deu-se 

mediante um tratamento de choque, o Plano Cruzado (fevereiro de 1986), caracterizado pelo 
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congelamento de preços, tarifas e câmbio e pela troca de moeda. Ele foi seguido, oito meses depois, 

pelo plano Cruzado 2, já num contexto de aumento de tarifas e de reajuste generalizado de preços, 

com a consequente reindexação da economia e a criação de um gatilho salarial (cada vez que a 

inflação superasse 20%, o que passou a ser frequente). Novo plano em junho de 1987, chamado de 

Bresser (do novo do novo ministro das finanças), traz novo choque cambial e tarifário, com novo 

congelamento de preços, salários e aluguéis: ele tampouco estabilizou a economia. 

A nova Constituição, promulgada em outubro de 1988, estabeleceu vários mecanismos de 

intervenção estatal na economia, além de confirmar o nacionalismo econômico presente na 

psicologia nacional, introduzindo regras discriminatórias contra o capital estrangeiro. Poucos meses 

depois de promulgada a nova constituição, o Brasil conheceria nova tentativa de estabilização, o 

plano Verão (janeiro de 1989), também marcado pelo congelamento de salários e tarifas e 

novamente caracterizado por uma reforma monetária que, ao cortar três zeros do cruzado, 

converteu-o em cruzado novo. Seus efeitos foram igualmente efêmeros, pois a inflação já chegava a 

10% no quarto mês de vigência. Dali em diante, o governo Sarney não mais conseguiria, a despeito 

de diferentes tentativas de contenção dos preços e outras medidas emergenciais, estabilizar a 

economia e fazer retroceder a inflação: esta, que no início do mandato presidencial se situava em 

torno de 250% ao ano (mas com tendência a 1000%) e que tinha conhecido o curto retrocesso do 

Plano Cruzado, acelera-se pouco a pouco, até aproximar-se da hiperinflação no final do governo, 

em março de 1990 (à altura de 80% ao mês).  

O sucessor de Sarney, Fernando Collor de Mello, começa o seu mandato, em 15 de março 

de 1990, em uma atmosfera política sobrecarregada pela conjuntura de crise econômica e de 

aceleração inflacionária (ritmo anual de 2.750%). Os numerosos mecanismos de indexação e de 

correção de valores contratuais, estabelecidos desde meados dos anos 1960 (e que davam certa 

margem de manobra aos agentes econômicos), evitavam que a economia submergisse na voragem 

da hiperinflação, a despeito de taxas inaceitáveis para outras economias. O Plano Collor, lançado 

imediatamente após a inauguração do seu mandato, representou, provavelmente, o choque mais 

brutal já conhecido na história econômica do Brasil: uma nova reforma monetária se faz ao custo de 

um confisco das aplicações financeiras, com limite aos saques das contas à vista. A inflação cai a 

3% ao mês, mas volta a subir para 20% em seis meses, o que determina a preparação de novo plano 

de tabelamento e congelamento (Collor 2, de fevereiro de 1991), com novo surto inflacionário 

poucos meses depois.  
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Um programa de reforma tarifária, iniciado em outubro de 1990 e finalizado em julho de 

1993, traz os direitos aduaneiros aplicados na importação de uma média de 43% em 1989 (mas com 

picos tarifários de 105%, ou até mesmo de 200% para alguns bens) a 14% aproximadamente, em 

1994, o que obriga os industriais a se preocupar com a competitividade interna de seus produtos, 

algo impensável até então. A abertura da economia brasileira, condenada pelos antigos beneficiários 

do protecionismo, permite abaixar os preços relativos dos produtos industriais e, também, eliminar 

várias fontes de fricção comercial (e política) com o principal parceiro individual do Brasil, os 

Estados Unidos, ao mesmo tempo em que facilitava as negociações comerciais multilaterais no 

âmbito da rodada Uruguai do GATT.  

Realizado o impeachment do presidente Collor, em setembro de 1992, o vice- presidente 

Itamar Franco demonstra sua impaciência com o alto nível das taxas de juros por meio da troca 

sucessiva de vários ministros das finanças e de presidentes do Banco Central. A inflação permanece 

elevada durante toda a primeira metade dos anos 1990: apenas o regime da indexação generalizada 

(que realimentava o processo) impediu o Brasil de conhecer as mesmas vertigens inflacionárias 

conhecidas em outros países.  

O terceiro ministro da Fazenda de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, dá início a 

um plano de estabilização em três etapas, visando não apenas conter mas eliminar as fontes e as 

pressões inflacionistas na economia. Pela primeira vez em muitos anos, atacou-se previamente as 

causas da inflação – o déficit público, principalmente – em lugar de se tentar, pelos mecanismos 

conhecidos (controle de preços e salários, por exemplo), simplesmente minimizar os seus efeitos. O 

Plano Real, implementado progressivamente a partir de dezembro de 1993 e finalizado mediante 

troca do meio circulante em julho seguinte, trouxe, finalmente, estabilidade econômica e condições 

para a retomada de um processo de reformas, tornado tão mais necessário que, a nova Constituição, 

elaborada antes da queda do muro de Berlim, trazia todas as marcas do forte intervencionismo 

estatal que havia caracterizado o Brasil desde praticamente o período autoritário, e fortemente 

corporativo, do entre guerras. 

A Constituição  constituiu um dos mais formidáveis ataques à racionalidade econômica 

jamais perpetrados na história constitucional, numa amplitude igualmente nunca antes vista nos 

anais das reorganizações institucionais brasileiras. Um novo regime econômico nascia ali, e com ele 

uma decorrência automática das generosas promessas feitas pelos constituintes: o aumento 

contínuo, constante, ainda que gradual, da carga tributária, em função da agenda de bondades 

criadas pelos constituintes. A característica mais marcante da Constituição, no plano econômico, foi  
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a pretensão de ter inaugurado uma era de distribuição administrada pelo Estado. Havia uma crença, 

infundada mas generalizada, de que mecanismos distributivos centralmente aplicados seriam 

capazes de superar certas constantes da história econômica do Brasil, quais sejam, os superlucros do 

setor privado, o “arrocho salarial”, a concentração de renda nas camadas já ricas e de terras pelos 

latifundiários, ou, de forma geral, a falta de investimentos públicos com foco em serviços coletivos. 

Essa crença, derivada de uma interpretação social-distributiva da organização social – 

bastante forte em todos os estratos sociais e particularmente na área educacional – alimentou a outra 

crença, também infundada mas igualmente forte e disseminada, de que cabia ao Estado aplicar e 

monitorar mecanismos de distribuição da renda em favor dos desprovidos, independentemente de 

qualquer cálculo de custo-benefício das medidas implementadas e sem estudos técnicos bem 

embasados sobre os desvios que sofreriam esses mecanismos pela ação corporativa dos 

“representantes do povo” e de toda a burocracia organizada no Estado, ademais dos grupos de 

interesses setoriais.  

 

A modernização liberal e as reformas incompletas 

Um intenso processo de reformas marcou a administração Cardoso, tanto no âmbito do 

Estado (reformas administrativa, da previdência social etc.), como no ambiente regulatório de 

vários setores da economia. Mudanças organizacionais importantes ocorreram no plano das funções 

do Estado. O antigo Dasp, que tinha sido extinto em 1986 para dar lugar a uma Secretaria de 

Administração Pública da Presidência da República, foi reconstituído em 1990, com a criação da 

Secretaria de Administração Federal. A SAF foi transformada em Ministério da Administração e da 

Reforma do Estado em 1995, que por sua vez será fundido com o Ministério do Planejamento no 

início da segunda presidência FHC, passando a ser chamado de Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (BRESSER PEREIRA, 2001: 245-253).  

Os dois mandatos de FHC foram perturbados pelas crises financeiras que tiveram início no 

México, no final de 1994, prolongaram-se pela Ásia a partir de meados de 1997, culminando na 

Rússia em julho de 1998, terminando por atingir o Brasil em setembro desse ano, o que obrigou o 

governo a negociar um plano de sustentação com o FMI e diversos países credores por um valor de 

41,5 bilhões de dólares. De volta ao processo de reformas, uma Lei de Responsabilidade Fiscal veio 

completar, no ano 2000, o novo sistema de controle das despesas públicas, estabelecendo limites 

para os pagamentos de pessoal, para a dívida pública, para os gastos correntes, bem como no que se 
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refere aos investimentos e despesas extraordinárias, que não podem ser programados sem uma 

indicação quanto às fontes) 

As reformas efetuadas por FHC concentraram-se nas mudanças constitucionais necessárias 

para superar a incapacidade do Estado em efetuar investimentos e prover serviços públicos nos 

volumes e na qualidade requisitados por uma sociedade desejosa de gozar os benefícios da 

estabilidade conquistada depois de anos de inflação descontrolada (LEITÃO, 2011). Elas tocaram 

em diversos monopólios estatais relativos à exploração e provimento de recursos energéticos, de 

mineração, serviços de comunicações, de transportes, entre vários setores, que foram leiloados 

publicamente para investidores privados (nacionais e estrangeiros) ou oferecidos em novos regimes 

de concessão pública, passando a ser monitorados por agências estatais funcionando em princípio 

de modo independente dos governos em vigor (ALMEIDA, 2007).  

Tais reformas mudaram os processos decisórios e o quadro para a formulação e a 

implementação de políticas econômicas no Brasil, ao retirar das mãos do Estado diversas áreas de 

atividade econômica e colocá-las sob a responsabilidade de provedores privados, nem sempre 

trabalhando em regime de competição. O conjunto das reformas representou uma importante 

mudança de paradigma em relação aos padrões econômicos e sociais adotados pelo Estado 

brasileiro desde a era Vargas.  

O segundo mandato de FHC foi vítima de vários contratempos e turbulências, a começar 

pelo recrudescimento do ciclo de crises, seguido de sensível deterioração das contas externas: em 

pleno processo eleitoral, a moratória russa de julho de 1998 levou o Brasil a negociar um primeiro 

acordo com o FMI e países credores pelo valor de 41,5 bilhões de dólares, garantindo reservas para 

atender obrigações externas; após a reeleição de FHC, o Congresso recusou proposta de reforma 

previdenciária, expandindo a fuga de capitais já em curso. Após o início do novo mandato, em 

janeiro de 1999, o governador de Minas Gerais, o ex-presidente Itamar Franco, recusou o 

pagamento da dívida pública estadual, tal como renegociada dois anos antes pelo governo federal, o 

que gerou forte crise de confiança e novo ataque especulativo contra o real.  

A grave erosão da situação cambial determinou uma completa mudança nos fundamentos da 

política econômica, com a passagem da âncora cambial vigente até então – embora baseada numa 

banda deslizante da paridade do real – para um regime de flutuação cambial, e nova âncora baseada 

em metas de inflação; junto ao FMI foi garantido superávit primário nas contas públicas para o 

pagamento dos juros da dívida. Ainda assim, novos focos de instabilidade voltaram a se manifestar, 

primeiramente com o aprofundamento da crise argentina em 2001, e a derrubada do regime de livre 
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conversibilidade do peso, simultaneamente à crise energética provocada pela carência de chuvas 

para alimentar a principal fonte – hidráulica – de geração de eletricidade. O Brasil teve de negociar 

novo acordo de sustentação com o FMI, pelo valor de 15 bilhões de dólares. Finalmente, a 

perspectiva de vitória do candidato Lula, nas eleições de 2002, provocou novos ataques 

especulativos contra o real, obrigando o governo a negociar um terceiro acordo com o FMI, pelo 

valor recorde de 30 bilhões de dólares. Todos esses percalços redundaram numa taxa de 

crescimento pífio para o segundo mandato, com queda no valor em dólares do PIB e o crescimento 

do desemprego. 

 

Um retorno ao Estado interventor e introvertido? 

O governo Lula, iniciado sob ameaça de crise econômica, registrou surpresas: para melhor, 

no terreno da economia, e para pior, no que se refere às instituições e ao funcionamento da vida 

política. O registro histórico das posições do PT em economia antecipava turbulências na frente 

econômica: o que se observou, na verdade, foi uma quase perfeita continuidade das políticas 

econômicas do governo FHC. No plano externo, o governo Lula foi bafejado pela forte demanda da 

China por produtos primários, cuja voracidade pelas matérias-primas exportadas pelo Brasil 

beneficiou duplamente o país: pelo volume exportado e, especialmente, pelos preços valorizados; 

tal tipo de estímulo pode ter contribuído com um terço do crescimento registrado durante a maior 

parte dos dois mandatos. O ingresso de divisas resultou em valorização do real, trazendo o valor da 

moeda brasileira a patamares ainda inferiores às paridades registradas no período anterior à 

desvalorização e introdução do regime de flutuação.  

Com a manutenção dos elementos centrais da política econômica anterior – metas de 

inflação, a flutuação cambial e, parcialmente, a responsabilidade fiscal – os frutos foram colhidos 

sob a forma de taxas razoáveis de crescimento, de 2005 a 2008. A inflação ficou controlada – mais 

devido ao Banco Central do que ao comportamento fiscalmente irresponsável do governo – mas o 

lado negativo foi representado pelo aumento constante da carga fiscal: dois quintos da renda 

nacional são canalizados para o Estado, com um retorno pífio em termos de investimento, e uma 

administração de despesas deformada do ponto de vista da eficiência na alocação do orçamento 

público. 

No plano administrativo, registrou-se a multiplicação de ministérios e de entes estatais, em 

número poucas vezes igualado nos anais da administração pública. A alteração mais importante 

introduzida na orientação das principais políticas públicas foi o distanciamento do governo Lula em 
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relação ao desengajamento gradual do Estado no domínio econômico, seguido desde a 

administração Collor, embora de maneira caótica, até as privatizações sistematicamente conduzidas 

sob os dois governos FHC. Não que tenha havido um retrocesso completo, uma vez que o governo 

Lula, a despeito de sempre denunciar, de forma difamatória, a “entrega do patrimônio do Estado” 

pelos “neoliberais”, não voltou a estatizar as principais companhias vendidas anteriormente ao setor 

privado em leilões abertos, inclusive porque teria sido muito difícil, praticamente impossível. O 

governo do PT criou novas companhias estatais, abriu milhares de empregos na função pública e 

passou a formular e implementar políticas oficiais para todos e cada um dos mais importantes 

setores da vida pública, com destaque para as áreas sociais. Todas foram precedidas de 

“conferências nacionais”, mobilizando grupos de interesse e organizações ditas sociais – mas 

muitas dessas ONGs viviam, de fato, de subsídios governamentais – e resultaram em grandes 

projetos de “inclusão social”, sempre com generosos subsídios públicos. 

Nenhuma delas, em especial as novas políticas industrial e tecnológica, foi bem sucedida, 

mas todas resultaram em crescimento ainda maior da máquina pública, sem grandes resultados 

aparentes no incremento da produtividade ou na competitividade do Brasil no cenário global. A 

única política pública a produzir resultados expressivos foi a chamada “Bolsa Família”, uma 

assemblagem de diversas medidas de apoio às camadas mais desfavorecidas, já existentes no 

governo FHC, e que foi concebida  para “eliminar a pobreza”; de fato, ela contribuiu, parcialmente, 

para elevar o rendimento dos muito pobres e para reduzir os níveis tradicionalmente elevados do 

coeficiente de Gini. Mas, o máximo que se logrou foi subsidiar o consumo dos pobres e consolidar 

uma grande clientela eleitoral, assim retirada do antigo domínio oligárquico de velhos coronéis da 

política para colocá-la sob o domínio do neopopulismo petista.  

 Outra mudança relevante na orientação geral das políticas econômicas consistiu numa 

rejeição ideológica da globalização, considerada um projeto capitalista americano ou identificado 

com as regras do Consenso de Washington. Mesmo tendo participado, ocasionalmente, de uma ou 

outra das reuniões do fórum capitalista de Davos, o World Economic Forum, Lula e todo o seu 

governo nunca deixou de patrocinar o fórum alternativo dos antiglobalizadores, o Fórum Social 

Mundial, inclusive financiando vários dos grupos engajados em construir um “outro mundo 

possível”. Entre outras consequências, tal tipo de atitude levou seu governo a se engajar na 

construção de uma utópica “nova geografia do comércio internacional” – isto é, a promoção do 

comércio e da cooperação no âmbito Sul-Sul – e a rejeitar acordos comerciais com grandes 

parceiros desenvolvidos, tendo implodido precocemente o projeto americano de um acordo 
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hemisfério de livre comércio, substituído por arranjos irrelevantes com parceiros regionais ou 

alguns outros países do Sul. Com o congelamento prático das negociações comerciais multilaterais 

da Rodada Doha da OMC, o governo petista começou a fazer um uso cada vez mais frequente de 

medidas protecionistas, acompanhando nessa via o membro ainda mais protecionista do Mercosul, a 

Argentina. 

A perda progressiva de competitividade externa do Brasil, em função de diversos erros de 

política econômica – não apenas devido à valorização da moeda, pelo influxo de divisas, mas 

igualmente como consequência do aumento gradual da carga fiscal sobre as empresas, aliado a 

aumentos reais dos salários, sem um correspondente aumento da produtividade geral da economia – 

levou o Brasil de volta aos déficits de transações correntes do final dos anos 1990. 

Em síntese, embora os governos petistas tenham conhecido melhores taxas de crescimento 

econômico, e impulsos inflacionários mais moderados do que o governo FHC, eles o conseguiram 

com base num ambiente internacional mais favorável, quando os preços das commodities 

exportadores conheceram picos jamais igualados nas séries históricas anteriores, e com base numa 

demanda chinesa praticamente unilateral. Dois processos novos respondem aos conceitos negativos 

de primarização e de desindustrialização: embora os termos de troca para a economia brasileira 

tenham melhorado sensivelmente entre os anos 1990 e a década seguinte, as alavancas dos valores 

em alta não tiveram nada a ver com políticas de governo, mas sim com os mercados de matérias 

primas, e simultaneamente ocorreu um processo gradual de esvaziamento da oferta industrial no 

valor agregado da produção anual. 

Registre-se, finalmente, a manutenção durante anos seguidos da mesma taxa de referência 

básica para a inflação, com o centro fixado a 4,5%, o que significa que o governo praticamente 

“encomenda” uma inflação superior a 5% a cada ano, corroendo o poder de compra dos brasileiros. 

A carga fiscal continua a aumentar continuamente e os investimentos públicos permanecem em 

patamares inferiores às necessidades, com a agravante de que o governo desvia recursos 

orçamentários para alimentar empresas públicas – como a Petrobras – que poderiam tranquilamente 

se abastecer no mercado comercial de créditos e financiamentos. Este, por sinal, é extremamente 

concentrado no Brasil, sendo dominado por três bancos estatais, e o resto por quatro ou cinco 

grandes grupos privados, o que redunda em taxas de juros – para empréstimos comerciais e para 

crédito ao consumidor – extremamente elevados, num contexto em que a taxa básica de juros fixada 

pelo Banco Central já é praticamente a maior do mundo em termos reais. Assim, depois de ter sido 

saudado como uma das grandes economias do mundo emergente e figurado com papel de destaque 
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em grupos influentes da economia mundial (Brics, G20 financeiro, G20 comercial), o Brasil volta a 

enfrentar alguns fantasmas do passado, tendo sido recentemente classificado entre grandes 

economias fragilizadas.  

 

O Brasil de volta aos mesmos problemas do passado? 

O governo Dilma Rousseff tinha tido início por alguns números auspiciosos: crescimento de 

7,5% no ano anterior, redução do desemprego a níveis historicamente baixos e promessas de 

grandes fluxos de investimentos privados, em vistas das grandes obras de infraestrutura que 

deveriam estar prontas para o final de seu governo – Copa do Mundo de Futebol em 2014 – ou o 

começo do próximo, que também poderia ser um segundo mandato em caso de reeleição 

(Olímpiadas do Rio de Janeiro em 2016). De fato, o que se viu foi um retorno às taxas de 

crescimento persistentemente baixas como sob as duas décadas perdidas das crises inflacionarias e 

da dívida externa. A despeito de um comportamento favorável no plano do emprego formal, a 

inflação continua a desafiar o governo – que havia tentado uma redução política das taxas de 

referência do Banco Central – e a desestimular as perspectivas de investimentos produtivos 

(nacionais ou estrangeiros).  

Uma outra mudança de orientação econômica ocorreu sob o seu governo, na verdade 

aprofundando tendências que vinham do governo anterior, mas que devem à personalidade 

autoritária da presidente um reforço no intervencionismo do governo. Convencida por conselheiros 

econômicos de que o crescimento econômico poderia ser estimulado pela exacerbação de medidas 

de tipo keynesiano, seu governo continuou a aumentar o volume de crédito na economia e a 

formular medidas dirigistas de alcance setorial, que redundaram em maiores facilidades fiscais para 

ramos industriais selecionados e aumento geral do protecionismo comercial, inclusive pela via de 

normas julgadas em contradição às regras do sistema multilateral de comércio. No campo do 

neopopulismo, seu governo proclamou o grande objetivo da eliminação da pobreza, mediante a 

ampliação do Bolsa Família, a expansão de um programa de subsídio habitacional e outras 

generosidades sociais. O governo ainda procura atrair novos investimentos para os setores de 

infraestrutura, notoriamente deficientes. 

O resultado geral, na ausência de reformas estruturais dirigidas a aumentar a produtividade e 

a competitividade da economia, tem sido um aprofundamento dos desequilíbrios fiscais, com o 

aumento progressivo da dívida pública – devidamente disfarçados por métodos criativos de 

contabilidade pública que são de fato maquiagem – e a lenta erosão da interface externa, pelo 
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aumento dos déficits em transações correntes. A flutuação cambial vai provavelmente corrigir 

alguns dos desequilíbrios externos pela via da desvalorização, mas as pressões inflacionistas devem 

precipitar novos protestos na frente social, com dificuldades crescentes para as empresas do setor 

industrial, já confrontado à implacável competição dos emergentes asiáticos.  

Uma sensação de déjà vu começa a se manifestar em certos círculos educados da opinião 

pública, tanto pelo lado das políticas públicas – ecoando as velhas receitas da época de substituição 

de importações e de forte intervencionismo governamental – como pelo lado das turbulências 

sociais, já que a nova “classe média” finalmente descobre que paga impostos muito altos para 

serviços públicos de péssima qualidade. Problemas antigos, velhas soluções, novos desafios e falta 

de soluções, tais parece ser as equações do Brasil contemporâneo, na segunda década do novo 

milênio. Os antigos opositores do regime militar em vigor entre 1964 e 1985 estão atualmente no 

poder e, paradoxalmente, aplicando algumas políticas econômicas e sociais que haviam conduzido 

o Brasil, naqueles anos, a alguns dos impasses que resultaram nas crises que se seguiram e as duas 

décadas de estagnação. Os que acreditam na circularidade da história podem encontrar, assim, 

alguns argumentos para exercícios interpretativos. 

 

Mudanças de regime econômico no Brasil: síntese tentativa 

Examinar uma linha de tendência do crescimento econômico brasileiro, ao longo dos 

últimos cem anos, significa visualizar um traço altamente errático, com profundos e recorrentes 

dentes de serrote: a linha registra anos de expansão acima da média mundial e algumas quedas 

significativas na tendência positiva, correspondendo a crises externas ou fases de grande 

instabilidade interna. Até os anos 1930, taxas negativas se deviam a contrações externas – guerras, 

quebras de bolsa, crises financeiras – inclusive porque a capacidade de importação do Brasil era, em 

grande medida, determinada pelos preços internacionais dos principais produtos de exportação, com 

destaque especial para o café. A partir da depressão dos anos 1930, o Brasil começa a percorrer uma 

fase introvertida de seu desenvolvimento econômico, aumentando a oferta interna dos produtos 

correntes pela via da substituição protecionista das importações: a indústria passa, então, a sustentar 

o crescimento, em face de uma agricultura ainda atrasada e pouco capitalizada.  

As taxas de crescimento registram forte impulso positivo a partir do processo de 

industrialização substitutiva, de meados dos anos 1950 ao final dos anos 1970, não sem alguns 

momentos declinantes ou de inversão da tendência, em face de crises monetárias e cambiais, como 

resultado do enorme esforço feito pelo Estado para aumentar os investimentos. Este não dispunha 
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dos recursos necessários ou da cobertura em divisas suficiente para cobrir as importações 

obrigatórias (combustíveis, máquinas, tecnologia) e o serviço da dívida externa, daí o apelo aos 

investimentos estrangeiros, o recurso às emissões excessivas e ao endividamento externo, este bem 

mais fácil de ser feito num momento de oferta abundante e quando as taxas de juros eram negativas, 

devido à elevação da inflação nos países exportadores de capitais. 

Depois da crise da dívida externa de 1982, e dos surtos inflacionários nos doze anos 

seguintes, a tendência de crescimento da economia brasileira cai abaixo da média do crescimento 

mundial, e passa a se situar bem abaixo da dinâmica dos emergentes asiáticos: ela nunca mais se 

recuperou de forma sustentada, mesmo com alguns anos de taxas mais favoráveis (mas favorecidas 

pela enorme demanda chinesa pelos produtos brasileiros do setor primário). A indústria, aliás, 

conhece um precoce declínio na criação de riqueza nacional, pressionada pelos altos custos 

internos, enorme pressão tributária oficial e pela forte concorrência estrangeira, especialmente dos 

manufaturados chineses. Na verdade, o Estado brasileiro, que durante muitos anos foi um indutor 

positivo do processo de industrialização e de desenvolvimento econômico e social, tornou-se, pelo 

seu papel extrator e “despoupador”, um fator negativo no crescimento econômico, e talvez obstrutor 

de um processo de desenvolvimento mais vigoroso.  

As grandes mudanças de regime econômico, no plano institucional, ocorridas no Brasil nos 

últimos 120 anos – grosso modo desde a implantação da República –, correspondem, em grande 

medida, a rupturas de tendência nos ciclos e nas dinâmicas econômicas. Caberia examinar, a partir 

da constatação da ocorrências dessas alterações na continuidade “normal” do regime econômico 

anterior, o papel das elites políticas, em especial das lideranças presidenciais, nessas alterações 

estruturais que podem ser verificadas por meio dos principais indicadores conjunturais e de suas 

linhas de tendência, tal como refletido nas séries oficiais de estatísticas históricas.  

Os presidentes, desde a inauguração do regime republicano, são os decisores máximos das 

políticas econômicas, embora o parlamento brasileiro tenha sido responsável, numa primeira fase 

(na República velha), por algumas decisões relevantes nos campos da indústria e do comércio, 

papel parcialmente recuperado na chamada República de 1946 (até 1964). Na maior parte do 

século, todavia, o Executivo – ou seja, o governo central, dominado por presidentes mais ou menos 

atuantes – respondeu, ativa ou passivamente, para o melhor ou para pior, para surtos de progresso 

ou de estagnação relativa, pelas grandes mudanças de regime econômico conhecidas na história do 

Brasil.  
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A outra grande correlação a ser imediatamente observada entre as conjunturas e os ciclos 

econômicos e o estado da governança política é que graves deteriorações na dinâmica econômica 

podem levar a instabilidades e crises políticas, com eventual alteração no regime político “normal” 

e a inauguração de uma nova fase na vida política do país. Incidentalmente, a própria crise política 

que, em 1889, presidiu ao final da monarquia e ao advento da república – uma alteração radical, 

portanto, no sistema político brasileiro – não foi exatamente o resultado de uma conjuntura nefasta 

no plano econômico: o Brasil havia acabado de realizar mais um empréstimo de consolidação de 

sua dívida externa e os preços dos produtos primários de exportação não apresentavam tendência 

declinante: ao contrário, a borracha estava num movimento ascensional que traria enormes riquezas 

para a região amazônica e os parceiros externos, ao passo que os preços do café conheciam as 

flutuações normais provocadas por ofertas irregulares. A crise política que liquidou a monarquia no 

Brasil foi mais o resultado da desafeição dos plantadores pela extinção da escravidão, um ano antes, 

e o reflexo imediato de turbulências no âmbito militar, o que precipitou a ação de republicanos em 

suas fileiras e nos meios políticos. 

O fato é que, na primeira década republicana, o Brasil parecia ter entrado no ciclo de 

caudilhismo militar bastante conhecido em outras repúblicas da região, inclusive com revoltas 

dentro do próprio establishment militar (Marinha) e ameaças de desagregação do país (sempre na 

região meridional); revoltas milenaristas no interior do Nordeste (Canudos) levantaram o espectro 

do retorno à monarquia. Todos esses fatores tiveram efeitos altamente deletérios sobre a situação 

econômica interna e o crédito do país no exterior. Foram necessários vários anos de esforços 

contínuos, ainda que não similares, por três presidentes sucessivamente, entre 1895 e 1906 – 

Prudente de Morais, Campos Salles e Rodrigues Alves – para restabelecer os equilíbrios internos e 

externos da República, envolvendo inclusive uma nova consolidação da dívida externa: o Funding 

Loan de 1898, obtida pelo presidente eleito Campos Salles, com os banqueiros oficiais do Brasil, os 

Rothschild, da City. 

Novos episódios de derrapagem monetária, de crises cambiais, e novas emissões de bônus 

brasileiros no exterior – incluindo novas negociações dos débitos externos – e mais flutuações do 

ciclo econômico, acompanhando as cotações das matérias-primas exportadas, ocorreram no restante 

da República Velha, sem alterações significativas no regime econômico e razoável estabilidade no 

sistema político, a despeito das revoltas que tiveram início desde o início dos anos 1920; os 

presidentes se sucederam a cada quatro anos (com interrupções por morte de titulares ou 
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substitutos), até a crise final de sucessão em 1930, agravada pelos efeitos da crise de outubro de 

1929 e seu impacto sobre as receitas brasileiras de exportações de bens primários.  

A principal, e mais importante, mudança de regime econômico no Brasil ocorreu a partir da 

substituição de lideranças políticas com a Revolução de 1930 e o início da chamada era Vargas, um 

“breve período de 15 anos”, segundo o presidente (primeiro provisório, depois constitucional, 

finalmente ditatorial, de 1937 a 1945). O aspecto mais relevante dessa mudança estrutural foi 

constituído pela centralização estatal operada progressivamente naquela conjuntura e se consolidou 

institucionalmente nas décadas seguintes, praticamente até os dias atuais. A liderança presidencial 

de Getúlio Vargas, assessorado por militares e civis (vários industriais, alguns banqueiros), 

imprimiu características específicas ao processo brasileiro de desenvolvimento que marcaram as 

etapas ulteriores de maneira indelével, codificadas de maneira formal ou informal (isto é, no plano 

da psicologia coletiva) nas instituições públicas de governança econômica. 

Uma nova mudança, embora involuntária, de regime econômico, ocorreu sob o governo 

democrático de Juscelino Kubitschek (1956-1961), um dos mais dinâmicos e empreendedores do 

Brasil contemporâneo, que acelerou o processo de industrialização e deslocou a capital do Rio de 

Janeiro para Brasília. Não apenas pela construção da nova capital, mas pelos ambiciosos objetivos 

quantitativos de seu Programa de Metas, de fazer o Brasil crescer aceleradamente (“50 anos em 5”, 

era o seu slogan), JK deu a partida ao processo inflacionário que iria conhecer sua própria 

aceleração nos anos seguintes, terminando por ser um dos fatores das crises econômicas e políticas 

que redundaram no golpe militar de abril de 1964. O desrespeito ao orçamento aprovado pelo 

Congresso, a tolerância com a inflação, o recurso à emissão monetária para cobrir despesas em 

excesso aos recursos disponíveis, e o desrespeito aos contratos constituem os elementos desse novo 

regime econômico que, junto com o intervencionismo estatal criado na era Vargas, passaria a 

caracterizar o Brasil doravante. 

Mesmo o regime militar, que procedeu a importantes reformas econômicas, políticas e 

administrativas, entre 1964 e 1985, aderiu a esse padrão institucional altamente corrosivo para as 

etapas seguintes do processo de desenvolvimento: ao aderir a um regime de correção monetária – 

introduzido inicialmente apenas para garantir a manutenção das contas de poupança – ele deu a 

partida a mecanismos generalizados de indexação, que se espalharam rapidamente pelo resto da 

economia, realimentando a inflação sempre a partir da correção anterior. Como as administrações 

anteriores, os governos militares também recorreram a emissões monetárias cada vez que um dos 

grandes projetos concebidos para tornar o Brasil uma “grande potência” não dispunha de recursos 
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suficientes para sua concretização. Nas grandes orientações econômicas, pode-se dizer que os 

líderes militares possuíam a mesma visão desenvolvimentista que o regime varguista ao qual eles 

estiveram associado durante vários anos, e ao qual terminaram por se opor no decorrer dos anos 

1950.  

A outra grande mudança de regime econômico ocorrida no Brasil foi aquela operada pela 

Constituição de 1988, como já referido, mas ela não se deveu a nenhuma liderança específica e sim 

a todo um conjunto de representantes políticos, reunidos no Congresso constituinte; estes, por sua 

vez, estavam sob pressão de diversos grupos de interesse avançando todos os tipos de demandas por 

benefícios sociais ou por regras disciplinadoras das relações de mercado, de conformidade com a 

ideologia dominante naquela conjuntura. O resultado final, que ainda exerce efeitos permanentes na 

dinâmica econômica foi uma das mais consistentes camisas-de-força colocadas contra o ambiente 

econômico no Brasil, ao lado o tradicional intervencionismo estatal, desta vez acrescido de 

mecanismos distributivos incongruentes do ponto de vista da acumulação de capital.  

As administrações que se seguiram, em especial a de FHC, tentaram minimizar os efeitos 

mais deletérios o regime então criado, procedendo a diversas iniciativas de abertura econômica, de 

liberalização comercial, de correção do excesso de intervenção estatal, embora não tenham 

conseguido reformar por completo o ambiente econômico. De toda forma, o governo presidido por 

Lula, inaugurado em 2003 e continuado a partir de 2010 com novo responsável (mas com as 

mesmas ideias), operou um formidável retorno em regra em direção ao espírito e à letra dos 

governos militares centralizadores, sem possuir, porém, os mesmos mecanismos de alocação de 

recursos e, obviamente, sem dispor da mesma competência técnica exibida pela tecnocracia daquela 

época. 

Uma síntese das mudanças de regime econômico ocorridas no Brasil vem oferecida no 

quadro seguinte, que tenta enfatizar os mais importantes processos econômicos em cada grande 

período identificado a um regime específico, as lideranças envolvidas na tomada de decisão nas 

conjunturas decisivas e os resultados gerais em cada um dos processos. 

 
Mudanças de Regime Econômico na História do Brasil 
Data Evento/Processo Liderança política Características 
I. Economia escravista, agrário-exportadora, 1808-1888 
1808-
1844 

Abertura dos portos; tratados 
comércio; Tarifa Comercial  

D. João; Imperador Pedro I; Alves 
Branco Gabinetes da monarquia 

abertura comercial; tarifas elevadas, 

1850-
1888 

Abolição do Tráfico; redução 
progressiva da escravidão; 
abolição; 

ministros do Segundo Reinado; pressões inglesas; protecionismo; incentivos 
à imigração 

II. Trabalho Assalariado, início da industrialização, 1888-1930 
1888-
1914 

Forte imigração; surtos 
industriais; medidas 
protecionistas; dívida externa; 
investimentos 

Proprietários de terras; tribunos; 
presidentes; governadores 
estaduais; alguns industriais 

Adoção de políticas econômicas de ajuste; 
vantagens dadas à indústria nacional 
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1918-
1930 

Defesa do café; apelo a capitais 
estrangeiros; classe média na 
política;  

Presidentes, industriais, políticos, 
magistrados; 

Início da mudança da esfera britânica para a 
hegemonia americana; 

III. Emergência do Estado intervencionista, políticas pró-industrialização, 1930-1964 
1930-
1945 

Constituição de 1934: 
nacionalismo econômico; 
intervencionismo estatal 

Getúlio Vargas; líderes militares; 
ideólogos nacionalistas 

Forte intervenção do Estado na economia; 
industrialização introvertida 

1946-
1964 

Criação de empresas do Estado; 
câmbio múltiplo 

Presidentes Vargas e Juscelino 
Kubitschek; 

Planejamento estatal, reformas econômicas 

IV. Estado produtor, exacerbação da substituição de importações, 1965-1985 
1964-
1979 

Redefinição da ação estatal na 
economia  

Presidentes militares; equipe de 
planejamento 

Grande impulso industrial;  

1979-
1985 

Choques do petróleo e crises 
financeiras 

Presidentes militares; ministros 
Fazenda 

Dívida, crises cambiais; aceleração da 
inflação; 

V. Instabilidade macroeconômica, planos de estabilização, abertura, 1985-2002 

1985-
1994 

Democratização; nova 
Constituição; planos de 
estabilização, crises; 

Presidentes Sarney e Collor; várias 
equipes econômicas 

Descontrole monetário; diversas moedas; 
perda de credibilidade; 

1994-
2002 

Plano Real: estabilidade e 
abertura econômica, diversas 
crises externas 

Presidente FHC; ministro Pedro 
Malan, equipe econômica 

Desindexação da economia; privatizações e 
nova regulação estatal 

VI. Retorno ao Estado Interventor e Introvertido, 2003-? 
2002-
2014 

Novo papel do Estado; políticas 
distributivistas;  proteção 
comercial; 

Presidentes Lula e Dilma; 
economistas keynesianos 

Intervenção estatal; subsídios sociais; 
introversão econômica 

Fontes: Bibliografia indicada 
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Introdução: 

 O presente trabalho tem como objetivo estudar a política econômica, com ênfase na política 

monetária do governo brasileiro, partindo do primeiro governo republicano, que teve à frente de sua 

pasta da Fazenda Rui Barbosa, executor de uma política monetária expansionista e chamada à época 

de papelista, por se tratar de emissões de papéis inconversíveis lastreados na dívida pública. Tal 

política, cujo aumento de numerário aprofundava o que já vinha do fim do Império, gerou uma 

expansão que fugiu ao controle de seus executores causando um crash (cujas polêmicas relativas às 

suas causas serão aqui debatidas) na praça carioca, conhecido como Encilhamento. Da reação 

temerosa das conseqüências dessa política teremos alguns anos depois uma política econômica 

afinada com os ditames dos chamados então de metalistas: era o Funding Loan de 1898, sob a 

presidência de Campos Salles e o comando do Ministério da Fazenda com Joaquim Murtinho, para 

mais alguns anos depois chegarmos a uma terceira política econômica mais balizada e 

intervencionista, já em 1906, no movimento, centrado em São Paulo, que entrou para a literatura 

econômica com o nome de Convênio de Taubaté, cuja inovação cambial da Caixa de Conversão 

será aqui destacada. Logo, o que se pretende aqui rastrear é a mudança de atitude política e 

parcialmente ideológica de uma classe dirigente: desde uma política expansionista com Rui 

Barbosa, até o liberalismo mais dogmático da dupla Salles/Murtinho, para chegar a um 

pragmatismo intervencionista interessado por parte dos defensores de algum plano de valorização 

para o café, e um controle cambial relativo em 1906. Ou, do confronto entre papelistas e metalistas, 

típico de século XIX, até um momento mais balizado na política monetária já no começo do século 

XX. 

 Na primeira década republicana (1889-1898), temos como marcos balizadores do histórico 

confronto entre papelistas e metalista dois planos econômicos antagônicos: o plano expansionista 

que será acusado de estar na origem do Encilhamento e o Funding Loan, bem como os 

protagonistas de tais planos: Rui Barbosa e Joaquim Murtinho/Campos Salles. Com essa base 

histórica, tencionamos estudar o confronto dos chamados papelistas com os denominados 

metalistas, no início de nossa República, até chegar ao momento mais equilibrado desse confronto, 

com uma fração da elite dirigente buscando e conseguindo, em parte, um Estado mais ativo e 

presente na economia, com o fito de uma valorização para o café (1906). 

Estudamos esse movimento da classe dirigente de então: desde uma política mais afeita ao laissez-

faire em 1898, ao proto-intervencionismo (de parte da mesma elite num momento subsequente), em 

1906, tendo como pano de fundo uma política econômica republicana que partia originalmente da 
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audaciosa experiência papelista do primeiro gabinete republicano: pretendemos ter, em 1906, com o 

ambiente político do Convenio de Taubaté um ponto de vista privilegiado da Primeira República, 

uma encruzilhada de nossa história econômica, que tende a uma síntese política entre os dois planos 

anteriores citados (o expansionismo do Encilhamento e o metalismo do  Funding Loan). 

 Tal trabalho nos parece necessário como forma de aprofundar o estudo desse momento 

fulcral de nossa história econômica, focando transformações ideológicas e pragmáticas entre frações 

da elite de então: entre ideologias e interesses, rastrearmos disputas e propostas de como pensavam 

formas de o Brasil fazer suas políticas econômicas. 

 

I° Capítulo: A modernização na periferia em meio À transição entre ciclos de acumulação (do 

britânico ao americano). A busca de progresso entre as moedas vigentes: a imperativa 

experiência fiduciária e a miragem metalista. 

 

 Temos, na segunda metade do século XIX, um processo de aceleração dos mecanismos de 

comércio, financias e indústrias nos países centrais do capitalismo que, por um lado, aprofundou a 

primazia comercial/naval/financeira britânica, e por outro assistiu ao surgimento de duas modernas 

potencias industriais: Alemanha e EUA1. Foi diante desse quadro que a ânsia de modernização na 

sociedade brasileira tornou-se cada vez mais inescapável com os desafios lançados pelo centro do 

sistema econômico no ocaso do século XIX, forçando as mudanças institucionais e sistêmicas da 

passagem do Império para a República no Brasil.2 A abolição era o tema central para pensar a 

produção no Brasil: como seguir e ampliar a produção, saindo desse sistema de tão fundas raízes no 

Brasil, mas tão nitidamente condenado pela história? É visivelmente óbvio o impacto do exemplo 

norte-americano nos dirigentes e homens públicos do Brasil da segunda metade do XIX: o “mar 

vermelho”3 que arrasou a escravidão naquela grande República seguramente assustou os dirigentes 

do velho Império quanto ao fim, inevitável, de tão odioso sistema de trabalho no nosso hemisfério. 

 Pois se nós hoje definimos claramente a guerra civil americana como um marco na 

modernização militar e produtiva dos EUA, na base do que será a segunda revolução industrial, 

assim como a guerra franco-prussiana tem uma dimensão análoga na história industrial alemã, para 

os homens de fins do século XIX isso ainda não estava completamente teorizado, mas já era visível, 

mesmo para os homens de um país periférico como era o Brasil então. O exemplo industrialista 

                                                             
1 HOBSBAWM, E. J. Da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo. Ed. Forense Universitária. P.101. 
2 Idem. p. 121. 
3 BLACKBURN, Robin. An Unfinished Revolution.  
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norte-americano, baseado no trabalho livre, calava fundo na letargia escravista brasileira. Não foi 

por acaso que, onde lhe foi possível, o Brasil seguiu o exemplo do norte, trazendo imigrantes 

europeus em regime de trabalho livre, sobretudo na área do café. Conseguindo um meio de 

substituir a mão de obra servil pela livre, para a produção desse produto vital para nossa inserção 

econômica no mundo, o Brasil finalmente escapa à escravidão.  

 Mas a fascinação com a grande República do norte ultrapassava os limites econômicos, indo 

também ao político: lembremos que o primeiro nome republicano do Brasil foi o de República dos 

Estados Unidos do Brasil, e que a primeira bandeira republicana (que durou poucos dias) era uma 

réplica em verde e amarelo da bandeira norte-americana. Numa decisão mais equilibrada, o governo 

provisório decidiu pelo retorno da antiga bandeira do Império, mas sem o brasão Habsburgo no 

centro, e sim o céu do Brasil da noite de 15 de novembro de 1889, cortado com o lema positivista 

“Ordem e Progresso”.  

 Mas nos centraremos, neste trabalho, nas dimensões econômicas da modernização 

republicana do Brasil, em meio ao quadro do capitalismo histórico de então, como o caso, que será 

aqui tratado de forma mais detalhada em capítulo posterior, da reforma econômica de janeiro de 

1890: teremos nessa reforma bancária capitaneada por Rui Barbosa, com emissão de notas lastreada 

em títulos da dívida pública, um caso declarado de modernização institucional inspirada 

diretamente em experiências norte-americanas.              

 Contudo, estudando as políticas econômicas implementadas e os discursos políticos e 

documentos correlatos de seus executores, estamos rastreando, além de suas ações, como os 

contemporâneos enxergavam o Brasil e o mundo daqueles dias. Usaremos nosso atual ponto de 

vista privilegiado para estudarmos não apenas suas práticas econômicas, como também suas ideias 

econômicas: como se posicionavam politicamente e, assim, como direcionavam o Brasil sob a ótica 

de tais ideias.  

 Para tanto, usamos a perspectiva de alguns autores selecionados para a organização de tal 

quadro, como Fernand Braudel e Giovanni Arrighi, com a perspectiva de sistema mundo por eles 

desenvolvida. Mais exatamente a ideia de Arrighi de ciclos sistêmicos de acumulação: 

trabalharemos as modernizações republicanas do Brasil sob a perspectiva da mudança do terceiro 

ciclo sistêmico de acumulação capitalista para o quarto ciclo. Ou mais precisamente: veremos o 

Brasil entrar na República no auge e maturidade do ciclo britânico de acumulação (terceiro), 
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enquanto os EUA viviam sua ascensão industrial que lhes abriria o ciclo americano de acumulação 

pelo século XX (quarto ciclo).4 

 Vemos então o Brasil, ainda recém saído da escravidão, diante de um sistema capitalista 

internacional que, em seu centro, deixava o modelo industrial-concorrencial para o capitalismo 

financeiro-monopolista5. Isso hoje nos é claro, mas para os executores políticos da época, sobretudo 

na periferia do sistema, esse quadro ainda estava sendo decifrado, sendo o discurso dominante ainda 

impregnado com a pátina liberal britânica, logo, sendo tal discurso e visão extremamente resistentes 

em aceitar a nova realidade ascendente de práticas industriais cartelizadas em busca da segurança de 

preços mínimos. Alias, é desse final do século XIX que surgem as palavras cartéis (Alemanha), 

trusts (EUA), pools (Grã-Bretanha) e ententes (França).6  

 Tal busca por segurança tanto na ponta de fornecedores, quanto na de consumidores de bens 

industriais mostrava-se vital no volume e economia de escala em que se desenvolvia essa que será 

chamada de segunda revolução industrial. Inclusive as práticas do neo-colonialismo oficialmente 

consolidadas no Congresso de Berlim (1885) com sua partilha da África, assustaram o mundo fora 

do Atlântico Norte. Mesmo em lugares distantes como China e Japão, o peso da indústria do aço 

com a força regendo o mercado causou arrepio quanto ao futuro dos povos não europeus. Enquanto 

isso, no campo europeu, muitos reclames vinham da tradição liberal britânica, que via nesse neo-

colonialismo um verdadeiro neo-mercantilismo, ou seja, algo que consideravam uma regressão 

econômico-política.7  

 Pois é nesse quadro que o Brasil viu-se forçado a um projeto modernizador. E é esse projeto 

sendo materializado historicamente naquele contexto mundial, e em perspectiva com esse contexto, 

que nos interessa aqui. 

 Um desafio típico daquele período para a modernização num país como o Brasil era a 

monetização das relações econômicas e, ainda mais, construir o hábito entre os poucos homens 

monetizados de deixar o dinheiro em bancos. Sendo essa “bancarização” um desafio que era causa e 

conseqüência da especialização do trabalho para o mercado: seja este mercado o externo ou o 

interno ainda em formação. A saída de produtores ligados à subsistência em direção à produção 

mercantil apontava para a monetarização das relações sociais como o futuro geral. Mesmo que no 

território brasileiro muitas das trocas então se fizessem em mercadorias in natura e ainda mais em 

                                                             
4 ARRIGHI, Giovanni. O Longo Século XX. Ed. Unesp. 1994. 
5 ROBINSON, E. A. G. Monopolio. Fondo de Cultura Economica. p. 191, 217, 241. 
6 HOBSBAWM, E. J. Da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo. Ed. Forense Universitária. p.121. 
7 Idem, p. 120, 121, 122. 
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créditos pessoais ou “quase moedas”, tudo isso já demandava a existência de um meio de troca 

eficaz. Ou: 

 
 

“Nos estágios cruciais do desenvolvimento, especialmente num país 
geograficamente vasto com uma fronteira esparsa (como os Estados Unidos do 
século XIX e o Brasil) a principal função da estrutura financeira e bancária é 
permitir uma crescente monetização da economia. Aliás, o estudo da monetização 
da economia, isto é, a transição de economia de subsistência à economia de 
exportação (com superávit de produção exportável) e depois a economia industrial, 
é o tema principal da história econômica brasileira (...). No período inicial aqui 
considerado, o que é relevante é analisar como foi introduzida no Brasil a inovação 
econômica de maior repercussão na história econômica: a moeda.”8         
 

 
 Apenas ressaltamos que a passagem da subsistência para a economia mercantil monetizada 

não precisa ser via exportação. Como veremos nas paginas seguintes, seguindo a teoria braudeliana 

de uma divisão da economia em três partes, uma economia de mercado regional já garante a 

necessidade de um meio de troca universal. Os supracitados frisavam a exportação como caminho 

de acumulo de cambiais para buscar uma industrialização. Pois vivia-se num mundo eurocêntrico e, 

mais ainda, britanicocêntrico, onde a rota do desenvolvimento obrigava cuidado e interação com os 

países centrais. Mas se estes autores estão focando numa moeda com trânsito internacional, 

sabemos que para a finalidade de uma economia regional, outras moedas já podem resolver a 

necessidade de meio de troca.     

 No quadro mundial tínhamos o auge de um agente histórico central então em maturidade 

como centro hegemônico: a Grã-Bretanha. O capitalismo do século XIX é o do pax britannica com 

seu imperialismo de livre comércio e padrão ouro,9 ainda vigentes no auge, mas já sentindo os 

ruídos da segunda revolução industrial centrada na Alemanha e nos EUA10. O principal ruído dessa 

ascensão industrial sente-se no “excesso” da produção industrial, uma vez que temos novos centros 

industriais, mais modernos, capazes de concorrer com a Grã-Bretanha. Contudo, o excesso 

produtivo, antes de atingir as indústrias modernas, origina-se nas “indústrias agrícolas”: modernas 

técnicas agrícolas, com uso de fertilizantes e salitre nas velhas terras da Europa, além da conquista 

de novas terras nos EUA, na Argentina, no Canadá e Rússia, não apenas pelos imigrantes, mas, 

sobretudo, pelas estradas de ferro e navios a vapor que tornaram a produção de terras distantes 

acessíveis aos grandes centros consumidores. A queda dos preços agrícolas foi o começo de uma 

                                                             
8 Pelaez, Carlos Manuel e Suzigan, Wilson. História Monetária do Brasil. Ed UNB. 1976. p. 18. 
9 POLANYI, Karl. A Grande Transformação: as origens da nossa época. Rio de Janeiro : Elsevier : Campus, 2000. 
10 BEAUD, Michel. Historia do Capitalismo de 1500 aos nossos dias. Ed. Brasiliense. 1987. p. 202, 203, 204, 205, 206. 
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deflação geral que marcou as três últimas décadas do século XIX. Essa deflação agrícola foi ainda 

responsável pelo barateamento parcial do custo de vida das massas proletárias, que tiveram seus 

salários também achatados quando a deflação alcançou a produção fabril. Não é coincidência a 

criação da bolsa do milho em Chicago e a do trigo em Manchester exatamente por esses anos11: a 

comunicação e transportes modernos permitiram a criação de uma centralização de formação de 

preços nessas praças, transformando esses grãos em commodities, permitindo aos agentes 

capitalistas de transporte e estocagem agirem de forma oligopsônica em relação aos produtores 

agrícolas e oligopólicas em relação aos consumidores (um esquema correlato será estudado no caso 

brasileiro dos atravessadores agrícolas no século XX, por Ignácio Rangel em A Inflação 

Brasileira12, achando justamente aí uma fonte crônica da inflação no Brasil). Mas, em fins do XIX, 

no centro do sistema, tal centralização de preços causava uma histórica deflação.    

 Tal deflação ficou conhecida como a Grande Depressão dos anos de 1873-96, que Eric 

Hobsbawn chamou de “equivalente vitoriano da quebra de 1929”, e assustou aos apegados às 

ideologias de progresso ininterrupto e liberalismo, típicas do século XIX. Porém, como estamos 

estudando esse período sob a óptica arrighiana dos ciclos sistêmicos de acumulação, podemos ver 

esse processo como algo cabível dentro de uma transição sistêmica em que se desenham potências 

produtoras industriais ascendentes, enquanto a potência outonal (nesse caso, a Grã-Bretanha) 

caminha para se especializar parcialmente nas finanças. Logo, esse período conhecido como a 

Grande Depressão de 1873-96 não foi, de modo algum, um desvio da experiência histórica. Todas 

as expansões materiais prévias da economia mundial capitalista terminaram numa escalada de lutas 

competitivas. Durante uns trinta anos, a escalada dessas lutas, fenômeno que marcou o fim da 

expansão do comércio mundial de meados do século XIX, não assumiu a forma de uma guerra 

aberta entre as nações, como, em ocasiões anteriores, fizera desde o inicio. Essa defasagem pode ser 

atribuída a duas circunstâncias principais, que distinguem o terceiro ciclo sistêmico de acumulação 

(britânico) dos dois primeiros. “Uma está relacionada com o imperialismo, e a outra, com o “livre-

cambismo” do regime britânico de governo e acumulação.”13  

 
 

Ao mesmo tempo, o regime britânico unilateral de livre comércio ligou o mundo 
inteiro à Grã-Bretanha. Esta se tornou o “mercado” mais conveniente e eficiente 
para obter meios de pagamentos e de produção e para colocar seus produtos 
primários. Tomando uma expressão de Michael Mann (1986), os Estados achavam-
se “enjaulados” numa divisão global do trabalho, centrada no Reino Unido, que 

                                                             
11 DAVES, Mike. Holocaustos Coloniais. Ed. Record. 2002. 
12 Rangel, Ignácio. A Inflação Brasileira (1963). In Os Desenvolvimentistas. Ed: BNDES. p. 551, 558.  
13 ARRIGHI, Giovanni. O Longo Século XX. Ed. Unesp. 1994. 
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restringia momentaneamente sua disposição e capacidade de declarar guerra ao 
principal Estado capitalista, bem como uns aos outros. Não obstante, as empresas 
comerciais não sofriam a mesma restrição. A longa e generalizada competição 
selvagem de preços do fim do século XIX constituiu, por si só, uma grande 
escalada das lutas intercapitalistas _ uma escalada que acabou assumindo a 
costumeira forma da guerra generalizada entre as nações14.   
 
 

    Contudo, não pretendemos chegar a 1914 e o que nos interessa aqui é justamente esse desenrolar 

econômico do final do século XIX. Teremos também no Brasil uma queda de preços de nosso 

principal produto então: o café. Seguindo um ritmo próprio, também ligado ao alcance das estradas 

de ferro, sobretudo no oeste paulista, o café começa uma lenta e segura queda em seus preços 

internacionais, justamente no início da década de 1890, quando acabávamos de mudar de regime. O 

aumento da produção da “indústria do café”, tornada a imensa produção do planalto paulista 

acessível ao mercado mundial pelo desenvolvimento dos transportes modernos, sofreu o estímulo 

conjuntural interno da baixa do câmbio do começo da República, que inflava a renda dos 

exportadores desse produto em moeda nacional. Esse assunto será aqui trabalhado e desenvolvido 

posteriormente. Apenas pretendemos frisar, neste ponto, que tal quadro de queda dos preços do café 

passou a se agravar para os cafeicultores brasileiros a partir do ano 1896, justamente o ano do 

começo da reversão do quadro deflacionário internacional. Com tempos próprios, vemos, em 

frentes distintas, o aumento livre da produção causar uma perda de controle sobre a lucratividade. 

De formas distintas, tanto em várias frentes no centro do sistema, como no Brasil cafeeiro, o 

aumento da produção pôs em risco a lucratividade do sistema para muitos. Ou: 

 
 

não há contradição em dizer que houve uma Grande Depressão numa época de 
expansão continua da produção e do investimento. Ao contrário, a Grande 
Depressão não foi um mito, precisamente porque a produção e o comércio da Grã-
Bretanha e da economia mundial como um todo havia-se expandido e continuavam 
a se expandir depressa demais para que os lucros se mantivessem.15   
 

     
 Vemos, portanto, no quadro do capitalismo central do período que nos ocupamos, esse 

movimento da potência hegemônica para sua fase outonal, enquanto outras potências produtivas se 

colocam. No caso essas eram Alemanha e EUA, enquanto o que chamamos de vetor outonal da 

Grã-Bretanha era sua financeirização. Ou para a Grã-Bretanha, ou melhor, para o terceiro ciclo 

sistêmico de acumulação “a partir de 1870, terminou uma fase (MD’) de expansão financeira. Esse 

foi o período que os marxistas, seguindo Rudolf Hilferding, identificaram como o estágio do 
                                                             

14 Idem, p. 169. 
15 Idem p.168 
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“capital financeiro”. Como seria esperável, Braudel discordou da caracterização de “capital 

financeiro” feita por Hilferding, como um novo estágio do desenvolvimento capitalista: 

 
 

Hilferding(...) vê o mundo do capital como uma gama de possibilidades, dentro da 
qual a variedade financeira _ um fenômeno de surgimento muito recente, na visão 
dele_ tendeu a derrotar as demais, penetrando-as por dentro. Essa é uma visão com 
que me disponho a concordar, com a ressalva de que vejo a pluralidade do 
capitalismo remontando a um longo tempo atrás. O capitalismo financeiro não foi 
um rebento da década de 1900; eu diria até que, no passado, digamos Gênova ou 
Amsterdam, após uma onda de crescimento do capitalismo comercial e a 
acumulação de capital numa escala superior aos canais normais de investimentos, o 
capitalismo financeiro já estava em condições de assumir o comando e dominar, 
pelo menos por algum tempo, todas as atividades do mundo comercial. (Braudel, 
1984,p.604). 
 
 

 A linha mestra deste estudo, derivada que é da ideia braudeliana das expansões financeiras 

como o “sinal de outono” dos grandes desenvolvimentos capitalistas, naturalmente respalda a visão 

de que o capitalismo financeiro não foi um novo rebento da década de 1900, mas teve importantes 

precedentes em Gênova e Amsterdam.”16 Obviamente corroboramos a afirmação acima e focamos o 

capital vivendo então no nosso momento em tela sua grande expansão financeira em fase londrina.  

 Contudo, como o próprio Braudel nos ensina, não há apenas um capital, e sim tipos 

diferentes dele. Enquanto em Londres há expansão de sua modalidade financeira, o que também 

chama atenção no mesmo período é sua concomitante expansão na modalidade industrial, e logo 

mais também financeira, na Alemanha e nos EUA17. Tal movimento, teorizado pelos nossos autores 

supracitados, não passou despercebido por muitos dos brasileiros engajados então no fazer político. 

Percebiam esses contemporâneos a Inglaterra consolidada em sua posição de centro financeiro, 

enquanto, ao mesmo tempo, claro estava que a pujança industrial norte-americana os colocava na 

direção de nosso mais dinâmico mercado externo para o café (além de estar os EUA 

hemisfericamente próximos do Brasil, diferentemente da Alemanha). Nessa quadra histórica vemos 

a transição sistêmica do ciclo britânico para o ciclo americano de acumulação, lendo em paralelo o 

contexto nacional: transição para a República com início ainda pífio de organização do mercado de 

trabalho, com o fim da escravidão. Logo, nossa investigação seguirá na conexão entre ambos: 

importação de trabalhadores da periferia da Europa e importações de capitais do centro 

                                                             
16 Idem,p.166. 
17 ROBINSON, E. A. G. Monopolio. Fondo de Cultura Economica. p. 191, 217, 241. 
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econômico/financeiro dinâmico (Londres), enquanto os EUA crescem a cada dia como o maior 

mercado consumidor de nossos produtos e, sobretudo, do maior de todos: o café.  

 Estamos já sobre o terreno do nosso objeto de estudo: o Brasil recém entrado na República e 

suas experiências de política econômica e monetária nesse contexto mundial de transição sistêmica; 

como se modernizava este país buscando sua inserção produtiva mundial, bem como sua inserção 

creditícia. Tais experiências modernizantes, desde o começo da República sempre colidiram com 

atrasos sistêmicos de nosso território econômico e geográfico (como a falta de um sistema bancário, 

minimamente organizado, o que, curiosamente, não impediu que o capitalismo penetrasse, mesmo 

antes que tal sistema bancário se desenvolvesse). 

 Vemos, pois, um país se modernizando e inserido no capitalismo, ainda sem um sistema 

bancário razoavelmente organizado, assim como também antes, obviamente, da organização de um 

mercado de capitais; antes mesmo de uma sociedade com mercado de trabalho, temos o capitalismo. 

Mas com que moeda? Achamos nesta questão o eixo de nosso estudo tanto na frente interna quanto 

externa. O Brasil usa capitais externos ou poupança externa para seus investimentos e ensaia um 

desenvolvimento monetário que pendula do audacioso ao conservador. Pois, se já afirmamos, 

escorados em Braudel, que no centro do sistema há diversos tipos de capital (comercial, industrial, 

bancário, financeiro), também teremos no Brasil do qual nos ocupamos diversos tipos de moedas: 

metálica, fiduciária, dívida pública monetizada (sendo que no período em estudo, estas duas últimas 

se confundiam).    

 Temos nesta(s) moeda(s) um eixo de decifração muito curioso de nossa passagem de 

economia mercantil à economia capitalista. Vemos as resistências de uma elite herdeira de 

privilégios coloniais/escravistas decidida a se reciclar preservando o que puder de tais privilégios, 

mantendo-se como fornecedora de produtos primários no mercado mundial capitalista. A 

monocultura agroexportadora sendo a forma de reprodução de manutenção desses privilégios, ainda 

exigia como consequência a continuidade da concentração fundiária e uma insidiosa e perversa 

inibição da diversificação produtiva, consequentemente inibindo a distribuição de riquezas e a 

ampliação do minúsculo mercado interno de então. 

 Logo, neste quadro social/produtivo, havia uma inibição produtiva que fazia com que, 

quando ampliávamos nosso numerário, como no caso do primeiro Gabinete republicano, o dinheiro 

excedente, além de ir para produção que aumentava, tendia a ir especular contra a moeda. 
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 Que fique claro: também ia para a produção, como foi no caso do episódio conhecido como 

Encilhamento, no qual tivemos, sim, um crescimento industrial; mas, como esse próprio episódio 

nos ensina, boa parte da expansão monetária realmente foi para a especulação.18     

 Vemos a República modernizando essa situação de associação dependente com o centro do 

capitalismo mundial, sendo provavelmente seus processos monetários, com deficits, 

inconversibilidade e política emissionista, condizentes e funcionais com tal dinâmica, estando todos 

os curiosos arranjos bancários do período afinados com essas tentativas. Pois essa(s) moeda(s) 

experimentada(s) carregava(m) no viés conservador quando usava o Brasil de poupança externa 

através de endividamento (prática que vinha do Império e será por nós descrita), vestindo a moeda, 

neste caso, com o lastro metálico (como foi no nosso período de estudo o caso do último gabinete 

imperial, e do Funding Loan de 1898). Ou, no caso da aurora republicana do Brasil, foi a moeda 

para a roupagem fiduciária, produzindo uma desvalorização cambial que será estratégica para o 

setor exportador por toda a primeira República.  

 Também aqui cabe comentar sobre o propalado atraso do monopólio estatal da moeda como 

algo que será consolidado “tardiamente” no Brasil: em comparação com os EUA, por exemplo, no 

mesmo momento não estava tal processo no Brasil de forma alguma “atrasado”, sendo o praticado 

no Brasil com bancos privados como emissores uma prática estabelecida no período também nos 

EUA e alhures. 

 Com relação ao atraso da formação de nosso sistema bancário, nesse caso sim, tínhamos 

uma desorganização relativa que comprometia muitos pontos de nossa agenda modernizadora. 

 Porém, mesmo com tais dificuldades, a economia monetária brasileira já conseguia 

organizar a produção de forma a usar a moeda como instância capaz de separar no tempo e no 

espaço a produção do consumo com o fito de acumulação de riquezas por alguns. Mesmo na 

audaciosa política monetária expansiva do começo da República, o limite para a moeda fiduciária 

era o comércio internacional, sendo no espaço interno a inflação muito bem usada pelos 

cafeicultores para socializar prejuízos19, movimentando toda a sociedade num crescimento 

econômico com essa consciente concentração de renda.    

 Tinha já então essa moeda uma função sofisticada como expressão de relações sociais e 

como meio de separar o trabalho no tempo, para dividir desigualmente a riqueza socialmente 

gerada, concentrando esta em alguns grupos. Neste ponto temos que frisar que no começo da 

República do qual nos ocupamos o mercado de trabalho não estava consolidado, sendo a retaguarda  

                                                             
18 SUZIGAN, W. Indústria Brasileira: Origem e Desenvolvimento. Ed. Hucitec, Ed. Unicamp. p.50.  
19 FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. Companhia Editora Nacional. 1959. 
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de economia natural, ou economia de subsistência, um esteio em relação às experiências 

monetárias, pois a moeda ainda não tinha hegemonia para exprimir as relações de trabalho e de 

troca. 

 Neste ponto cabe uma pequena digressão sobre a consciência da geografia econômica do 

Brasil desde o que chamamos de economia natural até esse Brasil que tenta se modernizar ligado à 

moeda. Para tanto usaremos do arcabouço teórico dos já citados Fernand Braudel e Giovanni 

Arrighi, bem como do economista brasileiro Ignácio Rangel. 

 

1.1)   A dualidade é determinada pela externalidade dos centros financeiros 

 Ignácio Rangel teorizou sobre a dualidade para estudar o Brasil, país no qual a noção de 

retardo econômico e de ser sua economia construída de forma a complementar um sistema exterior 

sempre esteve presente, assim como na América Latina e em várias outras regiões tidas como 

subdesenvolvidas. Mas Giovanni Arrighi, sem muito teorizar sobre, faz uso também de uma 

dualidade para ler o desenvolvimento histórico do capitalismo no centro do sistema em seu 

nascedouro. A dualidade territorialista/mercantil entre ibéricos e genoveses (1° ciclo sistêmico de 

acumulação) é claramente descrita como uma dualidade fundante do capitalismo histórico em 

Arrighi. É ainda determinante para nossa comparação Arrighi/Rangel o fato de o centro financeiro 

dos agentes territorialistas (estatais) dessa primeira dualidade estar externalizado: eram os 

genoveses os banqueiros dos reis ibéricos.  

 
 

Mais especificamente, afirma-se que a expansão material do primeiro ciclo 
sistêmico de acumulação (o genovês) foi promovida e organizada por um agente 
dicotômico, formado por um componente aristocrático territorialista (ibéricos), que 
se especializou no fornecimento de proteção e na busca de poder, e por um 
componente burguês capitalista (genovês), que se especializou na compra e venda 
de mercadorias e na busca de lucro. 20.  
 
 

 No presente trabalho é defendido ser essa externalidade dos agentes financeiros a base da 

dualidade. Na obra rangeliana, a externalidade do financiamento das operações da economia 

brasileira sempre foi entendida como uma questão a ser enfrentada. Questionado sobre a fraqueza 

da poupança interna, o que nos obrigava a fazer uso de poupança externa nos endividando, Rangel 

desenvolveu a heterodoxa teoria de que o Brasil sofria mais de mau uso de seus recursos do que de 

                                                             
20 ARRIGHI, Giovanni. O Longo Século XX. Ed. Unesp. 1994.p.124. 
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escassez dos mesmos.21 Tal visão de que não há escassez de capital, contrariando a opinião 

dominante, é recorrente em Fernand Braudel tratando da Europa do Antigo Regime. Para entender a 

dualidade em Arrighi e Rangel, é fundamental entender a externalidade do financiamento desses 

Estados, pois isso está na base da dualidade; logo, também a questão de como esses autores vêem a 

falta de capitais ou sua má alocação; ou em termos rangelianos, áreas de estrangulamento na 

economia contra áreas com capacidade ociosa.  

 Para desenvolver essa questão faremos agora uma análise comparada entre o economista 

maranhense (Ignácio Rangel) e o historiador francês Fernand Braudel, pois temos entre Rangel e 

Braudel similitudes de análise econômica entre dois pensadores contemporâneos. Começaremos 

cruzando metodologias equivalentes por ambos desenvolvidas em separado, a de enxergarem uma 

divisão tripartite da economia, para então chegarmos a uma  outra equivalência metodológica entre 

eles: o fato de ambos defenderem haver capitais ociosos mais do que escassez deles, Rangel 

discorrendo sobre o Brasil subdesenvolvido do século XX e Braudel sobre a Europa do Antigo 

Regime. 

 

1.2) Divisão tripartite da economia  

 Estudando o economista brasileiro Ignácio Rangel, deparamo-nos com uma análise 

metodológica para sistematizar uma possível divisão da economia brasileira que, segundo ele, era 

um emaranhado de tempos históricos em convivência conflituosa. Segundo Ignácio Rangel, o Brasil 

seria uma realidade econômica feita de várias camadas de temporalidades econômicas sobrepostas: 

uma verdadeira viagem no tempo em que poderíamos ver vários (se não todos) modos de produção 

vividos pela Humanidade coexistindo. Ele reconhecia em nosso território o comunismo primitivo 

(dos povos indígenas), o escravismo (ainda renitente por questões de dívidas no campo mais 

retrógrado), o feudalismo (representado, segundo ele, pelo latifúndio) e o capitalismo, tanto 

comercial quanto monopolista.  

 Diante da dificuldade de sistematização de uma economia com tantas camadas sobrepostas, 

Rangel buscou uma síntese desse mosaico de realidades econômicas, chegando a: 

 
 

três formações sobrepostas, ou stratas, reagindo entre si duas a duas, a saber: 
1°) Uma economia natural, caracterizada pela produção para o consumo do próprio 
produtor, exemplificada (...) pela alparcata de couro cru do nosso sertanejo;  

                                                             
21 Rangel, Ignácio. A Inflação Brasileira (1963). In Os Desenvolvimentistas. Ed: BNDES. p. 610, 611, 612, 613.   
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2°) Uma economia de mercado, no seio da qual domina um capitalismo que, apesar 
de todas as distorções, corresponde no fundamental às características do 
capitalismo europeu do século XIX; 
3°) Uma economia capitalista de monopólio, nisso semelhante à do moderno 
capitalismo dos países mais avançados, mas que no Brasil tende a orientar-se para 
o capitalismo de Estado, sob a forma jurídica do serviço de utilidade pública, que 
domina no campo de comércio exterior, isto é, onde nossa economia entra em 
contato com a economia mundial, e nos ramos da produção interna mais 
diretamente dependentes desse comércio.22  

 
     
 Obviamente ele escreve sobre meados do século XX, o que não inviabiliza o olhar a ser 

lançado sobre o século XIX brasileiro. E, sobretudo, tem o mérito de fazer uma clara distinção entre 

mercado e capitalismo de monopólio. Trabalha Rangel aqui nos quadros clássicos da tradição 

marxista, que enxerga o capitalismo europeu da maior parte do século XIX como um capitalismo de 

mercado sob a pax britannica, em contraste com o que se seguiria à unificação alemã e à guerra 

civil americana, que seria o capitalismo monopolista dos trustes, cartéis e ententes. 

 Porém é forçoso frisar aqui a semelhança do modelo rangeliano com o desenvolvido pelo 

historiador francês Fernand Braudel. Em sua conhecida obra Civilização Material, Economia e 

Capitalismo: séculos XV-XVIII23, obra em três volumes, Braudel tem como esqueleto teórico uma 

concepção tripartite da história econômica na qual perpassa uma visão geográfica.  

 Segundo ele, a primeira realidade econômica seria o que chamou de vida material: a 

produção para auto-consumo, ligada a uma realidade local, sendo essa realidade amonetária. 

 Por cima viria uma segunda camada que batizou de economia de mercado: seria a troca entre 

produtores numa realidade já marcada por uma maior divisão e especialização do trabalho, que 

aceitaria (e pediria) a monetarização das trocas; tal realidade teria como perfil geográfico um espaço 

que ele chama de regional e seu exemplo típico seriam as grandes feiras do final da Idade Média.  

 Por último, sobrepondo-se a tudo viria o que chamou de Capitalismo: dinâmica econômica 

marcada pelo monopólio/oligopólio, logo, distinta do que ele chama de economia de mercado, pois 

a lei da oferta e da procura não cabe aqui; no Capitalismo de Braudel, o que os teóricos marxistas 

enxergarão no imperialismo do fim do século XIX já se apresentava na era moderna da tradição 

historiográfica francesa (séculos XV-XIII). O seu Capitalismo é um Anti-mercado, é definido por 

rotas comerciais monopolizadas por grupos ligados a Estados (Príncipes), bem como aos seus 

exércitos e armadas: no Capitalismo de Braudel a força rege o mercado. 

                                                             
22 RANGEL, Ignácio. Introdução ao Estudo do Desenvolvimento Econômico Brasileiro. Publicações da Universidade 
de Bahia, 1957. P. 37.     
23 BRAUDEL, Fernand. Civilização Material, Economia e Capitalismo: séculos XV-XIII.Ed. Martins Fontes. 
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 Pois encontramos nesta digressão geográfico/econômica uma série de ideias de base para 

pensarmos nosso objeto de estudo: o Brasil dos primeiros anos da República, em perspectiva com o 

centro do capitalismo então no auge de seu terceiro ciclo de acumulação.  

 Entre uma economia natural de subsistência e uma associação subordinada e dependente ao 

centro capitalista, havia no espaço Brasil uma retaguarda de economia de abastecimento, assim 

como uma vanguarda econômica do complexo cafeeiro e outros produtos exportáveis: pois é nesse 

mosaico econômico que a República ensaia suas moedas. Entre a necessidade de expansão de 

numerário internamente e de meios para divisas externas, oscilou nossa política monetária lastreada 

por vezes na realidade, por vezes no projeto de transformar essa realidade. A moeda reflete e/ou 

projeta o real.  

 Pois assistimos nesse momento uma economia nacional se projetando, mesmo sem que sua 

atividade bancária estivesse preparada para responder às exigências do financiamento para a 

produção e do crédito para o consumo. E podemos dizer ainda: nem mesmo do salário para o 

trabalho! Diante dessa situação afirmamos que na história econômica do Brasil as outras épocas de 

realidade econômica de que nos falou Rangel sustentam a pequena ponta em crescimento de 

economia monetizada em busca de modernização.  

 Veremos esse desenvolver do meio circulante nacional, em meio às contradições geradas no 

processo de constituição de forças produtivas. No Brasil de então a atividade econômica que 

dinamizava a riqueza nacional, permitindo a valorização do capital e a inserção da economia 

brasileira no mercado mundial era, sobretudo, a produção cafeeira, tendo que ser a moeda brasileira, 

portanto, funcional para o complexo cafeeiro. Contudo, veremos moedas diferentes sendo 

funcionais de formas diferentes para esse complexo. Moedas sendo ensaiadas e alcançando fins 

desejados ou surpreendentes: houve paradoxos das consequências em nossa história monetária. 

Moedas beneficiando determinados capitais em detrimento de outros: pequeno, médio ou grande 

capital24. Os ensaios foram por vezes surpreendentes, por vezes previsíveis. Mas o desenrolar desta 

narrativa monetária em perspectiva nacional/mundial é nossa intenção acadêmica neste trabalho que 

aqui iniciamos. 

                                                             
24 SAES, Flavio Azevedo Marques. Estado e Sociedade na Primeira República: a Questão Monetária e Cambial 
Durante a Crise Cafeeira. p.254, 255. Revista Brasileira de História. 2/09/1981.    
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OS EFEITOS DAS CRISES FINANCEIRAS DE 1929 E DE 2008 NO BANCO DO BRASIL 
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Resumo 
O objetivo dessa pesquisa foi estudar qual das grandes crises financeiras do século XX (crash de 29 
e crise dos subprimes de 2008) foi mais danosa ao Banco do Brasil, a maior instituição financeira 
do país. Para isso, analisamos os Relatórios Anuais dos períodos de 1926 a 1932 e de 2005 a 2011, 
focando em sete pontos fundamentais: totais de ativos e passivos; operações de crédito; funding; 
patrimônio líquido contábil; rentabilidade, valores de bolsa e dividendos pagos. Verificamos que a 
crise de 1929 foi muito mais dura que aquela de 2008. Isso é explicado fundamentalmente pela 
função de financiador do governo na crise da produção cafeeira dos anos de 1920 e de 1930 e pelo 
impacto “positivo” causado pela crise dos subprimes, que elevou a captação do Banco do Brasil, 
por ser considerado safe harbor pelos investidores. 
Palavras-chave: Banco do Brasil; crise financeira; crise de 1929; crise de 2008; economia 
brasileira. 
 
ABSTRACT 
This research’s objective was to study which of the major financial crises of the twentieth century 
(29s crash and the 2008s subprime crisis) was more damaging to the Banco do Brasil, the largest 
financial institution in the country. For this purpose, we analyzed the Annual Reports from the 
periods 1926-1932 and 2005-2011, focusing on seven key points: totals of assets and liabilities; 
loans; funding; book values; profitability, market values and dividends paid. We found that the 
1929s crisis was much damaging than that of 2008. This is substantially explained by its function of 
government funder on the crisis of the coffee production in the years of 1920 and 1930 the 
“positive” impact caused by the subprime crisis, which increased Banco do Brasil’ funding, by 
being considered safe harbor by investors. 
Keywords: Banco do Brasil; financial crisis; 1929s crisis; 2008s crisis; Brazilian economy. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os estudiosos e a mídia especializada apontam que a crise financeira iniciada em 2008 foi a 

pior desde a Grande Depressão de 1929. Porém, cabe destacar uma diferença crucial entre esses 

dois momentos, quanto aos efeitos nas instituições financeiras, já que o Crash de 29 envolveu 

corrida bancária por parte dos depositantes, enquanto a crise do século XXI, pautada por uma 

interrupção das fontes de funding internacionais, causou problemas em honrar dívidas de curto 

prazo (WHEELOCK, 2010; GORTON e METRICK,  2009).  

No Brasil, a historiografia aponta que seus efeitos, tanto na Depressão de 29 quanto na crise 

dos subprime detonado em 2008, foram menos severos que nos Estados Unidos e na Europa 

Ocidental.  Na década de 20 do século passado, o Brasil enfrentava o problema da superprodução 

do café, levando-o a adotar políticas de proteção de preços, já iniciados em 1906 através do 

Convênio de Taubaté e mais posteriormente com outras medidas, tais como os programas de 

valorização de 1917 e 1921, da criação de institutos de defesa do produto, como o Instituto Paulista 

de Defesa Permanente do Café de 1924 e compras do governo federal de parte do estoque dos 

fazendeiros.  

Em relação à intermediação financeira, Saes (1986: 88) aponta que o surgimento do mercado 

bancário em São Paulo, a principal praça financeira desde meados do século XIX, estava vinculado 

à expansão da dinâmica cafeeira, que busca formas específicas de investimento. De acordo com 

esse autor, uma mudança marcante no setor aconteceu ocorreu com a regulamentação da atividade 

bancária com o advento do Decreto 14.728/21, em que instituiu as bases para a organização e 

fiscalização das instituições financeiras, fazendo com que um grande número de (pequenos) 

estabelecimentos bancários regularizasse sua situação, gerando, assim, um grande crescimento da 

quantidade de entidades registradas. O quadro abaixo demonstra o sistema bancário no ano de 1928 

na cidade de São Paulo: 

 

Quadro 1 – Sistema bancário paulista (Ano de 1928) 

Bancos Caixa % Depósitos % Empréstimos % 

Nacionais - capital 472.940.707  75,50 1.866.454.438 70,60 1.590.992.424 65,20 

Estrangeiros 133.988.366  21,40 670.592.125 25,40 704.522.175 28,80 

Nacionais - interior 19.388.342  3,10 104.847.447 4,00 146.560.834 6,00 

Total 626.317.415  100,00 2.641.894.010 100,00 2.442.075.433 100,00 

Fonte: Saes (1986: 111) 

 



 

 3

Durante a década de 20 e mais notadamente no governo de Washington Luís, o Banco do 

Brasil viveu momentos conturbados tanto politica como financeiramente, já que no período 

compreendido entre o fim de 1926 e 1930 passaram seis presidentes pela cadeira máxima da 

instituição, impactado principalmente por sua função de comprador dos estoques de café agravado 

pela crise mundial de 29. Isso ocorreu, assim que o mercado de Londres voltou a operar após os 

percalços da Primeira Guerra, em que o Instituto Paulista do Café convenceu um “grande banco 

inglês” a prover recursos ao Banco do Estado, que em conjunto com o Banco do Brasil bancavam o 

financiamento da estrutura cafeeira no período de retenção dos estoques (FRITSCH, 1990: 57). 

Além disso, vinha sendo constantemente criticado pela mídia e pela oposição de má gestão de 

crédito e parcialidade nos empréstimos, o que poderia abalar sua reputação de “isenção e 

imparcialidade”. (BANCO DO BRASIL, 2008: 135). Inclusive, verifica-se o efeito dessa política 

nas contas banco ainda no início da década seguinte, que segundo Dean (1971:198) custou à 

instituição 150.000 contos ou 11 milhões de dólares na compra dos estoques dos cafeicultores em 

1931, que demonstra o interesse de Vargas na restauração do crédito para estes. Assim, é possível 

perceber o cenário em que o Banco do Brasil estava inserido na época, assumindo um ônus muito 

grande para manter o país funcionando, através do fornecimento de sobrevida ao principal produto 

da nossa pasta de exportação e motor da economia como um todo. 

Já o Brasil da crise ocorrida na primeira década do século XXI apresenta uma economia bem 

mais diversificada e resistente aos choques externos e, como comentado mais acima, os 

economistas afirmam que os efeitos destes também foram de escala reduzida quando comparado 

com outros países do mundo, incluindo os Estados Unidos e Europa. O mercado bancário e de 

capitais também tomam corpo, tornando-se referência mundial quanto ao nível de regulação 

percebido nos participantes desses. A tabela abaixo mostra os principais totais das contas contábeis 

do sistema bancário nacional (excluindo instituições financeiras ligadas a montadoras de veículos) 

no exercício findo em 31 de dezembro de 2008: 

 

Quadro 2 – Sistema bancário brasileiro em 2008 (em R$ mil) 

Disponibilidades 42.761.137 

Operações de crédito 933.765.019 

Total de ativos 2.883.035.121 

Depósitos 1.200.796.848 

Total de passivos 2.637.752.764 

Patrimônio Líquido 245.282.357 

Fonte: Banco Central do Brasil1 

                                                             
1 http://www4.bcb.gov.br/top50/port/top50.asp 



 

 4

 

O Banco do Brasil, no interim compreendido por esse estudo, perdeu a função de Banco 

Central em 1945, com a criação da Superintendência da Moeda e Crédito (SUMOC), porém ainda 

nos dias atuais desempenha funções determinadas pelo poder público visando o desenvolvimento do 

país, principalmente no fornecimento de crédito para produtores rurais, fato esse presente em sua 

missão atual de “(...) promover o desenvolvimento sustentável do Brasil e cumprir sua função 

pública com eficiência.” (grifo nosso). Nos dias atuais, ele é a maior instituição financeira 

brasileira2, com totais de ativos de R$ 1,2 trilhão, patrimônio líquido de R$ 64,7 bilhões, carteira de 

crédito de R$ 638,6 bilhões, totais de captações de R$ 541,9 bilhões, 5.401 agências espalhadas no 

país e no exterior, aproximadamente 60 milhões de clientes e mais de 110.000 funcionários3. 

Como a literatura aponta que as crises tiveram um efeito menor no nosso país quando comparado 

com outras nações do globo, o objetivo do nosso estudo é verificar os impactos das crises de 1929 e 

de 2008 nas contas do Banco do Brasil, a maior instituição financeira nesses momentos de nossa 

história, através da análise de suas demonstrações financeiras nesses dois períodos (primeiro: de 

1927 a 1932 e segundo: de 2006 a 2011), a fim de apurar se esse efeito foi de fato menor (assim 

como apontado pela historiografia tradicional) e em qual destes o referido banco foi mais afetado. 

Assim, a questão da pesquisa é enunciada como: “qual foi a pior crise para o maior banco 

brasileiro? O crash de 29? Ou a bolha dos subprimes em 2008?”  

Como contribuição, o estudo tem a ambição de testar a hipótese de Haber (1991) de que os 

dados agregados escondem resultados desiguais entre indústrias e firmas; fato esse que desafiaria a 

tese vigente do impacto menos vigoroso das crises em nosso país. Com efeito, usaremos como 

objeto de estudo uma das maiores empresas do Brasil nesses dois momentos, evidência essa que 

pode ser extrema significância para o entendimento das dimensões das crises inclusive em nível 

nacional, dada a extensão e relevância do Banco do Brasil, tanto politica, social e economicamente. 

 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

O método que utilizamos para esse fim foi composto inicialmente da coleta e análise 

documental das demonstrações contábeis da entidade nos períodos supracitados.  

As demonstrações contábeis das décadas de 20 e 30 foram obtidas junto aos Relatórios Anuais do 

Banco do Brasil, disponibilizadas no Arquivo Histórico do Banco do Brasil na cidade do Rio de 

                                                             
2 Em total de ativos 
3 Dados consolidados de 30 de junho de 2013 (disponível em 
http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/Institucional2T13.pdf) 
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Janeiro. Já para aquelas mais recentes (anos 2000), os dados foram consultados diretamente no site 

da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).  

Para obter as evidências que apoiam as conclusões do trabalho, dividimos a análise das 

peças contábeis em sete seções: (i) análise dos totais de ativos e passivos; (ii) análise das operações 

de crédito; (iii) análise do funding; (iv) análise do patrimônio líquido contábil; (v) análise da 

rentabilidade, (vi) análise dos valores de bolsa e (vii) análise dos dividendos pagos. 

O quadro abaixo ilustra os passos da análise: 

 

 

Quadro 3 – Variáveis analisadas e respectivas fontes 

Item de análise Variáveis analisadas Fontes 

(i) Análise dos totais de ativos 

e passivos 
Ativos e passivos totais (nos dois períodos) Balanço Patrimonial 

(ii) Análise das operações de 

crédito 

1926 a 1932: somatório dos saldos de Letras a Receber, 

Letras Descontadas e Empréstimos em c/ corrente 
Balanço Patrimonial 

2005 a 2011: operações de crédito, incluindo aquelas 

classificadas em Outros Créditos 
Nota Explicativa 10 - Operações de Crédito 

(iii) Análise do funding Captações através de depósitos (nos dois períodos) Balanço Patrimonial 

(iv) Análise do patrimônio 

líquido contábil 

1926 a 1932: somatório de capital, fundo de reserva, 

fundo de resgate de papel moeda , menos importância 

entregue a Caixa de Amortização para ser incinerada 

Balanço Patrimonial 

2005 a 2011: patrimônio líquido atribuível à participação 

dos controladores 
Balanço Patrimonial 

(v) Análise da rentabilidade 

Lucros líquidos anuais 
Demonstração de Lucros e Perdas (1926 a 1932) ou 

Demonstração de Resultados (2005 a 2011) 

Return on Assets (ROA) = Lucro líquido/Total de ativos 

Demonstração de Lucros e Perdas (1926 a 1932) ou 

Demonstração de Resultados (2005 a 2011) e Balanço 

Patrimonial (nos dois períodos) 

Return on Equity (ROE)= Lucro líquido/Patrimônio 

líquido 

Demonstração de Lucros e Perdas (1926 a 1932) ou 

Demonstração de Resultados (2005 a 2011) e Balanço 

Patrimonial (nos dois períodos) 

(vi) Análise dos valores de 

Bolsa 

Valores de mercado anuais 
Relatórios Anuais do Banco do Brasil (1926 a 1932) e 

Base de Dados da Thomsom Worldscope Datastream 

Book-to-Market Ratio = Patrimônio líquido/Valor de 

mercado 

Balanços Patrimoniais; Relatórios Anuais do Banco do 

Brasil (1926 a 1932) e Thomson Worldscope 

Datastream (2005 a 2011) 

(vii) Análise dos dividendos 

pagos 

Total de dividendos pagos anualmente 
Balanço Patrimonial (1926 a 1932) e Demonstração 

dos Fluxos de Caixa (2005 a 2011) 

Payout = Dividendos pagos/Lucro líquido  

Demonstração de Lucros e Perdas  (1926 a 1932), 

Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração de 

Resultados (2005 a 2011) 
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Para a série de tempo que utilizamos nesse estudo, dois períodos de 7 anos (1926 a 1932 e 

2005 a 2011) efetuamos uma série de constructos para definir: (i) anos considerados “pré-crise”, 

compreendido entre 1926 a 1928 e de 2005 a 2007); (ii) “crise propriamente dita”, 

correspondendo ao ano de estouro da mesma, isto é, 1929 e 2008 e (iii) também o que chamamos de 

“período pós-crise”, que culmina com os anos de 1930 a 1932 e de 2009 a 2011. Salientamos que 

o propósito não é determinar se o ambiente já era de crise antes dos períodos considerados ou se 

estas não acabaram na extensão utilizada pelo constructo, mas sim fazer uma análise estritamente 

temporal em que o eixo são os anos de estopim dos referidos crashes. 

Para fins de análise do comportamento das variáveis nos dois momentos estudados, 

antecipamos que os saldos utilizados correspondem aos saldos consolidados (crise de 29 incluindo o 

Banco do Brasil e suas agências e crash de 2008 os  números consolidados de 31 de dezembro e os 

resultados anuais (junho + dezembro)), isto é, incorporando linha-a-linha do balanço patrimonial e 

da demonstração de resultados das respectivas controladas da instituição. 

 

3. ANÁLISES E RESULTADOS 

Abaixo, enunciamos os resultados segregando em: 

 

3.1 Análise dos totais de ativos e passivos 

Começamos a nossa análise, mostrando o comportamento do saldo total de ativos e passivos 

do Banco do Brasil nos dois instantes. Os Quadros 4 e 5 apontam os saldos constantes nas rubricas 

nos períodos compreendidos: 

 

Quadro 4 – Totais de ativos e passivos do Banco do Brasil entre 1926 e 1932 (em Réis) 

1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 

Ativos 3.852.181:513$960 4.189.380:927$770 4.915.317:703$370 5.825.040:902$369 5.173.994:756$239 6.545.896:811$049 9.417.542:397$537 

Passivos 3.567.660:881$863 3.852.149:852$088 4.547.596:486$224 5.443.720:980$445 4.865.686:134$344 6.232.439:349$740 9.097.357:197$261 

 

Quadro 5 – Totais de ativos e passivos do Banco do Brasil entre 2005 e 2011 (em Reais-mil) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ativos 252.976.988 296.356.419 367.210.275 521.272.817 708.548.843 811.172.208 981.229.907 

Passivos 236.127.224 275.598.261 333.488.147 491.335.567 672.429.437 760.731.525 922.813.537 

 

Para auxiliar na análise, abaixo mostramos os gráficos do comportamento das variáveis, 

onde os anos de 1926 e 2005 respectivamente correspondem ao fator 100 dos Gráficos 1 e 2: 
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Gráfico 1 – Evolução dos totais de ativos e passivos do Banco do Brasil entre 1926 e 1932 (1926 = 100) 

 

 

Gráfico 2 – Evolução dos totais de ativos e passivos do Banco do Brasil entre 2005 e 2011 (2005 = 100) 

 

Podemos observar que em ambos os momentos os movimentos são ascendentes, não 

obstante a do primeiro ser menos íngreme que a do segundo. No período pré-crise identificamos dos 

dois instantes que essas subidas são de menor intensidade quando comparado com os períodos pós-

crise.  

Porém percebemos que no crash de 29 que tanto os ativos quanto os passivos totais 

apresentam um declínio forte em 1930, causado principalmente pela diminuição do meio circulante 

de 592.000:000$000, base desde o início dos dados em 1926 até 1930, onde se efetuou a diminuição 

para 170.000:000$000, uma redução de 422.000:000$000, aproximadamente 71%. Nos anos de 

1931 e 1932 (pós-crise), já observamos uma recuperação, inclusive superando os números do 

período pré-crise, devido à forte captação feita através de depósitos que passou de 

1.332.024:918$653 em 1928 para 2.886.247:453$241 em 1932 (assunto esse que trataremos melhor 

no item 3.3 – análise do funding), porém sem alteração no meio circulante que continuou naquele 

montante. 

Já na crise dos subprimes, verificamos uma subida constante e mais íngreme, fato esse 

propiciado essencialmente pela incorporação do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) e 

Banco do Estado do Piauí (BEP), além da obtenção do controle do Banco Nossa Caixa no ápice da 

crise. A despeito do abalo da confiança nos mercados em 2008, especialmente no tocante da 

liquidez, verificamos que o Banco do Brasil foi até certo ponto beneficiado, dado que é considerado 

“safe harbor” por investidores, que saíram da renda variável em todo o mundo e aplicaram 

principalmente em CDBs de instituições financeiras de primeira linha, que além de maior 
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segurança, pagavam uma taxa interessantíssima em momentos de derretimento do mercado 

acionário, já que boa parte dessas emissões são indexadas ao CDI, que fechou em 12,37% a.a. no 

Brasil no ano de 2008. 

Então, através desses dados, inferimos que em todos os períodos (pré, crise e pós) a crise de 

29 foi muito mais dura, causando até redução nos saldos dos ativos e passivos, como observado, 

devido à diminuição do meio circulante, do que a crise vivida há pouco, que até certo ponto foi 

positiva (novamente em termos de ativos e passivos) para o Banco do Brasil, que viu sua captação 

crescer, que proporcionou identicamente um aumento dos ativos, dentre eles operações de crédito, 

item tratado abaixo em 3.2. 

 

3.2 Análise das operações de crédito 

Em relação ao fornecimento de crédito, mostramos os dados abaixo, através dos Quadros 6 e 

7 e dos Gráficos 3 e 4, o comportamento dessa variável nos momentos cobertos pelo estudo: 

 

 

Quadro 6 – Totais de operações de crédito do Banco do Brasil entre 1926 e 1932 (em Réis) 

  1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 

Operações de crédito 966.675:532$393 1.024.787:304$748 1.184.850:065$087 1.440.227:458$292 1.323.831:416$157 1.611.562:930$096 2.664.337:748$418 

 

 

Quadro 7 – Totais de operações de crédito do Banco do Brasil entre 2005 e 2011 (em Reais-mil) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Operações de crédito 101.788.689 133.156.719 160.739.312 224.807.591 300.828.804 358.365.753 422.988.574 

 

 

Gráfico 3 – Evolução das operações de crédito do Banco do Brasil entre 1926 e 1932 (1926 = 100) 

 

 

 

Gráfico 4 – Evolução das operações de crédito do Banco do Brasil entre 2005 e 2011 (2005 = 100) 
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Similarmente à análise dos saldos totais de ativos e passivos, percebemos que no período 

pré-crise de 29, o crescimento dos saldos das operações de crédito foi mais tímido que no segundo 

momento, sendo os valores em base 100 no ápice das duas crises representam 149 e 221, 

respectivamente, isto é, um aumento em termos nominais de aproximadamente 50% e 120% do 

total de crédito.Na primeira crise que estudamos, verificamos uma queda do total de operações de 

crédito no ano de 1930, seguida de uma rápida recuperação, atingindo seu apogeu no ano de 1932, 

já no primeiro governo de Vargas, superando pela primeira vez o índice de 200.  

Nesse mesmo período pós-crise, identificamos que o Banco do Brasil continuou sua 

trajetória crescente no fornecimento de operações para o público, atingindo no fim do segundo 

período estudado o índice de 416 em relação a 2005, isto é, em termos nominais o crescimento da 

carteira desde o defloramento da crise (2008) de aproximadamente 100%, dobrando de valor. 

Similarmente, podemos inferir que a crise de 2008 foi mais dura que a de 29 no tocante ao 

fornecimento de crédito, assunto esse também explicado pela diminuição das fontes de captação do 

Banco do Brasil na crise dos anos 20 e 30, fato esse que impactou de maneira bem menos vigorosa 

a crise do século XXI.  

 

3.3 Análise do funding 

Como mostramos na Introdução, a análise do funding é pautado pelo comportamento dos 

saldos depósitos, em todas as suas modalidades. Não efetuamos outras comparações de funding, 

dado que as alternativas e os instrumentos de captação (que não depósitos) nesses dois períodos são 

razoavelmente diferentes. Os Quadros 8 e 9 e os Gráficos 5 e 6 ilustram o comportamento do Total 

de Depósitos nas séries de tempo adotadas no estudo: 
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Quadro 8 – Totais de depósitos do Banco do Brasil entre 1926 e 1932 (em Réis) 

  1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 

Depósitos 1.001.393:343$169 1.095.265:801$504 1.332.024:918$653 1.679.493:658$250 1.331.119:262$845 1.657.308:069$425 2.886.247:453$241 

 

 

Quadro 9 – Totais de depósitos do Banco do Brasil entre 2005 e 2011 (em Reais-mil) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Depósitos 137.658.259 158.840.958 188.282.488 270.841.096 376.850.668 337.563.827 442.385.556 

 

 

Gráfico 5 – Evolução dos depósitos do Banco do Brasil entre 1926 e 1932 (1926 = 100) 

 

 

 

Gráfico 6 – Evolução dos depósitos do Banco do Brasil entre 2005 e 2011 (2005 = 100) 
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com menos entusiasmo na primeira (167 em 1929 e 196 em 2008). 

No período pós-crise do Crash de 29 ocorreu um comportamento diferente da crise dos 
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Ou seja, novamente verificamos um efeito menos perverso da crise de 2008 quando 

comparada com a de 1929, agora no tocante ao funding proveniente dos depósitos. 

 

3.4 Análise do patrimônio líquido contábil  

Agora elucidamos nossa análise desses dois momentos da história através do estudo do 

Banco do Brasil pelo comportamento de uma variável muito relevante, que é o patrimônio líquido 

contábil (PL). Os Quadros 10 e 11, além dos Gráficos 7 e 8 mostram a trajetória dessa variável nos 

respectivos períodos: 

 

Quadro 10 – Patrimônio líquido contábil (PL) do Banco do Brasil entre 1926 e 1932 (em Réis) 

  1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 

PL 284.520:632$097 337.231:075$682 367.721:217$146 381.319:921$924 308.308:621$895 313.457:461$309 320.185:200$276 

 

 

Quadro 11 – Patrimônio líquido contábil (PL) do Banco do Brasil entre 2005 e 2011 (em Reais-mil) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

PL 16.849.764 20.758.158 24.262.718 29.937.250 36.119.406 50.440.683 58.416.370 

 

 

Gráfico 7 – Evolução do patrimônio líquido contábil (PL)  do Banco do Brasil entre 1926 e 1932 (1926 = 100) 

 

 

 

 

Gráfico 8 – Evolução do patrimônio líquido contábil (PL) do Banco do Brasil entre 2005 e 2011 (2005 = 100) 
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Pelos dados, podemos verificar que o período pré-crise o comportamento do patrimônio 

líquido contábil é relativamente semelhante, sendo que em 1928 atingiu o índice de 130, tomando 

como eixo inicial o ano de 1926 e em 2007, o número-base é de aproximadamente 143.  

Nos momentos ápices das crises, percebemos que na primeira a subida perde fôlego quando 

comparamos ao período pré-crise; fato esse diferente no observado na crise dos subprimes, em que 

o crescimento se torna levemente mais íngreme que no período compreendido entre 2005 e 2007. 

Os dados apontam que os números-base são 134 em 1929 e 177 em 2008, o que demonstra o 

descolamento na evolução do patrimônio líquido nesses instantes. 

Já no período pós-crise verificamos uma descontinuidade no comportamento do patrimônio, 

já que a partir do ano de 1930 há uma queda no patrimônio líquido da entidade quando comparado 

com o ano de 1929, principalmente causado pela diminuição proporcionada pelo corte do meio 

circulante e pela continuação da política de dividendos agressiva adotada pela Instituição 

(trataremos mais a frente no item 3.7 – Análise dos dividendos pagos). Interessante o 

comportamento no pós-crise onde o patrimônio contábil permanece praticamente estável (de 1930 a 

1932) e muito similar àquele pré-crise, fato esse consequência da forte elevação de despesas 

vinculadas às suas operações de crédito, que causaram uma diminuição no lucro líquido da 

entidade, inclusive quando comparamos com o ápice da crise (mais a frente elucidado, no item 3.5 – 

Análise da rentabilidade). Na crise dos anos 2000, verificamos que o patrimônio continua crescente, 

porém de maneira mais íngreme que no período pós-crise, proporcionado pelos lucros recordes 

apontados pelo banco nesse interim, chegando ao índice-base de aproximadamente 350 em 2011 

quando comparado com a base 100 de 2005: verifique que o índice em 1932 é de apenas 112. 

Assim, podemos concluir que na análise do patrimônio líquido contábil a crise do crash da 

Bolsa de Nova York foi bem mais dura que aquela vivenciada no século XXI, corroborando com as 

outras inferências feitas até esse ponto. 

 

3.5 Análise da rentabilidade 

A análise da rentabilidade é dividida em três subitens: (i) análise do lucro líquido anual; (ii) 

análise do ROE e (iii) análise do ROA. 

Inicialmente, devemos fazer uma consideração acerca dos lucros líquidos considerados para 

os exercícios de 1926 a 1932. A Demonstração de Lucros e Perdas, que era obrigatória no Brasil 

àquela época não mostrava o lucro líquido das empresas como estamos acostumados nos dias 

atuais. Porém, com alguns cálculos simples é possível chegar ao lucro líquido da instituição. Para 
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elucidar essa situação, o Quadro 12 evidencia a Demonstração de Lucros e Perdas para o ano de 

1929: 

 

Quadro 12 – Demonstração de Lucros e Perdas do ano de 1929 

DEBITO   

Honorarios e percentagem da Directoria, vencimentos e gratificações dos Funccionarios, acquisição, conservação, 

adaptação e alugueres de immoveis para os serviços do Banco, material de escriptorio e outras despezas geraes          21.428:101$539  

Doação ao Montepio dos Funccionarios                200:000$000  

Fundo de Beneficencia dos Funccionarios                711:050$092  

Provaveis prejuizos nas operações do semestre             7.005:161$881  

Reserva para Liquidações para occorrer a prejuizos provaveis em operações antigas          21.000:000$000  

Amortisação do valor de alguns nossos titulos                                    -   

Dividendo a distribuir, a razão de 20% s/ 500.000 acções integradas          20.000:000$000  

Ao Fundo de Reserva             7.110:500$930  

Ao Fundo de Resgate do Papel Moeda             3.244:101$924  

Total dos débitos          80.698:916$366  

    

CREDITO   

Lucros da Matriz em cambio, comissões, juros e descontos, excluidos os do semestre futuro          66.884:219$348  

Lucros líquidos das Agencias          13.814:697$018  

Total dos créditos          80.698:916$366  

 

Consideramos como Receitas o somatório das rubricas “Lucros da Matriz em cambio, 

comissões, juros e descontos, excluidos os do semestre futuro” e “Lucros líquidos das Agencias”. Já 

para as Despesas somamos as rubricas “Honorarios e percentagem da Directoria, vencimentos e 

gratificações dos Funccionarios, acquisição, conservação, adaptação e alugueres de immoveis para 

os serviços do Banco, material de escriptorio e outras despezas geraes”, “Doação ao Montepio dos 

Funccionarios”, “Fundo de Beneficencia dos Funccionarios”, “Provaveis prejuizos nas operações do 

semestre”, “Reserva para Liquidações para occorrer a prejuizos provaveis em operações antigas” e 

“Amortisação do valor de alguns nossos titulos”.  

As rubricas “Dividendo a distribuir, a razão de 20% s/ 500.000 acções integradas”, “Ao 

Fundo de Reserva” e “Ao Fundo de Resgate do Papel Moeda” foram consideradas destinações do 

lucro líquido, sendo lançadas diretamente contra o patrimônio líquido. 

Mostramos como se apresenta essa Demonstração de Lucros e Perdas “Ajustada” para o ano de 

1929: 

Quadro 13 – Demonstração de Lucros e Perdas “Ajustada” do ano de 1929 

RECEITAS   

Lucros da Matriz em cambio, comissões, juros e descontos, excluidos os do semestre futuro          66.884:219$348  
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Lucros líquidos das Agencias          13.814:697$018  

Total das receitas (A)          80.698:916$366  

DESPESAS   

Honorarios e percentagem da Directoria, vencimentos e gratificações dos Funccionarios, acquisição, conservação, 

adaptação e alugueres de immoveis para os serviços do Banco, material de escriptorio e outras despezas geraes          21.428:101$539  

Doação ao Montepio dos Funccionarios                200:000$000  

Fundo de Beneficencia dos Funccionarios                711:050$092  

Provaveis prejuizos nas operações do semestre             7.005:161$881  

Reserva para Liquidações para occorrer a prejuizos provaveis em operações antigas          21.000:000$000  

Amortisação do valor de alguns nossos titulos                                    -   

Total das despesas (B)          50.344:313$512  

Lucro líquido (A - B)          30.354:602$854  

 

(i) Análise do lucro líquido anual: 

Os Quadros 14 e 15 e os Gráficos 9 e 10 mostram os saldos e a evolução dos lucros líquidos 

anuais para os dois períodos cobertos pela pesquisa: 

 

Quadro 14 – Lucro líquido anual do Banco do Brasil entre 1926 e 1932 (em Réis) 

  1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 

Lucro líquido 87.545:769$540 51.923:666$096 39.375:811$851 30.354:602$854 26.662:078$978 25.148:839$414 24.227:738$967 

 

 

Quadro 15 – Lucro líquido anual do Banco do Brasil entre 2005 e 2011 (em Reais-mil) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Lucro líquido 4.153.602 6.043.777 5.058.119 8.802.869 10.148.111 11.703.165 12.125.990 

 

 

Gráfico 9 – Evolução do lucro líquido contábil do Banco do Brasil entre 1926 e 1932 (1926 = 100) 
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Gráfico 10 – Evolução do lucro líquido contábil do Banco do Brasil entre 2005 e 2011 (2005 = 100) 

 

 

Nos períodos que antecedem as crises, percebemos um comportamento distinto entre os dois 

momentos analisados. No crash de 29, esse instante foi caracterizado por uma queda brusca, quando 

comparado com a crise propriamente dita, com o período subsequente (pós-crise) e também quando 

emparelhamos com a pré-crise da bolha dos subprimes (2005 a 2007): nessa percebemos uma 

subida relevante no período, de aproximadamente 50% em 2006 e após isso, uma queda de 

aproximadamente 24 p.p. em 2007, que segundo o Relatório Anual de 2007 (BB, 2007: 4): 

 
 
(...) explicada pelo impacto de efeitos extraordinários nos dois períodos. Enquanto em 2006 
foram contabilizados R$ 2,4 bilhões em receitas extraordinárias; em 2007, em decorrência 
do Programa de Afastamento Antecipado (PAA) e do plano de reestruturação da Cassi, o 
resultado foi reduzido em R$ 604 milhões e R$ 325 milhões líquidos de impostos, 
respectivamente. Excluídos esses efeitos, o resultado de 2007 seria de R$ 5,7 milhões, 
56,8% maior do que o de 2006 (R$ 3,7 milhões). 
 
 

Isso nos mostra que não foi uma queda no lucro não foi decorrente da intermediação 

financeira, mas decorrente de itens extraordinários. 

No auge das crises (1929 e 2008) a análise do lucro continua a mesma; enquanto 

verificamos uma diminuição na intensidade na queda no crash de 29, no ápice da crise do século 

XXI o aumento se torna mais íngreme. 

Nos períodos pós-crise embora em direções distintas, há uma suavização na queda dos 

resultados na primeira e uma suavização na subida dos lucros na segunda. Enquanto em 1932, o 

índice-base monta em 27 (100 = 1926) e, em 2011 observamos um índice de mais de 290.  

Corroborando com as análises efetuadas até então, podemos inferir que a crise de 29 foi 

muito mais séria e danosa que a crise de 2008.  

 

(ii) e (iii) Return on Assets (ROA) e Return on Equity (ROE): 

Os Quadros 16 e 17, além dos Gráficos 11 e 12 elucidam o comportamento do ROA e do 

ROE nos períodos analisados: 
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Quadro 16 – ROE e ROA do Banco do Brasil entre 1926 e 1932 (em %) 

  1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 

ROA 2,27% 1,24% 0,80% 0,52% 0,52% 0,38% 0,26% 

ROE 30,77% 15,40% 10,71% 7,96% 8,65% 8,02% 7,57% 

 

 

Quadro 17 – ROE e ROA do Banco do Brasil entre 2005 e 2011 (em %) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ROA 1,64% 2,04% 1,38% 1,69% 1,43% 1,44% 1,24% 

ROE 24,65% 29,12% 20,85% 29,40% 28,10% 23,20% 20,76% 

 

 

Gráfico 11 – Evolução do ROA e ROE Banco do Brasil entre 1926 e 1932 (1926 = 100) 

 

 

 

Gráfico 12 – Evolução do ROA e ROE Banco do Brasil entre 2005 e 2011 (2005 = 100) 

 

 

Similarmente à analise temporal do lucro líquido, o ROE e ROA do período compreendido 

entre 1926 e 1932 é marcado por quedas constantes, estabilizando em apenas no pós-crise, isto é, 

após 1930. O período pré-crise do crash da Bolsa de Nova York apresenta uma diminuição brusca 

no ROE e ROA, diferentemente do mesmo período na crise dos subprimes, onde é verificado um 

aumento relevante em 2006 e uma queda representativa em 2007, em decorrência de resultados 

extraordinários como comentado no item (a) acima. Nesses mesmos momentos dos dois períodos 

estudados, verificamos que o ROA e ROE têm comportamentos similares. 

0

20

40

60

80

100

120

1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932

Evolução - ROA

Evolução - ROE

0

20

40

60

80

100

120

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Evolução - ROA

Evolução - ROE



 

 17

Nos ápices das duas crises, observamos o início do descolamento do comportamento entre o 

ROE e ROA, sendo que a partir de então a variação desse se torna maior que daquele.  

No ápice da crise, interessante observamos que enquanto no ano de 1929, o índice-base é o 

menor na série analisada (25 para ROE e ROA), em 2008 o índice se encontra no maior patamar do 

período analisado (119 para ROE e 103 para ROA)!!! 

Nos períodos pós-crises, o comportamento do ROE e ROA também seguem caminhos 

distintos: enquanto de 1930 a 1932, percebemos uma estabilizada no comportamento do ROE e uma 

queda menos brusca no ROA, quando analisamos 2009 a 2011, percebemos uma queda nas duas 

variáveis, atingindo o menor índice da série estudada em 2011, em que observamos o índice-base 

em 84 para ROE e 75 para ROA. 

 

3.6 Análise dos valores de Bolsa 

A análise do valor de mercado da entidade nos permite analisar como os investidores 

avaliaram o potencial do Banco do Brasil frente às condições gerais futuras da economia e da 

instituição. 

Suportando nosso estudo nesse tópico, a análise é dividida em duas fases: (i) análise do 

valor de mercado no fechamento de cada exercício social e (ii) índice Book-to-Market, que visa 

fazer uma relação entre o valor contábil do patrimônio e seu par de mercado, a fim de identificar 

uma possível (des)valorização no preço da ação quando comparado com o saldo dos ativos líquidos. 

 

(i) Análise do valor de Bolsa: 

A análise do valor de mercado da entidade nos permite analisar como os investidores 

avaliaram o potencial do Banco do Brasil frente às condições gerais futuras da economia e da 

instituição. 

Suportando nosso estudo nesse tópico, a análise é dividida em duas fases: (i) análise do 

valor de mercado no fechamento de cada exercício social e (ii) índice Book-to-Market, que visa 

fazer uma relação entre o valor contábil do patrimônio e seu par de mercado, a fim de identificar 

uma possível (des)valorização no preço da ação quando comparado com o saldo dos ativos líquidos. 

Os Quadros 18 e 19 e os Gráficos 13 e 14 nos auxiliam na discussão do comportamento do 

valor de mercado do Banco do Brasil nos períodos compreendidos entre 1926 a 1932 e de 2005 a 

2011: 

 

Quadro 18 – Valor de mercado do Banco do Brasil entre 1926 e 1932 (em Réis) 
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  1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 

Valor de mercado 201.739:500$000 200.940:000$000 240.188:000$000 206.869:500$000 199.500:000$000 174.249:000$000 222.473:000$000 

 

 

 

Quadro 19 – Valor de mercado do Banco do Brasil entre 2005 e 2011 (em Reais-mil) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Valor de mercado 33.700.000 52.800.000 75.300.000 37.684.090 76.290.691 89.883.807 67.910.383 

 

  

Gráfico 13 – Evolução do valor de mercado do Banco do Brasil entre 1926 e 1932 (1926 = 100) 

 

 

 

Gráfico 14 – Evolução do valor de mercado do Banco do Brasil entre 2005 e 2011 (2005 = 100) 

 

 

A análise dos valores de mercado nos mostra que houve uma subida nesses valores, porém 

de maneira bem mais discreta na crise de 29 do que na de 2008, já que o valor de mercado da 

instituição alcança o índice-base de 223 em 2007 contra apenas 119 em 1928. 

Como o advento da crise, percebemos um decréscimo muito grande nos dois momentos, causados 

pela fuga dos investidores de investimentos em renda variável. Fato interessante é que em 1929 e 

em 2008, os valores de mercado do Banco do Brasil voltam aos patamares do inicio do período pré-

crise, 1926 e 2006. Percentualmente, percebemos que a queda no valor de mercado na segunda crise 

foi mais intensa que a primeira. 
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Já nos períodos pós-crise, ocorre um movimento inverso nos dois momentos: enquanto no 

biênio compreendido pelos anos de 1930 e 1931, há uma queda no valor de mercado, inclusive 

abaixo daquele observado no fechamento do ápice da crise (1929). Somente em 1932 há uma 

retomada, fechando o índice em 110, ou seja, nominalmente desde o inicio do estudo (1926) até o 

seu final (1932), verificamos que o valor de Bolsa do Banco do Brasil subiu apenas 10%. Já no 

período compreendido entre 2009 e 2011, há uma rápida retomada da queda observada em 2008, 

sendo que já em 2009 o valor de bolsa é superior aquele do último ano do período pré-crise. Após o 

ápice em 2010, há uma queda importante em 2011, causada pela volta da desconfiança dos 

mercados financeiros na renda variável e pela crise observada na Europa, principalmente na Grécia 

e Espanha. 

 

(ii) Análise do índice book-to-market:  

Os Quadros 20 e 21 e os Gráficos 15 e 16 mostram o comportamento desse índice nos dois 

momentos cobertos pelo nosso estudo: 

 

Quadro 20 – Book-to-market ratio do Banco do Brasil entre 1926 e 1932 (em %) 

  1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 

Book-to-market                    1,41                     1,68                     1,53                     1,84                     1,55                     1,80                     1,44  

 

 

Quadro 21 – Book-to-market ratio do Banco do Brasil entre 2005 e 2011 (em %) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Book-to-market                    0,50                     0,39                     0,32                     0,79                     0,47                     0,56                     0,86  

 

 

Gráfico 15 – Evolução do book-to-market ratio do Banco do Brasil entre 1926 e 1932 (1926 = 100) 

 

 

 

Gráfico 16 – Evolução do book-to-market ratio do Banco do Brasil entre 2005 e 2011 (2005 = 100) 
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Nos períodos antecedentes aos estopins das crises, verificamos um comportamento inverso 

nos dois momentos: enquanto de 1926 a 1928, o índice é maior que 1 e em ascensão, o que 

demonstra que os acionistas estavam avaliando a menor o patrimônio da empresa quando 

comparado a avaliação dada pelos critérios contábeis, ou seja, o valor de mercado está subavaliado 

em relação ao seu par contábil, que pode ser motivado tanto pelo mercado de capitais ainda  bem 

incipiente quanto pela expectativa negativa dos investidores em relação ao futuro da instituição. Na 

pré-crise da crise dos subprimes, o mercado super avaliou o patrimônio de mercado, dado que o 

índice é menor que 1, acompanhando o boom que a bolsa brasileira passou desde os primeiros anos 

do século XXI, só interrompido com o advento da crise, que mudou a direção do índice book-to-

market.  

Em 1929, o índice-base monta em 130, enquanto em 2008 soma 159. Percebemos assim, a 

fuga incrivelmente maior dos papeis do Banco do Brasil no ápice da crise dos subprimes que no 

crash da Bolsa de Nova York.  

Já no período pós-crise, continuamos percebendo como essas crises foram distintas; 

enquanto o movimento entre 1930 e 1932 continua até certo ponto estável e ainda superior que 1, 

culminando com o índice de 102 no fechamento de 1932, praticamente o mesmo do inicio do pré-

crise. Enquanto isso, no interim entre 2009 e 2011, há uma rápida recuperação do valor de mercado 

do Banco do Brasil em 2009, voltando a estar sobrevalorizado em relação ao patrimônio líquido 

contábil, porém como destacamos no item anterior, a crise suscitada na Europa voltou a trazer 

impactos para a Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), fazendo com que os índices tivesses 

uma trajetória ascendentes e superiores a 1, encerrando em 2011 com a máxima do período, com o 

índice-base em 172, que demonstra uma subavaliação do mercado no tocante ao seu capital. 
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3.7 Análise dos dividendos pagos 

Para avaliarmos os efeitos das crises nos dividendos pagos, dividimos a análise em 2 passos, 

a saber: (i) total dos dividendos pagos anualmente e (ii) relação dos dividendos pagos sobre o lucro 

líquido contábil (payout). 

 

(i) Análise dos dividendos pagos anualmente: 

Inicialmente elaboraremos nossa análise focando-se nos dividendos pagos anualmente pelo 

Banco do Brasil nas duas crises. Os Quadros 22 e 23 e os Gráficos 17 e 18 mostram a evolução 

dessa variável: 

 

Quadro 22 – Dividendos pagos pelo Banco do Brasil entre 1926 e 1932 (em Réis) 

  1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 

Dividendos pagos no ano 20.000:000$000 20.000:000$000 20.000:000$000 20.000:000$000 20.000:000$000 20.000:000$000 15.000:000$000 

 

 

Quadro 23 – Dividendos pagos pelo Banco do Brasil entre 2005 e 2011 (em Reais-mil) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Dividendos pagos no ano  1.498.071   2.417.510   2.023.247   3.521.148   5.411.872   6.521.381   4.578.871  

Gráfico 17 – Evolução dos dividendos anuais pagos pelo Banco do Brasil entre 1926 e 1932 (1926 = 100) 

 

 

 

Gráfico 18 – Evolução dos dividendos anuais pagos pelo Banco do Brasil entre 2005 e 2011 (2005 = 100) 

 

 

Analisando os dados acima, percebemos que no primeiro momento estudado há uma 

continuidade no volume de dividendos pagos (10.000:000$000) ao semestre. Essa situação só se 

altera no último ano do pós-crise (1932) em que ocorre uma diminuição de 25% nos dividendos 
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pagos. Cabe destacar que o Banco do Brasil, como estudamos mais acima, passou por momentos 

turbulentos em suas principais contas contábeis, porém não diminuiu o volume de remuneração ao 

acionista, fato esse que poderia comprometer a liquidez da entidade nesse período.   

Já na crise dos subprimes, verificamos um movimento crescente em todo o período; nos 

anos de pré-crise, há um grande aumento de mais de 50% nos dividendos pagos em 2006, com uma 

pequena queda em 2007. Já no ápice da crise o ritmo de pagamentos aos acionistas volta a um 

grande nível, acompanhando os lucros da instituição. Fato esse que não se altera nos dois primeiros 

anos do pós-crise, em que continuamos verificando aumentos constantes e importantes nessa 

variável. Similarmente ao ano de 1932, notamos uma queda nos dividendos pagos em 2011, porém 

em decorrência de ter pago juros sobre capital próprio do exercício de 2009 em 2010, situação que 

não ocorreu em 2011.  

 

(ii) Análise do payout: 

Um importante índice utilizado na análise da remuneração do acionista é o payout, que 

corresponde a relação entre os dividendos pagos e o lucro obtido. Os Quadros 24 e 25, além dos 

Gráficos 19 e 20 elucidam o comportamento dessa variável: 

 

 

 

Quadro 24 – Payout do Banco do Brasil entre 1926 e 1932 (em %) 

  1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 

Payout 11,42% 19,26% 25,40% 32,94% 37,51% 39,76% 30,96% 

 

 

 

Quadro 25 – Payout do Banco do Brasil entre 2005 e 2011 (em %) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Payout 36,07% 40,00% 40,00% 40,00% 53,33% 55,72% 37,76% 

 

 

Gráfico 19 – Evolução do payout pelo Banco do Brasil entre 1926 e 1932 (1926 = 100) 
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Gráfico 20 – Evolução do payout pelo Banco do Brasil entre 2005 e 2011 (2005 = 100) 

 

 

Na primeira crise objeto de nosso estudo, verificamos um comportamento ascendente no 

índice pay-out, justificado pela constância no pagamento de dividendos (10.000:000$000 ao ano até 

1931) e pela ocorrência de lucros decrescentes como mostrado no item 5.5 – Análise da 

rentabilidade. Interessante notar que nos anos do pré-crise a relação payout é menor que no ápice da 

crise e no período posterior (1930 a 1932).  

Já na crise do século XXI, verificamos que o payout é maior em todos os anos quando 

comparada a crise do século XX. Quanto ao comportamento, apontamos uma direção crescente até 

2006, onde alcança o índice de 40%, que se manteve até o estopim da crise em 2008. No pós-crise, 

o payout volta a sua trajetória anterior, alcançando o valor de 55,72% em 2010, sendo que apenas 

em 2011 há uma queda importante, decorrente do menor volume de dividendos como comentamos 

no item (i) acima. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando do estopim da crise de 2008, o mundo trouxe à tona a comparação dessa com o 

crash da Bolsa de Nova York em 1929. Muitos trabalhos acadêmicos e debates foram efetuados 

nessa direção, principalmente nos Estados Unidos e Europa, locais onde os efeitos dos subprimes 

foram mais sentidos. Já trabalhos focando o Brasil e principalmente as empresas brasileiras nesses 

dois instantes da história são praticamente inexistentes.  

A proposta do nosso trabalho foi estudar as duas maiores crises financeiras de nosso tempo e 

seus impactos no Banco do Brasil, a maior instituição financeira brasileira nesses dois momentos 

históricos. 

Para esse fim, através de análise documental dos Relatórios Anuais dos períodos 

compreendidos entre 1926 e 1932 e entre 2005 e 2011, com o intuito de verificarmos qual das crises 

foi mais danosa à instituição nos seguintes aspectos: (i) ativos e passivos totais; (ii) operações de 

crédito; (iii) captações/funding; (iv) patrimônio líquido contábil; (v) rentabilidade; (vi) valores de 

bolsa e (vii) dividendos pagos. 
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Objetivando facilitar a análise efetuamos três constructos temporais, a saber: (i) períodos 

pré-crise, compreende os anos de 1926 a 1928 e 2005 a 2007; (ii) crises propriamente dita, com os 

anos de 1929 e 2008 e (iii) períodos pós-crise, entre os anos de 1930 a 1932 e 2009 a 2011. 

Os resultados apontam que a crise de 1929 foi muito mais dura que a dos subprimes de 2008 

em todos os pontos da análise (pré, crise e pós), com exceção à análise dos valores de mercado, que 

mostram um decréscimo importante no valor de bolsa do Banco do Brasil no ano de 2008. 

Nesse cenário, podemos elucidar dois fatores que levam a esse resultado: (i) fatores 

econômicos anteriores à crise e (ii) fatores políticos. 

Em relação ao primeiro ponto levantado, a economia mundial nos primeiros anos do século 

XXI vinha experimentando um período de bonança como poucas vezes visto na história. 

Diferentemente desse período antecedente a 2008, os início da década de 20 foi muito dura tanto em 

relação ao mundo quanto em relação ao Brasil. Ainda sentiam-se os efeitos da recém finalizada 

Primeira Guerra Mundial. Corroborando esse raciocínio, colocamos abaixo alguns trechos de 

Relatórios Anuais do Banco do Brasil: 

 
 
A situação economica de 1925 que apresentava accentuada melhora, em 1926 entra em uma 
crise causada pela elevação continua das taxas de câmbio, que determinou a cessação quasi 
completa da actividade industrial e a desvalorização dos productos 
manufacturados.(BANCO DO BRASIL, 1927: 5). 
O retrahimento do credito, que é sempre um reflexo de semelhantes crises, determinou 
grande numero de fallencias e concordatas, das quaes resultaram incalculáveis prejuízos. 
(Ibid:. 6). 
 
 

O segundo ponto talvez seja o mais relevante na análise: os impactos negativos causados 

pela interferência direta do Governo Central nas contas da instituição, através do financiamento dos 

excessivos estoques de café durante as décadas de 20 e 30. Os Relatórios Anuais contam a história 

na visão do banco: 

 
 
Nessa emergência, agiu o Banco do Brasil como lhe cumpria, elevando acertadamente os 
créditos e prorrogando prazos (...) Já se fazem hoje sentir indícios de melhores dias. (Ibid: 
6). 
Os nossos recursos de caixa e os provenientes do excesso de ouro que possuía o Banco 
foram exgottados integralmente nesse auxilio á producção, mas não bastaram para atender 
de modo completo aos instantes pedidos de numerário, que nos chegavam de todos os 
centros produtores do paiz. (BANCO DO BRASIL, 1928: 5-6). 
O Banco do Brasil, por ordem do Sr. Presidente da Republica, accudiu  com presteza a 
todas as solicitações legitimas de credito que se fizeram no paiz. Comparecendo a Santos 
num momento em que ninguém emprestava dinheiro sobre café, começou a forneceu 
livremente quaisquer quantias com a garantia de conhecimentos, na base de 40$000 por 
saca. (BANCO DO BRASIL, 1930: 8). 
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Um fato muito interessante aparece no Relatório Anual de 1930: até essa publicação do ano 

anterior, o tom de discurso era de parceiro do governo e solidário com os fazendeiros na tarefa de 

manter o preço do café e consequentemente, a economia brasileira em rumo. A partir do Relatório 

de 1930 há uma mudança drástica no discurso: 

 
 
A valorização, sob o nome de “defesa” do café, pseudonymo adoptado para prevenir 
hostilidades do exterior, levantou um dique ao curso natural das leis econômicas e, ao 
mesmo tempo que estorvava o augmento do consumo, incrementava a produção no Brasil e 
nos paizes concorrentes.  Os fazendeiros, seduzidos pelos benefícios immediatos da acção 
official, aceitaram de bom grado um plano cujo desenlace não anteviam e as poucas vezes 
que perturbavam o côro de louvores ao Instituto de Café eram malsinadas como inimigos 
da lavoura. (...). O resultado veiu a seu termo natural. A miragem desfez-se e a lavoura se 
encontra em situação peior que d’antes. (BANCO DO BRASIL, 1931: 8). 
Tem-se dito e escripto que essa politica creou extensas lavouras de café e grandes fabricas 
de tecidos, que constituem uma riqueza real do paiz. É uma apreciação errônea. Nem 
sempre o aparelhamento econômico representa um enriquecimento real. (Ibid: 9). 
Esses exemplos ilustram os malefícios que têm decorrido da interferencia official no curso 
da vida econômica do paiz. A tarefa da segunda republica será liquidar o inventário desta 
herança de erros, renunciar o critério regional, a política de industrialização prematura do 
paiz e restabelecer o livre jogo das leis econômicas. (Ibid: 11). 
 
 

Como limitações, podemos citar inicialmente o fato das análises serem efetuadas em termos 

nominais. Adicionalmente, não contemplamos outros itens na análise, tais como outras fontes de 

funding, estrutura de ativos e análise de spread. 
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UMA EXPERIÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INDUSTRIAL SEM 

AMPARO E PROTECIONISMO ESTATAL: O CASO DO POLO DE CONFECÇÕES DO 

AGRESTE DE PERNAMBUCO. 

Renata Bezerra Milanês 
 
Resumo: 
Esta proposta de trabalho visa explicitar o Estado como elemento “protecionista” ativo, sobretudo 
nos anos 50 e 60, onde ocorre o processo conhecido por “industrialização pesada” decorrente do 
Plano de Metas proposto no governo de Juscelino Kubitscheck. Após uma breve discussão sobre o 
caráter já citado do Estado brasileiro, tentarei tentar situar a região Nordeste dentro de uma proposta 
urbano-industrial que tomou corpo em nosso país na medida em que ele se inseria cada vez mais na 
dinâmica capitalista mundial. Por fim, apresentarei como objeto empírico o Polo de Confecções do 
Agreste de Pernambuco, um espaço econômico nordestino que surgiu nos anos 50, e que destoa de 
inúmeros pólos econômicos de seu porte, por não contar com o investimento estatal, seja no seu 
surgimento, na sua consolidação e até mesmo nos dias atuais.  
Palavras-chave: Industrialização, Desenvolvimento, Protecionismo Estatal, Nordeste, Polo de 
Confecções do Agreste de Pernambuco. 
 

Summary: 
This proposed study aims to clarify the active state as "protectionist" element, especially in the '50s 
and '60s, where the process known as "heavy industrialization" arising from the Plan on the 
proposed Juscelino Kubitschek occurs. After a brief discussion of the aforementioned character of 
the Brazilian state, will try to attempt to situate the Northeast within an urban-industrial proposal 
took shape in our country in that it fell within the increasingly dynamic world capitalist. Finally, I 
will present empirical object as the Polo Clothes Wasteland of Pernambuco, a northeastern 
economic space that emerged in the '50s, and that clashes with numerous economic centers of their 
size, not rely on state investment, either in its appearance, on consolidation and even today. 
Keywords: Industrialization, Development, State Protectionism, Northeast, Polo Clothes 
Wasteland of Pernambuco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Introdução 
 
 De início, este trabalho visa resgatar algumas discussões sobre o desenvolvimento industrial 

que ocorre no Brasil, fazendo um breve histórico que vai dos anos 30 até os anos 90. Não 

pretendemos detalhar cada período, mas sim elucidar o papel e o compromisso que o governo 

brasileiro assumiu como subsidiador de algumas medidas que visavam à industrialização nacional.  

Para Serra (1984) uma das características marcantes do desenvolvimento do capitalismo no Brasil 

está relacionada ao significativo papel do Estado como fator de impulso à industrialização. Segundo 

o autor: 

 
 

Esse papel foi exercido não apenas através de suas funções fiscais e monetárias e 
de controle do mercado de trabalho ou de sua função de provedor dos chamados 
bens públicos, mas também e sobretudo pela (i) definição, articulação e sustentação 
financeira dos grandes blocos de investimento que determinaram as principais 
modificações estruturais da economia no após-guerra; (ii) criação da infra-estrutura 
e produção direta de insumos à industrialização pesada. (SERRA, 1984, p. 17) 
 
 

 Procurarei explicitar o Estado como elemento “protecionista” ativo, sobretudo nos anos 50 e 

60, onde ocorre o processo conhecido por “industrialização pesada” decorrente do Plano de Metas 

proposto no governo de Juscelino Kubitscheck.  

 Após uma breve discussão sobre o caráter já citado do Estado brasileiro, iremos tentar situar 

a região Nordeste dentro de uma proposta urbano-industrial que tomou corpo em nosso país na 

medida em que ele se inseria cada vez mais na dinâmica capitalista mundial. Iremos ver que embora 

o Nordeste apresente um processo de industrialização tardio, permeado muitas vezes por 

dificuldades, esta região tem demonstrado nos últimos anos uma forte capacidade de dinamismo 

econômico. 

 Por fim, apresentaremos como objeto empírico um espaço econômico nordestino que surgiu 

nos anos 50, dentro de todo esse contexto da “industrialização pesada”, mas que destoa de inúmeros 

polos econômicos de seu porte, por não contar com o investimento estatal, seja no seu surgimento, 

na sua consolidação e até mesmo nos dias atuais. Este espaço é o Polo de Confecções do Agreste de 

Pernambuco1, que consiste em um dos mais importantes aglomerados econômicos atualmente 

existentes na Região Nordeste, particularmente no setor de confecções têxteis. Suas atividades 

produtivas e comerciais se encontram instaladas principalmente nas cidades de Santa Cruz, 

Toritama e Caruaru.   
                                                             
1 O Pólo surge nos anos 50, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe através da “Feira da Sulanca”, como uma estratégia  
desenvolvida a partir da população local 



 

 Alguns dos questionamentos iniciais propostos são: Como se deu o processo de incentivo 

estatal no contexto da industrialização brasileira? Como o Nordeste entra em cena neste sistema? 

Sob quais bases ocorre o processo de industrialização no Agreste de Pernambuco? O Polo surge 

aproximadamente na mesma época da “industrialização pesada” (anos 50) que ocorria em grande 

medida no Sul/Sudeste do país, no entanto, qual a peculiaridade deste espaço, que conseguiu se 

consolidar sem o subsídio das políticas de Estado? 

 
A industrialização brasileira promovida por políticas governamentais 
 
 A ótica da industrialização promovida por políticas de governo é destacada na obra de 

Suzigan (2000) “Indústria brasileira: origem e desenvolvimento”, como um dos tipos de 

interpretação sobre a política desenvolvimentista em nosso país, onde se enfatizava o papel de 

medidas deliberadas pelo governo para promover o crescimento industrial. O que nos interessa aqui, 

não é priorizar uma abordagem estritamente arraigada a esta corrente de pensamento, mas sim a 

discussão acerca desta temática, que nos fornece base para pensarmos no “Estado 

desenvolvimentista” enquanto impulsionador da indústria no Brasil.  

 A visão interpretativa citada acima tinha como intenção criticar a afirmação de que o papel 

do Estado na promoção do desenvolvimento industrial antes dos anos 30 no Brasil era mínimo e 

irrelevante. Argumentava-se, que ao contrário disso, o Estado por sua vez, desempenhou um papel 

extremamente positivo, no que diz respeito à proteção alfandegária e através de incentivos e 

subsídios a indústrias específicas. Por exemplo, F. R. Versiani (apud Suzigan 2000) afirma que na 

década de 20 as principais indústrias que receberam estímulo governamental, foram a de cimento, 

aço, soda cáustica e fiação de seda. 

 Suzigan acrescenta essas afirmações, dizendo que o Estado brasileiro passou a estimular 

deliberadamente o desenvolvimento de indústrias específicas, mas não o desenvolvimento industrial 

em geral (principalmente no período que se inicia a partir da Primeira Guerra Mundial). Na 

indústria de transformação, por exemplo, as principais concessões de incentivos e subsídios 

governamentais foram: os empréstimos, a garantia de juros sobre o capital investido, a isenção de 

direitos sobre importação de matérias-primas, máquinas e equipamentos, redução de fretes nas 

ferrovias e linhas de navegação de propriedade do governo. (SUZIGAN, 2000) Mas esse autor faz 

sua crítica dizendo: “No entanto, seria um exagero atribuir a diversificação da produção industrial 

ocorrida na década de 1920 aos incentivos e subsídios governamentais”. (SUZIGAN, 2000, p. 43) A 

própria diversificação já estava sendo requerida para o avanço do desenvolvimento industrial, 

mesmo sob o modelo de crescimento agrícola exportador. Segundo Suzigan: 



 

 
 

No período anterior à Primeira Guerra Mundial praticamente nenhuma assistência 
direta foi concedida pelo governo à indústria de transformação, com exceção da 
indústria do açúcar e, é claro, das ocasionais isenções de direitos sobre maquinaria 
importada e outras formas indiretas de apoio do governo, como, por exemplo, o 
desenvolvimento do sistema de transportes, da infra-estrutura, etc. a partir da 
Primeira Guerra, o Estado começou a estimular o desenvolvimento industrial de 
algumas indústrias específicas, mas não o desenvolvimento industrial de modo 
geral. No entanto, os incentivos e subsídios concedidos não eram sistemáticos e 
nem sempre foram eficazes. (2000, p. 44) 
 
 

 Já no período posterior à Primeira Guerra Mundial, o governo brasileiro começou a visar à 

defesa de uma renda interna. Furtado apud Castro (2012) mostrou que o colapso das exportações 

em meados de 1929, foi um primeiro passo em direção a um novo tipo de crescimento no nosso 

país. Em 1934 e em 1937, a postura do governo com a promoção de transformações da estrutura 

produtiva do país começa a se assumir fortemente. Nessa fase “o Estado encontra-se, pois, 

equipando-se para, em alguma medida, controlar e eventualmente moldar a evolução dos fatos 

econômicos”. (CASTRO, 2012, p. 67) 

 Na Era Vargas, principalmente no período de 1930 até 1945, ocorre uma transição de uma 

economia do tipo agroexportadora para uma economia de ordem urbano-industrial, é nessa época 

que se definem as bases da industrialização pela substituição de importações. Segundo Diniz (2010, 

p. 494), esses fatores caracterizam de início “as raízes do desenvolvimentismo brasileiro”. 

 
 

O suporte doutrinário-ideológico do capitalismo industrial em formação expressou 
a confluência de quatro vertentes: o pensamento autoritário, a doutrina corporativa, 
o pensamento industrialista e a concepção do papel de um Estado forte e 
intervencionista para viabilizar a ruptura com o modelo oligárquico da República 
Velha. (DINIZ, 2010, p. 494) 
 
 

 Já partir da década de 50, após o governo Vargas e mais especificamente com Juscelino 

Kubitscheck no poder, a crença no desenvolvimento só aumentava. Castro (2012), nos fala que 

nesse período tomam corpo: o progresso rápido e sustentado das indústrias do aço, química e de 

bens de capital; a existência de instituições especiais destinadas a aumentar a oferta de capital, 

como por exemplo, o BNDES e o florescimento de uma ideologia desenvolvimentista. Além disso, 

esse “Estado desenvolvimentista” era também a aposta numa estratégia de crescimento, ou um tipo 

de “pacto para o crescimento”.  



 

 A consolidação do chamado nacional-desenvolvimentismo tinha como principal suporte 

doutrinário-ideológico, as teorizações da CEPAL2 e do ISEB3. Tais correntes intelectuais viam a 

chave do progresso nacional através da industrialização do país. Segundo Diniz (2010, p. 495) 

 
 

Nessa fase, o Brasil experimentou altas taxas de crescimento econômico, cerca de 
7% ao ano. O auge deste processo se deu sob o governo Juscelino Kubitschek 
(1956-1961), com a execução do Plano de Metas e o desenvolvimento da indústria 
automobilística, carro-chefe do modelo industrial que se implantou. 
 
 

 O final dos anos 50 e início dos anos 60 foi decisivo, pois gerou transformações estruturais 

no seio da industrialização brasileira. Os avanços do período impulsionados pelo Plano de Metas de 

JK4, proporcionava uma alta diferenciação industrial num curto período de tempo articulada 

principalmente pelo Estado, que remete a célebre frase “50 anos (de desenvolvimento/progresso) 

em 5 (anos de governo)”. De acordo com Serra (1984), nesse período se instalaram no país as 

indústrias automobilísticas, de construção naval, material elétrico pesado e outras de máquinas e 

equipamentos, permitindo uma significativa ampliação do setor de bens de capital. 

 
 

No que se refere à participação direta do Estado, merece atenção especial a 
ampliação da Companhia Siderúrgica Nacional, bem como a criação de mais três 
companhias produtoras de aço. Expandiu-se também significativamente a 
PETROBRÁS e o setor estatal de produção de energia elétrica, organizando-se no 
início dos anos 60, a ELETROBRÁS, holding do setor hidrelétrico. (SERRA, 
1984, p. 24) 
 
 

 Nesta fase, os investimentos do governo em infra-estrutura e na produção de insumos 

constituíram bases sólidas, decisivas como instrumentos de política econômica. Os incentivos 

estatais eram tão relevantes nessa época, que segundo Serra (1984) entre 1949 e 1959, a formação 

bruta de capital fixo das empresas com participação do governo federal quadruplicou como 

proporção do PIB, passando de 3,1 para 8,2% do total da Formação Bruta de Capital Fixo. Os 

gastos do governo como proporção do PIB subiram de 15,3 para 17,8% entre 1955 e 1960. 

 No entanto, a partir de 62 o Brasil passa por uma desaceleração no crescimento de sua 

economia. Segundo Serra (1984, p. 28), “entre 1962 e 1967, a taxa média anual de expansão do PIB 

caiu mais da metade”. Tal fator decorreu das medidas anteriores que dizem respeito aos planos de 

investimentos públicos e privados que se deram nos anos 50. 

                                                             
2 Comissão Econômica para a América Latina. 
3 Instituto Superior de Estudos Brasileiros. 
4 Inspirado na política de substituição de importações sob a influência da CEPAL. 



 

 Dentro de um contexto de declínio econômico, ainda no período da ditadura militar5, dois 

Programas de Ação Econômica do Governo ganharam destaque afirmando uma preocupação do 

governo com a “retomada” do desenvolvimento, foram eles: o PAEG (1964-1966) que assinalava 

como objetivo principal acelerar o ritmo do crescimento econômico e o PED (1968-1970) que junto 

ao documento de “metas e bases para a ação do governo” visavam ingressar o Brasil no mundo 

desenvolvido até o final do século.  

 A possível “recuperação” econômica entra em cena, perpassando os anos que vão de 1967 

até 1973. Uma alta taxa de crescimento do mercado interno (cerca de 23% para bens de consumo 

duráveis)  se sobressai  neste período, que foi identificado como a fase do “milagre brasileiro”6. 

Onde se destacavam o crescimento do mercado interno e à relevância da exportação de 

manufaturas. Através desta última  “ a jovem estrutura industrial brasileira faria sua estreia no 

mercado internacional, buscando naturalmente inserir-se nos espaços mais acessíveis”. (CASTRO, 

2012, p. 71) 

 A condução da economia também foi assumida pelo governo Geisel, onde o ministro do 

Planejamento da época chegou a afirmar: “Para fazer funcionar setores pesados de rentabilidade 

direta baixa e de prazo de maturação longo, você precisa de incentivos governamentais” 

(CASTRO, 2012, p. 71)  

 No entanto, diante de todo este processo de “desenvolvimento”, o forte desempenho da 

economia (aliado a uma concentração de renda desigual), acabou gerando um alto endividamento 

externo, com altas taxas de inflação.  Como afirma Diniz (2010, p. 497): “Entre 1975-1980, após as 

duas crises do petróleo (1973 e 1979) e do colapso do modelo de Bretton Woods, o modelo 

nacional-desenvolvimentista entra em declínio”. Diante destes fatores, ocorre um desfacelamento 

do pacto autoritário e da aliança entre os empresários e o governo militar no Brasil, além disso, no 

seio da sociedade crescia um movimento que clamava à restauração democrática, que fazia se 

desencadear “com o apoio dos empresários, a campanha contra a estatização da economia, 

ganhando espaço a ideologia privatista de forte conteúdo antiestatista”. (DINIZ, 2010, p. 497) 

 Já na década de 90, o governo de FHC procura ter como meta uma estabilização econômica, 

aliada a reformas estruturais. Priorizando programas como as privatizações, a abertura comercial, a 

liberalização dos fluxos financeiros, a disciplina fiscal e o refluxo do Estado. Mas o período teve 

como características principais: o estancamento econômico, as baixas taxas de crescimento, o alto 

                                                             
5 Diniz (2010) destaca que o período que vai de 1964 até 1980 é caracterizado pelo  “segundo ciclo do 
desenvolvimentismo” do nosso país. 
6 De  1967, a produção industrial do Brasil cresceu cerca 13% ao ano, até aproximadamente 1973. 



 

desemprego, a queda da produção industrial e a ampla desnacionalização da economia. (DINIZ, 

2010). 

 Nos períodos destacados acima, vimos que o Estado em diversos momentos, exerceu uma 

forte participação (enquanto subsiador) no desenvolvimento industrial do nosso país. A 

preocupação com a política econômica, bem como a sua expansão e a consolidação de possíveis 

“focos” desenvolvimentistas estava presente na maioria dos planos governamentais. Este aparato 

geral do que ocorria no Brasil foi relatado em sua dinâmica total, no entanto, neste trabalho cabe 

fazermos uma breve incursão sobre alguns elementos do processo de industrialização nordestina, 

espaço este que corresponde à região do foco empírico desta pesquisa. 

 

Alguns aspectos do processo de industrialização do Nordeste 

 Como vimos, a história do desenvolvimento econômico e da industrialização no Brasil está 

marcada por políticas de subsídio e incentivos estatais, mas será que esse “apoio” aconteceu da 

mesma maneira em todas as regiões do país? Quais as ações pensadas para o desenvolvimento do 

Nordeste, sobretudo a partir dos anos 50 (período este de forte industrialização)?7 

 Na segunda metade dos anos 50 como já vimos acima, a economia brasileira se insere na 

economia capitalista mundial. No governo de JK houve um intenso estímulo à entrada de capitais 

externos no nosso país. Mas dentro de seus planos de governo quais instrumentos foram criados 

pensando no desenvolvimento do Nordeste? 

 Acredito que para responder à pergunta, devemos citar a criação do GTDN em 1958 (Grupo 

de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste) e, depois, a SUDENE em 1959 

(Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste). Ambos constituíam os locais de onde partiam 

as propostas para estimular a industrialização nordestina como um meio que superasse as 

dificuldades suscitadas pela antiga base agroexportadora da região. 

 Segundo Araújo (2000) diante da própria inserção do Brasil na economia capitalista 

mundial, começa a ocorrer no período pós-50, um processo de integração regional visando articular 

as regiões brasileiras e gerar a consolidação de uma economia nacional. Este fato interliga o 

Nordeste aos estados do Sudeste e gera algumas mudanças, como afirma a autora:  

 
 

(...) O processo de integração nacional estimula transformações na estrutura 
produtiva do Nordeste. A concorrência comercial coloca em evidência os 
diferenciais inter-regionais de produtividade e provoca, por exemplo, a urgência da 

                                                             
7 Claro que não podemos explicitar (pelo menos neste trabalho), todas as dimensões características de como se deu a 
industrialização no Nordeste de maneira detalhada. Nos convém nesse momento, apenas dar um aparato geral de alguns 
elementos importantes suscitados por esta dinâmica. 



 

modernização de certas atividades e o desaparecimento de outras. A indústria 
tradicional nordestina é impelida a modernizar-se, em especial seu segmento têxtil. 
(ARAÚJO, 2000, p. 151) 
 
 

 Diante do processo de ajustamento da estrutura industrial nordestina aos moldes da 

industrialização brasileira, a função do Nordeste acabou se tornando a de produzir bens 

intermediários. Isto se reafirma mais fortemente principalmente nos anos 70, com os grandes 

complexos de produção de insumos básicos. Nesse momento, se amplia a interligação do mercado 

nordestino com outras áreas do país, principalmente com o Sudeste, “ao ampliar suas compras de 

insumos, bens de capital, bens de consumo duráveis e até não-duráveis” (ARAÚJO, 2000, p. 151). 

Dentro dos anos 70 e 80, o setor público deu sua parcela de contribuição para o crescimento de 

algumas atividades econômicas no Nordeste, como afirma Araújo: 

 
 

Nas diversas regiões brasileiras, o Estado patrocinou fortemente o crescimento 
econômico. Porém no Nordeste, pode-se afirmar que sua presença foi o fator 
determinante da intensidade e dos rumos do dinamismo ocorrido nas últimas 
décadas. (...) Aliás, o setor público tem no Nordeste um peso maior na formação 
bruta de capital fixo total do que na média nacional. Investindo, produzindo, 
incentivando, criando infra-estrutura econômica e social, o Estado se faz presente 
com grande intensidade na promoção do crescimento da economia nordestina. 
(ARAÚJO, 2000, p. 172) 
 
 

 No entanto, vale ressaltar que a inserção do Brasil na economia mundial globalizada tende a 

ser diferenciada, de acordo com os diversos subespaços econômicos que fazem parte da realidade 

de nosso país. Essa diferenciação, segundo Araújo (2000, p. 128) “tende a alimentar a ampliação de 

históricas e profundas desigualdades”. 

 Geralmente as regiões Sul/Sudeste8 do Brasil ainda são caracterizadas como os espaços onde 

ocorre o maior desenvolvimento econômico do país, enquanto o Nordeste é associado na maioria 

das vezes a uma região que possui um maior atraso relativo em níveis gerais de desenvolvimento 

com relação ao restante da nação. Tais contrastes podem ressaltar diferenças entre as regiões 

brasileiras, que possuem contextos econômicos e sociais díspares. 

 A industrialização do Nordeste, caracterizada como tardia no contexto nacional, foi 

dependente e complementar, sendo realizada por agentes extra-regionais, muitas vezes como 

extensões de espaços industriais do Sudeste. No entanto, mesmo apesar de todas essas contradições, 

                                                             
8 Segundo Araújo (2000),  os segmentos produtores de bens de consumo duráveis e de bens de capital na sua maioria, se 
concentram geograficamente no Sudeste.  



 

o dinamismo econômico do Nordeste se destaca9, pois o ritmo do crescimento de sua produção 

demonstra um desempenho superior à média nacional, na maioria dos períodos descritos 

anteriormente neste trabalho, exceto na fase do milagre brasileiro. Por exemplo, entre 60, 70 e 80 o 

Nordeste foi a região que apresentou a maior taxa média de crescimento do PIB do Brasil, fato este 

que indica uma relativa participação desta região na dinâmica econômica do país. 

 Já nos anos mais recentes, Araújo (2000) atenta para o fato de que os projetos prioritários de 

infra-estrutura econômica no Brasil dotaram de acessibilidade os “focos dinâmicos” do país; como 

os setores agrícolas, agroindustriais, agropecuários ou industriais, e deixou em segundo plano as 

áreas menos dinâmicas, ou os tradicionais investimentos autônomos. A maioria dos investimentos 

ainda se concentra no Sul/Sudeste, mas já ganha espaços na fronteira noroeste, e em pontos 

dinâmicos do Nordeste e Norte, seguindo os lugares que concentram um dinamismo recente. 

 Algumas tendências de acumulação privada amparadas pela ação estatal fizeram surgir 

no Nordeste espaços dotados de estruturas econômicas modernas e dinâmicas, denominadas muitas 

vezes de “frentes de expansão” ou “pólos dinâmicos”, como por exemplo, o complexo petroquímico 

de Camaçari, o complexo minero-metalúrgico de Carajás, o pólo agroindustrial de Petrolina, o pólo 

de fruticultura do Rio Grande do Norte, dentre outros (ARAÚJO, 2000). 

 
 

O Nordeste não conta mais com os tradicionais sistemas produtivos primários 
exportadores, mas, no lugar destes, em geografias diferentes, estão os polos 
produtores de frutas, algodão e soja (...). Contribuíram para isso o 
empreendedorismo local, os “velhos” incentivos da SUDENE, os “novos” 
incentivos concedidos pelos governos estaduais, o apoio oficial do BNB e BNDES, 
e o deslocamento de empresas do Sul e do Sudeste para a Região Nordeste. (Filho, 
2010, p. 56) 
 
 

 Mas é importante ressaltar que no meio de todas essas questões e destes inúmeros espaços 

ou “focos” em expansão, existem ainda em alguns lugares do país novos fatos e novos movimentos 

em curso, que fazem emergir atores locais ativos, que configuram interessantes estratégias de 

desenvolvimento local, sem o subsídio estatal, como é o caso do objeto empírico deste trabalho.  

 Citamos anteriormente neste trabalho alguns espaços que foram frutos da conciliação do 

investimento estatal com capitais privados, no entanto, o Pólo de Pernambuco, em particular, passa 

longe desse cenário, pois se firmou sem nenhuma intervenção ou financiamento do governo, o 

capital de giro investido seja na construção das unidades produtivas, seja no empreendimento de 

estabelecimentos comerciais partiu do bolso dos (as) inúmeros (as) trabalhadores (as) deste setor. 

                                                             
9 Ainda segundo Araújo “o dinamismo econômico é a marca das últimas décadas no Nordeste, onde o PIB quase 
sextuplica (passa de US$ 8,6 bilhões para US$ 50 bilhões, entre 1960 e 1990). (2000 , p. 161) 



 

Além disso, o Pólo não foi uma filial de grandes grupos privados já instalados ou originários do 

Sul/Sudeste, ao contrário, ele surge e se consolida através da população local. Por isso, tal objeto é 

interessante sob o ponto de vista sociológico e econômico, justamente por se destoar da realidade 

que configura na maioria das vezes o estabelecimento de espaços econômicos de seu porte. 

 

O Polo de Confecções do Agreste de Pernambuco10 

 Para muitos é difícil imaginar que o espaço que corresponde hoje ao 2° maior produtor 

têxtil do Brasil11 surgiu e se consolidou sem nenhum fomento estatal. Mas este fato é verdade e 

existe para quem quiser comprovar no agreste pernambucano. 

 

Mapa das cidades centrais Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco (as que estão dentro do círculo vermelho). 
Fonte: SEBRAE, 2003. 

 

 O espaço que hoje é considerado como o Polo de Confecções do Agreste de Pernambuco se 

situa em uma região que, antes de se ocupar com a produção e comercialização têxtil, tinha como 

fonte de subsistência a atividade agrícola. Antes do segmento têxtil despontar como atividade 

principal, o que predominava na região era uma economia voltada principalmente para o carvão e 

para o algodão. 

 O período que marca a mudança da dinâmica sócio-econômica local, de uma natureza 

tipicamente agrária para uma natureza de tipo mais industrial e comercial, tem a ver com o quadro 

de dificuldades historicamente dadas no Nordeste, enfrentadas pela maioria da população, no que 

diz respeito à escassez dos meios de subsistência. Situação essa, que sempre se agravava em 

períodos de seca, e que sofreu, nos anos 50, um revés ainda mais contundente, com a crise do 

algodão. Nas palavras de Araújo (2000, p. 177): 

 
 

No caso do semi-árido12, a crise do algodão (...) contribui para tornar ainda mais 
difícil e frágil a sobrevivência do imenso contingente populacional que habita os 

                                                             
10 O Pólo atualmente, produz basicamente roupa casual (masculina e feminina), brim (jeans, bermuda, saias, shorts e 
camisas), malharia (camisetas, tops, blusas, vestidos), moda infantil e lingerie. 
11 Ficando atrás apenas de São Paulo. 



 

espaços dominados pelo complexo pecuária/agricultura de sequeiro. No “arranjo” 
organizacional local, o algodão era a principal (embora reduzida) fonte de renda 
monetária dos pequenos produtores e trabalhadores rurais destes espaços 
nordestinos.  
 
 

 Diante da limitação que os agricultores encontravam para a reprodução familiar, tornou-se 

necessária a busca de novas estratégias de reprodução familiar. Uma das “saídas” encontradas foi, 

correntemente, a migração dos moradores da região para o Sul/Sudeste do país, fator esse 

influenciado pelo período de grande industrialização que o Brasil vivia na época (como já foi citado 

no decorrer deste trabalho). Outras estratégias também foram perseguidas e uma delas se traduziu 

na produção e comercialização de roupas em feiras locais, denominadas de “Feiras da Sulanca”.  

 Os anos 50 marcam a constituição inicial da “Feira da Sulanca”, que  partiu da iniciativa de 

alguns comerciantes de Santa Cruz do Capibaribe, que se deslocavam para Recife, levando 

galinhas, carvão, queijo, entre outros produtos locais para vender, e retornavam com retalhos de 

tecidos para suas casas. Estes passaram a ser convertidos, pelas mulheres da região – algumas já 

habituadas à costura de peças para o próprio consumo -, em colchas, assim como em peças de 

vestuário de uso familiar.  Depois essas peças passaram a ser costuradas para a venda em feiras 

locais, nas feiras do sul do Estado, e nas cidades de Estados vizinhos. Todas as mercadorias tinham 

como principal atrativo o preço baixo, as peças eram simples, sem muita diversificação e se 

destinavam geralmente às populações de baixa renda. 

 O sucesso das vendas fez com que a oferta se expandisse, pressionando a busca por uma 

maior quantidade de tecidos para abastecer a produção da sulanca. Estes começaram a ser trazidos 

do Rio de Janeiro e de São Paulo, pelos caminhoneiros da época, e consistiam em retalhos e 

resíduos que “sobravam” das confecções das grandes cidades do Sudeste13. Alguns motoristas 

também adquiriam as peças e comercializavam em outras partes do país. Esse processo foi dando 

certo e a “Feira da Sulanca” passou a ganhar uma repercussão para além dos limites locais.  

 Com o aumento da demanda de mercado, algumas pessoas passaram a investir em máquinas 

industriais de baixa rotação, porque as máquinas manuais e domésticas já não davam mais conta do 

processo produtivo. Isso fez com que a qualidade dos produtos melhorasse e as vendas se 

ampliassem para pessoas de diferentes classes sociais. 

                                                                                                                                                                                                          
12 O espaço em foco faz parte da Mesorregião do Agreste Pernambucano, caracterizado sobretudo pelo  clima tropical 
semi-árido. 
13 Isso explica a nomenclatura da “Sulanca” que significa a junção dos termos “sul” (local de onde os tecidos vinham) e 
“helanca” (tipo de tecido utilizado para a fabricação das peças). 



 

 As décadas de 80 e 90 constituíram o auge do desenvolvimento produtivo e comercial da 

região. Nessa época ocorreu o retorno de várias pessoas que antes haviam migrado para o 

Sul/Sudeste do país, com o intuito de voltar para investirem no ramo de confecções. Aliado a esse 

retorno, surgiu também um fluxo de migração rural dos sítios do Agreste de Pernambuco e até 

mesmo de Estados vizinhos, para o Polo, todos em busca de emprego, o que acarretou um 

demasiado aumento populacional nas três cidades principais: Caruaru, Toritama e Santa Cruz. Além 

do aumento populacional, o crescimento econômico da região ganhou destaque e foi cada vez mais 

impulsionado pela fabricação de roupas, ao passo que se tornou necessário aumentar e ampliar 

demasiadamente a produção, pois semanalmente a região passou a receber muitos compradores de 

todos os lugares do país. Os produtos confeccionados na região têm ido cada vez mais distante, já 

atingindo mercados de algumas partes do mundo. Podemos constatar isso em uma pesquisa feita 

pelo antropólogo da UFRJ Fernando Rabossi, o mesmo diz que: 

 
 

El camino que llevó a interesarme por la sulanca es outro ángulo fundamental para 
caracterizar aquel universo. Al final del trabajo de campo para mi doctorado, em 
Ciudad del Este, Paraguay (Rabossi 2004), descubrí com sorpresa que parte de las 
vestimentas vendidas en las calles y comércios provenían de Pernambuco. (2008, p. 
162) 
 
 

 A “Feira da Sulanca” passa a se chamar “Polo de Confecções do Agreste de Pernambuco”14,  

a partir de 2000. Isso decorre do empenho por parte de alguns empresários e comerciantes em 

desconstruir a imagem da sulanca, que na atualidade é relacionada a produtos de pouca qualidade, e 

seu uso pode ser pejorativo. Dessa maneira, como Véras de Oliveira observa: “Operou-se uma 

reelaboração discursiva visando pôr no lugar da ‘Feira da Sulanca’ o ‘Polo de Confecções’; no lugar 

de ‘sulanqueiro’, a denominação ‘empresário’ ou ‘empreendedor’”. (2011, p. 23) 

 A partir dos anos 2000, cada uma das principais cidades do Polo (Santa Cruz do Capibaribe, 

Toritama e Caruaru), passam a ter o desenho de gigantescos centros comerciais na forma de 

shoppings populares. O espaço denominado “Moda Center” em Santa Cruz, por exemplo, é o maior 

parque de confecções da América Latina (contando com 9.624 boxes e 707 lojas, numa área coberta 

de 120.000 m²)15. Vale destacar, que tais shoppings atacadistas também foram construídos por parte 

de investidores privados, contando muito pouco com o apoio dos poderes públicos municipais.  

                                                             
14 Vale ressaltar que embora os centros principais do Polo sejam Santa Cruz, Toritama e Caruaru, esse espaço se 
abrange a outros municípios tais como Taquaritinga do Norte, Brejo da Madre de Deus, Jataúba, Vertentes, Riacho das 
Almas, São Caetano, Surubim etc. 
15 Fonte: Perfil Socioeconômico de Santa Cruz do Capibaribe, publicado pela CDL – Pernambuco, 2012. 



 

 De acordo com os dados do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social de 

Pernambuco - CEDES16, o Polo de Confecções do Agreste de Pernambuco reúne cerca de 14 mil 

empresas instaladas (principalmente familiares), sendo que cerca de 11,3 mil dessas são informais; 

compreendendo, ao todo, 76 mil postos de trabalho; e envolvendo algo como R$ 1,7 bilhão de 

faturamento anual.   

 Conforme os dados da Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo de Pernambuco, no 

período de 1999 e 2008 o PIB dos principais municípios do Polo também se destacou evoluindo 

positivamente e superando as taxas do Estado. Santa Cruz se manteve com uma taxa de crescimento 

dentre os de 237,6 % (entre 2004 e 2008); Caruaru apresentou uma taxa de crescimento de 198,0 % 

(entre 2004 e 2008)  e Toritama de 310,4 % (entre 2004 e 2008). Enquanto Pernambuco para o 

mesmo período descrito, registrou uma taxa de crescimento de 183,1%17. 

 Para percebermos a dimensão e o crescimento atual do Polo, extraímos esta tabela de um 

relatório econômico realizado pelo SEBRAE entre 2002-2012. 

 

 

Tabela 1: Estimativa do número de unidades produtivas em 2002 e 2012 

 

Fonte: Relatório SEBRAE, 2013. 

 

 Nas três cidades sedes do Polo, o crescimento das unidades produtivas de confecções teve 

um aumento de cerca de 20% em dez anos. 

 No entanto, vale ressaltar que se o crescimento econômico se destaca nacionalmente, o 

desenvolvimento social da região está fortemente impelido pelas péssimas condições de trabalho.  

As características históricas das atividades no Polo são: predominância da gestão familiar e do 

trabalho domiciliar nas atividades produtivas e comerciais, predominância do trabalho feminino, a 

presença do trabalho infantil, a condição precária do trabalho e o pouco acesso aos direitos 

trabalhistas. De acordo com Véras de Oliveira (2011, p. 31): 

 
 

                                                             
16 Ver site http://200.238.107.167/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1022.40 
17 http://www.condepefidem.pe.gov.br  



 

Ao 

surgir da iniciativa de homens e mulheres pobres, a partir de uma atividade 

originalmente incorporada ao fazer doméstico (a costura de peças do vestuário e de 

cama e mesa), se utilizando de materiais muito simples e, inicialmente, sem valor 

comercial (conhecidos como “retalhos”), articulando-se por meio de relações de 

tipo familiares, de vizinhança e de amizade, destinando seus produtos para 

mercados estritamente populares (as “Feiras da Sulanca”), tendo, com a sua 

expansão e desenvolvimento, se inserido em um segmento industrial, o de 

confecções, com histórico de associação (no mundo e no Brasil) ao trabalho a 

domicílio, faccionado e precário, o Polo, e a dinâmica que veio a constituir ao 

longo de sua trajetória, incorporou essas como suas marcas distintivas, 

constituindo-se de atividades (trabalho e gestão) caracteristicamente de tipo 

familiar, domiciliar e informal. 

 

 

 Portanto, do outro lado da moeda, devemos ver que atividades do Polo de caráter familiar e 

domiciliar encontram suporte nas condições de trabalho precárias, flexíveis e subcontratadas (caso 

semelhante ao que ocorre na China e é relatado no texto de Castro 2012, p. 34).  O aumento da 

produção e a redução de custos se revitalizam dentro de uma dinâmica informal, que além de 

facilitar a reprodução dos empreendimentos, se tornam elementos cada vez mais necessários diante 

de um ambiente onde o que impera é o regime de ganho por produção e a garantia dos preços 

baixos das mercadorias. Além disso, tal ramo tem também como condições de possibilidade, uma 

característica típica de alguns segmentos das confecções têxteis: permitir novos ingressos com um 

baixo capital. Isso se reflete na formação de pequenas unidades produtivas (instaladas muitas vezes 

na própria casa dos moradores) e comerciais (bem como a venda realizada nas feiras), como 

aconteceu na região em foco.  

 

Subsídios, empréstimos e investimentos no Polo. De onde eles vêm? 

 Nas palavras de Véras de Oliveira (2011, p. 12) “O Polo foi resultado da ação “espontânea” 

e “autônoma”, de homens e mulheres habitantes da região, movidos pela necessidade de buscar 

alternativas de reprodução”. Como também afirma Cabral (2007): 

 

 

A formação do aglomerado se deu de forma autônoma, sem que, pelo menos 

diretamente, em sua trajetória, houvesse intervenções de políticas públicas 

determinantes (...) Personagens pioneiros, no município de Santa Cruz do 

Capibaribe, ajudaram a construir um novo território, com novos significados 

sociais, econômicos e políticos, numa área que, a princípio, de outra forma estaria 

condenada à estagnação, como ocorre com a maioria dos municípios do semi-árido 

nordestino (CABRAL, 2007, p. 234). 

 



 

 

 A “Feira da Sulanca”, hoje conhecida como “Polo de Confecções” surge, como uma 

estratégia  que parte dos moradores locais. Não contou, sobretudo no seu processo inicial (em 1950, 

período este de forte industrialização vivenciado no Sul/Sudeste do país), com o apoio do Estado, 

seja na forma de investimentos diretos ou indiretos, e carece de um apoio efetivo deste até hoje. Tal 

fator nos faz perceber que, ao contrário de muitos espaços industriais e comerciais de seu porte, o 

Polo tem em si uma característica singular: ele foi um produto ancorado na iniciativa de inúmeros 

agentes individuais. Foi, a iniciativa, a criatividade, a perseverança, a experiência18 e o investimento 

de homens e mulheres da região que fizeram surgir esse importante espaço econômico.   

 Véras de Oliveira (2011) destaca em um de seus trabalhos sobre o Polo, o discurso de um 

confeccionista de Toritama (em depoimento à FUNDAJ, 2008), onde perguntado sobre a que 

atribuía o sucesso do Polo, assim se colocou: 

 
 
O fator aí é teimosia dos empresários daqui, o pessoal aqui é teimoso ao extremo, 
as coisas dão errado e eles vão em frente, dão errado e eles vão em frente, até que 
uma hora dê certo. Parece aqueles agricultores do passado que todo ano plantavam, 
todo ano perdiam, mas eles diziam: "ano que vem vai chover e a gente lucra ". 
Então, a gente está numa região inóspita que não tem infra-estrutura, que não tem 
nenhuma promoção adequada à divulgação do mercado, mas mesmo assim existem 
pessoas aguerridas que lutam bravamente para fazer valer as suas opiniões e fazer 
prosperar sua atividade. Resultado, terminou se consolidando um pólo de 
confecções aqui na região e esse pólo de confecções se firmou sem nenhuma 
intervenção direta das três esfera do Governo. Os governos depois foi que 
perceberam que havia aqui uma atividade pujante que gerava emprego, gerava 
renda, que era um diferencial para o Estado e para a região, que não tinha nenhuma 
ação deles. (VÉRAS DE OLIVEIRA, 2011, p. 11) 
 
 

 De acordo com Cabral (2007), durante todo o processo de desenvolvimento do Polo o único 

subsídio que os moradores da região relatam, ocorreu em 1960, onde o Banco do Brasil de Santa 

Cruz financiou cerca de 2000 máquinas industriais. No entanto, tal fator deve ser visto como uma 

iniciativa que fornecia crédito pessoal para inúmeras costureiras da região que ansiavam por 

comprar (cada qual) sua própria máquina de costura e entrar no ramo das confecções, o 

financiamento foi feito em nome de pessoa física e não de empresas.  

                                                             
18 O termo “experiência” pode ser minimamente utilizado por dois motivos: primeiro, a cidade onde surgiu o Polo tem 
seu passado histórico e “nasce” através da tradição de feiras locais (antes de produtos agrícolas e com o 
desenvolvimento da “sulanca” de confecções têxteis); segundo, algumas mulheres da região costuravam para seu grupo 
familiar (este conhecimento era repassado de geração para geração) e, os homens também tinham a prática da costura, 
porque alguns deles antes dos anos 50 produziam sandálias de couro na região. Talvez esses dois fatores associados a 
muitos outros possam explicar o sucesso de tal empreendimento e o desenvolvimento da “sulanca” como uma forma 
rentável de atividade.  



 

 O investimento de capital nos negócios da região, na atualidade ainda continua partindo em 

grande parte do bolso dos próprios agentes, para termos noção de tal fator, vale a pena observar a 

tabela abaixo, que mostra alguns números sobre a incidência de possíveis empréstimos que ocorrem 

na região, e de onde provém suas fontes. 

 
Tabela 2: Ocorrência de solicitação de empréstimo pelas empresas e empreendimentos 

complementares nos últimos cinco anos 

 

Fonte: Relatório SEBRAE, 2013. 

 

 Podemos observar que a taxa das empresas que não solicitou empréstimo para seus negócios 

nos últimos cinco anos, é alta (cerca de 72%). A incidência de empréstimos aos bancos existe, mas 

é baixa se considerado o número total. Tal fato se destaca ainda mais entre os empreendimentos 

complementares, que são considerados como aqueles que possuem baixo volume de capital e estão 

relacionados às microunidades produtivas familiares de trabalho informal, como por exemplo, os 

fabricos e as facções e que também apresentam uma baixa taxa na solicitude de empréstimos.  

 Com relação à origem de recursos que dizem respeito à compra de elementos funcionais dos 

estabelecimentos, como materiais da produção, ou até mesmo aos que se associam à vida pessoal 

dos “empreendedores”, destacamos a tabela abaixo como reveladora de resultados bastante 

interessantes: 

 
Tabela 2: Percentual médio das compras das empresas e empreendimentos complementares 
segundo a origem dos recursos 
 

 



 

Fonte: Relatório SEBRAE, 2013. 
 

 De acordo com os dados, verificamos um elemento de destaque, tanto as empresas quanto os 

empreendimentos complementares, compram a maioria dos materiais destinados à produção têxtil 

com recursos próprios, tais como os tecidos, os aviamentos e também os equipamentos; nesses três 

ramos esta taxa quase sempre é superior a 90%. A utilização de recursos bancários, por sua vez, só 

se assume mais significativamente na compra de veículos, pois até os imóveis são destacados como 

bens que partem em grande medida a partir de recursos dos agentes. 

 Podemos perceber no decorrer deste trabalho que condições de subsídio estatal, foram raras 

no nascimento do Polo, enquanto “feira da sulanca” nos anos 50, e tal fator ainda se mantém no 

presente. A dinâmica local de investimento dos negócios parte na maioria das vezes da renda dos 

próprios donos de empreendimentos, até mesmo o uso de crédito bancário que poderia ser utilizado 

seja na compra de insumos ou de equipamentos próprios da confecção têxtil é pouco utilizado. Este 

fato é interessante porque além de peculiar nos deixa questões  que podem ser pensadas em outro 

momento: Será que a ausência inicial de um Estado protecionista gerou essa “cultura” de 

investimento do capital próprio nos negócios ao invés da recorrência a empréstimos ou subsídios? 

 Será que a informalidade como constitutiva e marca da principal característica do Polo se 

consolidou ao longo do tempo por este espaço ter carecido de um incentivo ou até mesmo de uma 

“fiscalização” estatal na sua formação? Tais questionamentos não podem ser respondidos neste 

momento, porque precisam de um estudo mais aprofundado junto à realidade local, no entanto, são 

de extrema relevância para pensarmos na peculiaridade de um espaço industrial e comercial  tão 

complexo como é este.  

 

Considerações finais 

 Pudemos perceber que o governo brasileiro em um passado não tão distante, tinha uma 

responsabilidade assumida tendo como foco uma base principal: o desenvolvimento do país 

impulsionado a partir da industrialização. 

 Tal anseio toma uma força ainda maior no período que tinha Juscelino Kubitscheck como 

presidente. O Plano de Metas gerou um boom na economia brasileira e possibilitou um grande 

crescimento do país em um curto período de tempo. Isto só foi possível devido a grande capacidade 

e interesse do Estado em criar medidas de subsídio que pudessem fortalecer o desenvolvimento 

industrial do Brasil, mesmo que tal fator tenha gerado no período posterior algumas consequências 

financeiras para a nação. 



 

 No entanto, aproximando o contexto Sul/Sudeste das outras regiões do país, nós observamos 

que este desenvolvimento industrial, impulsionado pelos poderes políticos, tinha seus objetivos 

particulares. O Estado atuou como condutor de decisões capazes de levar a economia brasileira 

adiante, mas o destino de seus recursos se reduzia a algumas áreas industriais específicas, e 

“excluía” outras. Essa “política industrial subsidiária” que ocorreu no Brasil foi estratégica, mas 

também foi restrita19, pois se voltava principalmente para setores dinâmicos e para empresas com 

capacidade de competição internacional. O que acabou gerando algumas desproporções inter-

setoriais de crescimento industrial, que refletiam também as diferenças sócio-econômicas regionais. 

 Vale ressaltar que principalmente nos 60 e 70, a economia regional nordestina foi 

fortemente impactada pela intervenção estatal, sobretudo, pelas ações da SUDENE, onde mesmo 

com o esgotamento da política de industrialização regional, o Estado continuou garantindo 

condições de acumulação e reprodução do capital, mas passou a fazê-lo de maneira descentralizada.  

 Particularmente no Agreste de Pernambuco, algumas estratégias promovidas pelo Estado 

(tais como a promoção de infra-estruturas, a isenção fiscal e o treinamento ou qualificação da mão-

de-obra) não tiveram repercussão direta sobre a emergência e desenvolvimento do Polo. Talvez um 

elemento que pode sugerir uma possível explicação para o fato da ausência de investimentos 

estatais ou até mesmo da SUDENE na região, é que as ações desta superintendência, se orientavam 

mais para a priorização do grande capital como fator por excelência da industrialização do Nordeste 

e de sua integração à economia nacional e internacional. O que foge da realidade do Polo que 

embora tenha surgido em um período de industrialização pesada, ele se consolida através de 

microunidades produtivas, principalmente de caráter familiar e domiciliar, não constituindo, 

portanto, um montante industrial único, mas sim centenas de espaços de produção. Além disso, não 

se tratando de uma região metropolitana, o Polo não pôde contar com alguns benefícios estatais que 

propiciavam o desenvolvimento industrial. 

 Diante de algumas configurações históricas, o surgimento do Polo evidencia elementos não 

convencionais quando consideramos outros espaços econômicos brasileiros, pois apresenta um 

certo contraste que destoa até mesmo de outras frentes expansivas do Nordeste, porque resulta de 

uma dinâmica que se evidencia através de iniciativas da população local embasadas em redes 

familiares e sociais e sustentadas por um grande fluxo comercial que tem sua representação máxima 

nas feiras populares. 

                                                             
19 Podemos perceber ao longo deste trabalho, que o sistema de incentivos e subsídios estatal foi bastante eficaz e 
possibilitou o florescimento de muitas frentes de expansão em alguns locais do país, mas logicamente as ações dos 
poderes públicos não podem ser vistas de maneira generalizada, abrigando todos os setores industriais e privilegiando 
todas as regiões brasileiras. 



 

 O Polo de Pernambuco  traz novidades e introduz novas tendências, com características 

próprias. Relembrando o fato de que este espaço considerado como o segundo maior produtor têxtil 

do Brasil se sustenta através da informalidade. Isto nos faz pensar que a importância do agreste de 

Pernambuco não se simplifica apenas pelas proporções gigantescas que sua economia está 

assumindo, mas sim pelos inúmeros fenômenos que se destacam na medida em que este se insere 

cada vez mais em uma dinâmica capitalista que ultrapassa os limites locais e nos permite refletir 

sobre as diferentes formas que o “desenvolvimento” pode tomar em um país de realidades tão 

heterogêneas e complexas como é o Brasil. 
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A INDÚSTRIA ANTES DE PERÓN: UM DEBATE SOBRE AS ORIGENS DO 

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL ARGENTINO 

Andrés F. Haines e Alexandre J. de Freitas 

 

Resumo 
O objetivo deste artigo é analisar as origens do desenvolvimento industrial argentino com objetivo 
de desfazer a hipótese de que a industrialização teria se tornado apenas uma estratégia do Estado 
argentino a partir da chegada ao poder do Gen. Juan Domingo Perón. Primeiramente descreveremos 
como a indústria evoluiu desde o início do séc. XX até 1940. Em seguida, demonstraremos como o 
Estado, sob controle direto da elite terrateniente, passou a intervir na economia tornando-a mais 
fértil para o crescimento da indústria. Por fim, através de uma revisão do debate entre autores 
argentinos, concluiremos de maneira enxergar no papel da elite rural conservadora, principalmente 
durante os anos 1930, um dos estímulos fundamentais para o desenvolvimento industrial do país. 
Palavras-chaves: Argentina, Indústria, Elite Terrateniente, Plano Pinedo 
 
Abstract 
The aim of this paper is to analyze the origins of Argentine industrial development in order to 
discard the hypothesis that industrialization would have become just a strategy of the Argentine 
State with Gen. Juan Domingo Perón. First of all, we describe how the industry has evolved since 
the beginning of the twentieth century until 1940. Then, we will demonstrate how the State, under 
the direct control of the landlord elite, started to intervene in the economy by making it more 
friendly to industrial growth. Finally, through a review of the debate between argentine authors, we 
will conclude in order to understand the role of conservative rural elite, especially during the 1930s, 
as one of the key element for the industrial development of the country. 
Keywords: Argentina, Industry, Landlord Elite, Pinedo Plan 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introdução 

 

 Muito já foi escrito sobre a decadência da economia Argentina. Após freqüentar o seleto 

grupo das nações mais ricas no início do séc. XX, a riqueza relativa do país frente a seus pares mais 

ricos foi perdendo importância. Uma das respostas mais encontradas na literatura para explicar este 

fenômeno versa sobre a recusa da elite agrária argentina em se adaptar aos novos tempos na 

economia mundial ou com a mudança do eixo econômico da Grã-Bretanha para os Estados Unidos 

após um interlúdio pelo qual o mundo passou por uma grande depressão. Assim, para Ferrer (1990, 

p.133-134) “después de 1930, cuando las nuevas condiciones del desarrollo del país exigían una 

transformación radical de su estructura económica, la permanente gravitación del pensamiento 

económico y la acción política de este grupo constituyó uno de los obstáculos básicos al desarrollo 

nacional”. 

 Esta explicação se fundamenta na difícil transição pela qual Argentina teria passado com a 

decadência de seu modelo agro-exportador e o início de sua industrialização, transição esta 

prejudicada pela falta de apoio da elite terrateniente. A percepção que as administrações 

conservadoras tinham uma posição negativa respeito ao desenvolvimento industrial se sustenta 

essencialmente em ações representariam somente aos interesses da aristocracia pecuária, 

emblematicamente represenatada no Tratado Roca-Runciman.  

 Tratou-se de um acordo entre Argentina e Grã-Bretanha para a garantir mercado as 

exportações de carnes argentinas. A política de preferência imperial implementada pelo Reino 

Unido que excluía outros provedores ameaçava suas compras argentinas. O conteúdo do tratado 

sustinha que, salvo mudanças imprevistas, a Grã Bretanha continuaria importando a mesma 

quantidade de carne Argentina que tinha importado de julho de 1931 a junho de 1932 e que também 

não colocaria direitos tarifários às importações de cereais argentinos. Contudo, o Reino Unido não 

era um importante comprado de cereais argentinos, pelo que, em definitiva, os únicos verdadeiros 

beneficiários eram os grandes pecuaristas. 

 Por sua parte, a Argentina devia reduzir os direitos de importação sobre quase 350 produtos 

ao nível de 1930 e outorgar ‘trato benévolo’ às companhias britânicas para adquirir importações e 

tratar as remessas britânicas ‘bloqueadas’ no país como empréstimos a juros; também eximia às 

companhias ferroviárias britânicas de contribuir aos recém criados planos de pensões e preservava 

ao transporte marítimo inglês a maior parte do comercio anglo-argentino (ROCK, 2001, p.182-183). 

Para muitos, as concessões econômicas concedidas ao Reino Unido foram excessivas por tão só 

manter as importações de carne. 



 

 Porém, o impacto sociopolítico do Tratado Roca-Runcimam se confunde com seus efeitos 

econômicos. Apesar das acaloradas impressões, seus efeitos concretos foram modestos devido a 

decadência britânica e a impossibilidade argentina para incrementar suas importações. O governo 

também não se entregou tão mansamente, como se supus, a respeitar as cláusulas mais gerais do 

Tratado. Ao mesmo tempo, a Argentina logo firmou tratados similares com Bélgica, Holanda, Suíça 

e Alemanha. Logo, “su importancia y repercusiones, ha impedido analizar adecuadamente la 

política de los gobiernos conservadores” (RAPOPORT, 1988, p.264). 

 James questiona que a chegada de Perón possa ser interpretada primordialmente por meio de 

um projeto industrial devido: “con diversos énfasis y no sin irregularidad en el compromiso 

adoptado, sólo muy pocos de los principales partidos argentinos negaban, en la década 1940-50, la 

necesidad de alguna suerte de industrialización patrocinada por el Estado”. (JAMES, 1988, p.34). 

Este artigo buscará refutar esta idéia demonstrando que, primeiramente, a elite agrária não teria sido 

um obstáculo para o desenvolvimento da industria na Argentina, já que após a 1ª Guerra Mundial e, 

principalmente, durante “década infame” – período politicamente controlado diretamente pela elite 

terrateniente - o setor industrial tornou-se mais dinâmico que o setor primário, chegando ao final da 

década de 1930 a se compara com este em termos de participação no PIB.  

 Em seguida, será visto que com a chegada ao governo em 1933 de Frederico Pinedo, o 

Estado argentino passa a intervir mais na economia, criando um ambiente mais favorável a 

indústria. Tratou-se de adotar políticas de planejamento econômico que culminaram com a 

apresentação em 1940 do Plan de Reactivación Econômica, visto como primeiro esforço integrado 

do governo argentino para promover a industrialização do país. 

 O artigo então se dividirá em quatro partes, além desta introdução: (i) inicialmente se 

descreverá o crescimento industrial argentino no período anterior a 2ª. Guerra Mundial; (ii) em 

seguida, se discutirá a importância do Plano Pinedo para o  crescimento industrial do país; (iii) 

depois, serão analisadas as principais interpretações de autores argentinos sobre a industrialização 

no período; (Iv) o artigo termina com algumas considerações finais sobre as origens do processo de 

industrialização argentino. 

 

1. A Industrialização Antes de Perón 

 

 No período em que o modelo agrário-exportador mantinha seu dinamismo a indústria 

apresentava um crescimento quase que inteiramente relacionado ao setor primário. As empresas 

relacionadas aos produtos de exportação, conhecidas como indústrias ‘naturais’ estavam incluídas  



 

 

no projeto econômico oficial (JORGE, 1971, p.17). Os casos mais importantes dessas indústrias que 

se desenvolveram neste período são os frigoríficos, os moinhos de farinha, extrato de quebracho, as 

vinículas e os engenhos açucareiros. 

 Por outro lado, havia um conjunto de pequenas e médias empresas, além de algumas de 

maior porte, conhecidas como ‘artificais’, voltadas a produção de materiais elétricos, máquinas, 

têxteis, metais etc, cuja existência era alvo de críticas por conta do setor agropecuário (JORGE, 

1971, p.20). Estas indústrias destinavam sua produção ao mercado interno e se desenvolveram com 

capitais nacionais em pequenas unidades. 

 A indústria local recebeu um impulso imprevisto pela 1ª. Guerra Mundial, embora ao 

concluir o conflito se restabelecessem as importações normais e o interesse governamental de 

incrementar as rendas aduaneiras. Mesmo assim, surgiram debates sobre a necessidade do Estado 

em ajudar certas indústrias, mas não se modificou a aceitação do mercado livre. A União Industrial 

Argentina (UIA), criada em 1886, dominada por industriais vinculados à atividade exportadora, 

reconhecia que a indústria poderia no máximo desempenhar um papel secundário (HORA, 2003, 

p.108). Os industriais eram conscientes de que dependiam de um mercado doméstico que se 

assentava de modo decisivo na venda dos produtos dos terratenientes ao exterior (PEÑA, 1973a, 

p.8).  

 Em 1913, a Argentina contava com 48.779 estabelecimentos industriais, o que quase 

duplicava o correspondente a 1895; estes empregavam 410.200 pessoas, o que constitui por volta de 

250% mais que em 1895.  Os setores de alimentos, bebidas e tabaco constituíam 40% das firmas 

industriais, respondiam por um terço do pessoal ocupado e geravam a metade do valor bruto da 

produção, enquanto que o setor de materiais para a construção respondia pelos 20% dos 

estabelecimentos e pelos 15% do valor bruto da produção e os ramos têxteis possuíam 20% das 

firmas, ocupava 18% da mão-de-obra industrial e gerava 11% do valor bruto da produção.  

Finalmente, só 5% das empresas provinha do setor metal mecânico, que contratava o 6% da 

ocupação e produzia 4% valor bruto da produção. (NEFFA, 2002, p.112-113).  

 Os setores de maior importância foram os vinculados ao setor primário: frigoríficos, têxtil, 

ferroviários, artes gráficas e materiais para construção. A atividade industrial se caracterizoupor 

produzir quase exclusivamente para o mercado interno, salvo pelos frigoríficos (NEFFA, 2002, 

p.110).  

 Se o setor industrial não foi diretamente promovido, resultou beneficiado por certa proteção 

alfandegária seletiva já estabelecida, seja por razões de desequilíbrio externo ou por razões 

políticas. Jorge assinala que os fatores de proteção eram as tarifas de importação e a taxa de câmbio, 



 

sendo a primeira essencial, já que não tinha sido alterada desde 1906. Após um pequeno ajuste, em 

1923 o governo eleva a tarifa de importação em 60%, por razões impositivas pelo que “adquirió 

plena vigencia la protección arancelaria nominal establecida en 1906” (JORGE, 1971, p.62). 

 A década de 1920 mostrará uma importante evolução do setor industrial. Embora essa 

atividade já viesse fazendo-se presente na etapa anterior, logo da guerra adquiriu um importante 

dinamismo. A indústria surge com várias características próprias, principalmente, porque a 

Argentina era um país consideravelmente rico para a época.  

 A considerável expansão dessas atividades manufatureiras não constitui uma anomalia, pois 

integravam o projeto original de país que as elites agrárias impulsionaram já que este se estendia ao 

campo mais amplo da produção de alimentos para o mercado mundial. Isto implicava que os ramos 

industriais envolvidos nesta definição estavam determinados, da mesma forma que a da produção 

primária, pela demanda externa. É por isso que Jorge afirma que a industrialização que se 

desenvolveu neste período o faz “en forma relativamente espontánea y se encamina por los cauces 

fáciles y poco conflictivos de la elaboración de la producción agropecuaria nacional en constante 

auge” (JORGE, 1971, p.43).  

 Em relação ao período anterior, os anos 1920 apresentam duas novidades importantes para o 

setor. Por um lado, adquirem maior protagonismo ramos mais dinâmicos; por outro se produz a 

entrada de uma grande quantidade empresas estrangeiras. Em relação ao primeiro ponto, Barbero 

(2003) afirma que “se produjo una creciente diversificación de la actividad manufacturera, que 

puede medirse, en uma primera aproximación, en el paulatino retroceso de la industria de alimentos 

y bebidas y el avance de otros sectores, en particular textiles”.  

 Com relação ao segundo ponto, o investimento estrangeiro nos anos 1920 registra uma forte 

expansão. Entre 1921 e 1930 se instalaram no país 43 grandes empresas estrangeiras no setor 

industrial, enquanto que entre 1900 e 1920 havia apenas 13 (VILLANUEVA, 1972). Até a 1ª. 

Guerra Mundial, a maior parte dos capitais externos tinha se dedicado a serviços públicos 

(eletricidade, transporte urbano, telefones, companhias imobiliárias, bancos), e só em menor escala 

em algumas indústrias tradicionais (JORGE, 1971, p.94).  

 Neste fluxo de entrada de empresas estrangeiras, as de origem norte-americana terão um 

papel destacado. O capital desse país até 1913 só tinha uma presença significativa na atividade 

frigorífica e apenas representava o 1% do capital externo total na Argentina somando menos de 40 

milhões de dólares. Contudo, na década de 20 cresceu fortemente e para 1927 era de U$S 487 

milhões, em 1931 já constituía 18% do total com U$S 650 milhões. O capital estadunidense 

outorgou maior dinamismo à indústria devido à incorporação de novas tecnologias de produção e de 



 

gestão e de inovações nas formas de comercialização e demais características do american system, 

com a aplicação dos princípios da administração científica, da organização fordista e de novos 

métodos de comercialização (BARBERO, 2003).   

 Adicionalmente, o setor militar também estimulará à indústria. Apesar de que não se pode 

dizer que se deveu a seu exclusivo interesse, a criação de uma empresa estatal petrolífera YPF 

(Yacimientos Petrolíferos Fiscais), que instalou sua primeira refinaria em 1925, era parte do 

crescente interesse dos militares em desenvolver armamentos. A dinâmica da extração e o 

refinamento de petróleo se observam em sua produção que passou de 262.000 m3 em 1920 a 

1.500.000 m3 em 1929, enquanto que em 1927 se criou a Fábrica Militar de Aviões e em 1937 se 

instala a fábrica de pólvora e explosivos, confirmando a intencionalidade das Forças Armadas em 

promover a indústria nacional. 

 O ramo têxtil seguido pela metalurgia vão se converter nos mais expansivos entre 1920-

1948. Para Barbero (2003), essa expansão e modernização da indústria será a base para o 

desenvolvimento nos 1930 do processo de ‘industrialização por substituição de importações’.  O 

crescimento da indústria na década de 1920 tanto mostrava os limites em que se encontrava o 

modelo primário-exportador como contribuía a enfraquecê-lo.  

 Em primeiro lugar, o setor primário não teve a mesma performance que antes da guerra. A 

evolução da indústria nacional resultou ser muito mais dinâmica que a evolução do comércio 

exterior argentino. Dado que as vendas argentinas estavam constituídas quase totalmente por 

produtos vinculados à atividade primária, e que parte importante das importações eram produtos 

para a produção manufatureira doméstica, se percebe uma dinâmica conflituosa para a continuidade 

do modelo primário-exportador.  

 O crescimento indutrial seguiu elevado, mesmo após a crise de 1929. Durante a década de 

1930, a taxa de investimento interna, em relação ao PIB, apesar de certas flutuações, se manteve 

elevada até o inicio do conflito bélico. A indústria começou a crescer favorecida pelo controle do 

câmbio, a maior proteção alfandegária e demais medidas anticíclicas da época. Em termos gerais, 

cresceu perto de 7% anual na década, embora com flutuações. Assim, após a queda devido à crise, 

se recuperou em 1933-35, crescendo 16,07% e depois até 1939 a um ritmo menor, 5,52% 

(RAPOPORT, 2006, p.270).  

 Em 1935 se efetuou um censo que atualizara os dados de 1914. A quantidade de 

estabelecimentos tinha se reduzido em torno de menos de 20%, a força de trabalho empregada na 

indústria se expandiu consideravelmente cerca de 40%, o valor da produção esteve perto de ter se 



 

duplicado e a força motriz empregada na indústria mais que se quadruplicou. Os seguintes censos 

de 1937 e 1939 confirmaram essa evolução. 

 Este crescimento da indústria será qualitativamente diferente. Os ramos tradicionais, como 

alimentos e produtos pecuários mostrarão um crescimento muito inferior ao anterior e acabarão 

perdendo participação relativa no conjunto da indústria (RAPOPORT, 2006, p.272).  Novos setores 

mostrarão maior dinamismo, será o setor têxtil que liderará a expansão crescendo entre 1930-35 a 

uma taxa de 10,5 % anual – contra 4,3 % da alimentícia. Outros ramos dinâmicos foram derivados 

do petróleo, veículos e maquinaria, metalurgia e cimento. Por outro lado, setores praticamente 

inexistentes até o momento, como produtos da borracha, as maquinarias e material elétricos, 

tiveram a expansão mais notória. Ante a forte expansão destes setores, se produz uma forte 

contração das importações.  

 Assim, em comparação com os anos anteriores a crise de 1929, quando a produção nacional 

era responsável por menos da metade da demanda interna por manufaturas, a partir dos anos 1930 a 

produção nacional passa a responder de 60 a 80% no final guerra.  

 A quantidade de estabelecimentos aumentou quase 20% entre 1935 e 1941, enquanto que a 

quantidade de pessoas empregadas na manufatura aumentou em quase 50% e o valor de sua 

produção se aproximou ao dobro. Também cresceu a energia empregada. Nos censos de 1935 e 

1939 se comprova que todos os valores de produção de todos os setores aumentaram e utilizaram 

maior quantidade de força motriz. Também se vê que os ramos tradicionais foram menos dinâmicos 

que setores que até então eram pouco desenvolvidos, como os relacionados à borracha e ao 

petróleo, que registraram forte incremento. Outros ramos tiveram importante expansão no grau de 

força motriz utilizado (química e farmacêutica, pedras, terra, vidros, cerâmica e metais).  

 As atividades de construção, mineração e exploração de petróleo também intensificaram 

seus ritmos. Os ramos de alimentos, tabaco, têxtil e confecções, que em conjunto representam cerca 

de 55% do produto manufatureiro, tiveram um incremento no tamanho médio de suas empresas 

entre 1935-39 que logo se manteve estável. Este aumento foi superior inclusive ao número de 

trabalhadores envolvidos em suas atividades.  

 Ou seja, os setores que mais explicavam a produção industrial no final da década eram 

intensivos em trabalho que não foi contrabalanceado pelo crescimento dos ramos intensivos em 

capital. Portanto, o crescimento industrial argentino na década de 1930 estará caracterizado pelo 

aumento da quantidade de pequenos estabelecimentos de baixo capital por unidade e de alta 

intensidade em trabalho.  



 

 Dos 13.244 novos estabelecimentos que surgiram entre os Censos de 1935 e 1939, 5.289 

eram empresas que não empregavam trabalhadores e 4.649 contratavam entre um e cinco 

empregados. Isto é, 75% desses estabelecimentos tinham 5 ou menos operários. Só oito empresas 

criadas tinham mais de 1.000 operários e 65 contratavam entre 251 e 1.000 empregados. 

 Em relação a este tema, Neffa cita um estudo de Carlos Wolf que ao analisar ao Censo 

Industrial Nacional de 1935 confirma essa tendência, já que se o Censo indica a existência de 

40.613 estabelecimentos com 526.495 trabalhadores, entre essas firmas se estariam incluindo parte 

de serviços. Por isso, Wolf resume em 37.965 os estabelecimentos e em 463.424 a quantidade de 

pessoal. “Esto significa que entre 1914 y 1935 el número de establecimientos había disminuido en 

un 20% aproximadamente, mientras que el personal ocupado se había incrementado en 16%. Esto 

significa un incremento del promedio de trabajadores ocupadospor establecimiento, es decir, una 

mayor concentración de la producción”. (NEFFA, 2002, p.126).   

             

Tabela 1: Indústria Argentina. Comparação de Censos (1914=100) 

 



 

 

 A partir daí, Neffa considera que os ramos de alimentos, bebidas e tabaco representavam 

30% dos estabelecimentos, contratavam 25% do pessoal e geravam o 43%valor bruto da produção; 

têxteis e confecção constituíam 16% estabelecimentos, 23% pessoal e 20% valor bruto produção; as 

de metalmecánicas, maquinarias e equipes eram 20% estabelecimentos, possuíam 17% do pessoal e 

gerava 10% valor bruto produção; e,  finalmente, a indústria química - petroquímica representava 

3% dos estabelecimentos, 5% do pessoal, 9% do valor bruto produção (NEFFA, 2002, p.126)  

 Este fator do desenvolvimento industrial será de fundamental importância e se intensificará no 

período entre 1940 e 1945, em que mais de 25 mil novos estabelecimentos serão criados, isto é um 

pouco menos que os que surgiram na década 1931-1940. Fundamentalmente, serão pequenas firmas 

industriais intensivas em mão-de-obra.  

  

 

 

Tabela 2: Desenvolvimento da Indústria Argentina (1935-1941) 

 

 

 Essa evolução no tipo dominante de estabelecimento industrial tem seu correlato na 

modificação da origem do capital aplicado. Enquanto até a década de 1930 predominava o capital 

estrangeiro, o processo que se inicia logo da 1ª. Guerra Mundial e que se intensifica depois da 

grande depressão se caracterizará pelo nacional. Se em 1913, momento de auge do modelo 

agroexportador, o capital externo representava quase 48% do total, a partir desse período começa 

uma clara tendência de perda de sua participação que chega a menos de 30% em 1931. Nos anos 30, 

está evolução se reforça e ao concluir a segunda guerra mundial o capital externo apenas superava 

15% do total, apesar de ter continuado o estabelecimento de empresas estrangeiras, em especial 

norte-americana, em boa parte impulsionadas pelo controle da taxa de câmbio e o aumento das 

tarifas alfandegárias. 

  



 

Tabela 3: Produção e Importação de Manufaturas 

 

 

 Da população de estabelecimentos industriais existentes em 1946, observa-se que 37% desse 

total foram fundado antes da década de 30, e que ditas firmas empregavam 56,6% dos trabalhadores 

no setor industrial, que geravam 61,4% do valor de produção. Por outro lado, 61,6% das empresas 

industriais foram criadas entre 1931 e 1946.  Essas firmas empregavam 40,8% dos trabalhadores e 

geravam 36,6% do valor de produção.  Percebe-se desta maneira o caráter dual da estrutura 

industrial dado que as empresas maisantigas eram de maiores e mais produtivas em relação à 

geração de produção. Por outro lado, as mais recentes, constituíam uma ampla maioria, eram de 

menores, empregavam menos mão-de-obra e geravam menor valor de produção (Lewis, 1992, 

p.40). 

 Em relação às transformações na indústria durante os anos 30, Villanueva (1972) afirma que 

apesar de as taxas de crescimento não superarem as dos anos 1920, se deram duas rupturas com 

respeito ao passado: a indústria passou a ser um dos impulsionadores do crescimento econômico e 

se produziu uma importante transformação na estrutura da produção, que acelerou o processo de 

substituição de importações. Mas este processo se efetuou com as características que marcarão o 

setor, já que, em geral, os ramos de maior crescimento eram aqueles que produziam bens de 

consumo finais, mais intensivos em trabalho que em capital, e que importavam, em grande medida, 

as maquinarias e os insumos intermediários que utilizava (RAPOPORT, 2006, p.272).  

 Lewis (1992, p.39-40) divide este período, que vai desde a grande depressão a ascensão de 

Perón em 1946, em quatro partes: entre 1929-1932 o considera de ‘desorientação’ ante os efeitos da 

crise e os acontecimentos políticos e as quebras internas; depois até 1937 se gera um renascimento 

da indústria caracterizada por um grande salto em relação à quantidade de estabelecimentos e de 

trabalhadores, embora uma forte queda na adição de força motriz; desse ano até 1941 teria se 

produzido outra recessão, marcada por muitas quebras. Finalmente, de 1941 a 1946 se produziu 

outra recuperação industrial estimulada pela guerra, mas que manteve sua característica intensiva 

em trabalho e não em capital, já que a empresa média era menor ao final que ao inicio deste sub-

período. Lewis sinala que essas empresas só conseguiram sobreviver pela falta de concorrência 

durante a depressão. 



 

 Em suma, a industrialização na década de 30 gera um subsetor de grande quantidade de 

pequenos estabelecimentos que proliferaram basicamente pela proteção real que gerou a crise 

internacional, o impulso político das medidas econômicas da equipe Pinedo-Prebisch, e a eclosão da 

2ª. Guerra Mundial. Essas firmas se diferenciaram das empresas tradicionais do setor manufatureiro 

que se caracterizavam por uma maior envergadura e por uma maior eficiência. As novas empresas 

destinavam sua produção ao mercado interno e receberão depois o apoio do Exército quando tomar 

o poder em junho de 1943 por razões sociais – i.e., evitar conflitos trabalhistas similares aos que 

tinham ocorrido após a primeira guerra mundial – e militares – impulsionar a industrialização por 

causa de defesa nacional, período que inicia a era peronista. 

 

2. Plano Pinedo e a Industrialização Como Estratégia de Desenvolvimento 

  

 A década de 1930 é historicamente conhecida na Argentina como “decada infame”, devido 

a ditadura militar inaugurada pelo golpe do Gen. Uriburu. Tratava-se do retorno da elite 

terrateniente ao poder. No aspecto econômico, o país apresentava já um importante 

desenvolvimento industrial, e, em geral se considera que é nesta década que começa o processo de 

substituição de importações, iniciando-se a fase que abarca aos setores tradicionais.  

 Para alguns, essa fase culminaria para finais da década do 40, como Ferrer (1999), enquanto 

que outros autores sustentam que terminaria a princípios dos anos 50 (NEFFA, 2002, p.107). 

Villanueva (1972) chega mais longe a afirmar que “a partir de 1933, con la entrada del equipo de 

Federico Pinedo a la conducción económica del país – que dura prácticamente desde 1933 a 1943 –; 

se diseña (o se acepta el diseño) lo que, em aproximaciones sucesivas, llega a una formulación 

económica nueva”. 

 Para tornar isso possível alguns aspectos do período 1930-43 lhe foram essenciais: medidas 

econômicas de maior novidade como o controle do câmbio e a seleção de importações, a criação do 

Banco Central e a lógica de regular o crédito para impulsionar a atividade interna e uma série de 

organismos entre os quais essa instituição se destaca a Junta Reguladora de Grãos.  

 Este último, embora surgisse com o objetivo de proteger aos agricultores, através de seu 

mecanismo de comprar as safras para logo vender-las no mercado externo, terminou por lhe render 

grandes lucros que  “provenían del sector rural, y fueron en la práctica un impuesto encubierto; de 

manera que claramente se inició aquí el proceso de discriminación contra la producción agraria que 

se fortalecería en las siguientes décadas” (BARSKY, GELMAN, 2001, p.266). 



 

 Mais importante, surgiu a presença de um estado interventor. Eventualmente este estado irá 

acumular grande autonomia em relação aos interesses dos atores socioeconômicos predominantes 

(SIDICARO, 2002, p.55). Essa autonomia crescente se relaciona com a complexidade dos conflitos 

internos na sociedade de modo que “en tanto su rol principal no es ya traducir al nivel de las 

decisiones políticas los intereses de una clase dominante de origen agropecuario (o los intereses de 

una facción de esa clase dominante), sino la relación de esos intereses con los de las otras capas 

propietarias estructuradas alrededor de la acumulación de capital industrial” (MURMIS, 

PORTANTIERO, 2006, p.97). Em conseqüência, a queda de aliança limitada do conservadorismo 

implicou que os instrumentos e organismos que tinha criado e posto em marcha de 

intervencionismo de alcance limitado criaram as bases que fizeram possível uma tentativa de 

intervencionismo mais ambiciosa que escapou ao desenho original (DIRIÉ,1981). 

 Através do maior intervencionaismo e autonomia do Estado prporcionada pelo governo 

conservador houve um espaço cada vez maior para a indústria na ordem econômica. A 

concordância era politicamente retrógrada, mas apesar de tudo, pode compatibilizar-lo com o 

progresso industrial (Lewis,1992, p.85).  

 Federico Pinedo assume como Ministro de Fazenda em 1933 e, secundado por Raúl 

Presbich, inicia uma política diretamente intervencionista, criando muitos organismos, inclusive o 

Banco Central em 1935, que sobre passarão esta etapa e muitas e só serão dissolvidas em 1989 com 

as políticas pró-mercado de Carlos Menem. Ante a persistência da crise externa surgiu um interesse 

na expansão do mercado interno. Mas “no se trataba de um nuevo proyecto, distinto, sino del viejo 

proyecto adaptado a las nuevas condiciones, (…) ‘y por ende la industrialización no debía superar 

los límites requeridos para ese objetivo’ (JORGE, 1971, p.118-119).  

 Em 1940 ante a depressão comercial vinculada à Guerra, Pinedo apresentou o Plano de 

Reativação Econômica que, por meio de políticas anticíclicas e temendo novas quedas nas 

exportações e aumento de conflitos sociais como sucedera durante a Primeira Guerra, outorgava 

uma maior relevância à indústria. Se bem o setor primário continuava sendo o principal, para 

alguns, o Plano Pinedo significava que inclusive a oligarquia havia aceitado a industrialização 

(LEWIS, 1992, p.96).  

 O plano procurava fomentar ao setor com um sistema de crédito público, substituição de 

importações e começar a exportar-los. Também propunha a expansão da construção, a través de um 

programa de lares populares que se esperava que criasse ao redor de 200.000 empregos. Para 

Pinedo a base econômica do país continuava sendo a atividade primária. Todavia, entendia que o 

espaço que correspondia à indústria a partir das transformações econômicas ocorridas no mundo,  



 

 

era bastante maior. Em sua defesa do Plano ante o Congresso manifestou que as exportações 

agrícolas eram a ‘roda principal’ da economia, e a manufatura e a construção se converteram em 

‘rodas menores’. Essa definição ficava evidenciada pelo fato que o Plano destinava seus aspectos 

principais para a ajuda da atividade agrícola, assim como o monto dos créditos para a indústria era 

somente uma sexta parte do que receberia o setor primário (ROCK, 1986, p.240).  

 Segundo Di Tella (1985, p.174-176), a equipe de Pinedo tinha compreendido que a 

Argentina havia mudado a sua vantagem comparativa, particularmente a partir da constatação de 

que o país tinha preenchido a possibilidade de desenvolvimento baseando-se na expansão da 

fronteira territorial. 

 O essencial aqui para os objetivos deste artigo é, que ao porpor o Plano Pinedo, a elite 

conservadora não mostrou, per se, contraria a aceitar o desenvolvimento industrial. Embora Pinedo 

fosse uma figura sem dúvidas integrante da elite do país, não ficam dúvidas de sua intencionalidade 

em promover ao setor manufatureiro nesse período. “…entre 1933 y 1943; ningún grupo social o 

político poderoso agitó un programa de crecimiento industrial más radical que el de la elite 

oficialista” (MURMIS, PORTANTIERO, 2006, p.61). 

 O Plano Pinedo constitui para Llach (1984, p.3) “el primer documento del Estado en el que 

se  considera la posibilidad de modificar parcialmente la estrategia de desarrollo econômico 

vigente” e que “trataba de compatibilizar la industrialización sustitutiva con los requerimientos de 

una economía abierta - impulsando por lo tanto las exportaciones industriales”. Para Murmis e 

Portantiero (2006, p.90) este Plano Pinedo é “el mejor testimonio de ese proceso de movilización de 

la manufactura bajo control de la elite tradicional que se produce entre 1933 y 1943” e a 

importância de seu rechaço consiste: 

 
 

“…en que permite ver, de un solo golpe, la complicada armazón de las alianzas de 
clase en ese momento: la limitada vocación hegemónica de la clase industrial y el 
contenido de las orientaciones del principal partido opositor, la UCR, que se ubican 
como respuestas aún más ‘tradicional’ frente a la perspectiva de la crisis, que la 
sostenida por los grupos conservadores del Poder Ejecutivo y del Parlamento” 
(MURMIS, PORTANTIERO, 2006, p.91).  

 
 
 Por uma disputa política, o projeto de Pinedo não foi aprovado: “el Plan fue derrotado 

políticamente. Este fracaso no fue el producto de las virtudes o defectos del Plan, ni de sus 

evidentes vacilaciones, ni de nada que le fuera intrínseco” (LLACH, 1984, p.3). Além de ser 

rechaçado pelos deputados oposiconais, o projeto de Pinedo procurava intensificar o comércio com  

 



 

 

os EUA fazendo com que também fosse combatido pelos ingleses e resistido dentro da própria 

coalizão conservadora (RAPOPORT, 1988, p.265-266).   

 A complexidade da situação se relaciona com o crescente conflito dentro do bloco de poder 

instaurado em 1930. Sidicaro (2002, p.35-38) encontra nas disputas geradas a partir do Plano 

Pinedo um “hito importante en la relación entre el conservadurismo en el gobierno y los principales 

sectores empresarios”. Para o autor, a posição da SRA, que contrastava à aberta adesão ao Plano de 

Ação Econômica de 1933-35 que criara todos os organismos de intervenção, mostra que nesse 

primeiro caso a diferença do segundo ‘a corporação participou de maneira ativa’. Sidicaro parece 

entender que a ruptura entre setores políticos conservadores e grupos empresariais já estava dada.     

 Por isso, Llach (1984, p.4) afirma que a elite governante por sua incapacidade para forjar em seu 

momento uma aliança social e política mais ampla e capaz de dar respostas às dificuldades de tipo 

estrutural que afrontava o desenvolvimento da economia argentina e aos  “catálogos de petições” 

que se vinham acumulando desde a Primeira Guerra pagou um alto preço ante os desenvolvimentos 

posteriores trás a chegada do peronismo.  

 

3. Interpretações do Desenvolvimento Industrial Argentino 

 

 A década de 1930 estará marcada pela recuperação do poder político por parte da tradicional 

elite rural, mais especificamente pecuarista. Contudo, a indústria crescerá fortemente neste período, 

e se alguma dúvida pode se levantar sobre se era intenção dos governantes impulsionar este setor, 

essa etapa concluirá com o falido projeto de industrialização de Pinedo, amplamente reconhecido 

como o primeiro projeto consciente nesse sentido na história argentina, ao mesmo tempo 

considerada por muitos como uma antecipação de muitas das medidas que logo implementará Perón 

para desenvolver a indústria. 

 Portanto, se requer uma explicação que permita conjugar os fatores de governo da elite 

pecuarista com a decisão de impulsionar a industrialização, assim como do alcance e das limitações 

envolvidas, para observar como se relacionam com o caminho logo empreendido pelo peronismo. 

Uma interpretação clássica sobre este período é a de Murmis e Portantiero que consideram que na 

década de trinta surgirá um projeto de industrialização sob a liderança da elite terrateniente. O caso 

argentino dentro da tônica aparentemente comum para América Latina apresenta a ‘originalidade’ 

de que este projeto se produz em momentos emque o aparato do Estado está controlado, 

indiscutivelmente, pelas forças conservadoras ‘oligárquicas’ que “no variaron, por ello, su 

contendido de clase: siguieron siendo representativas de los hacendados más poderosos, 



 

tradicionales beneficiarios de la economía agroexportadora” (MURMIS, PORTANTIERO, 2006, 

p.60-61).  

 Opondo-se a outras interpretações que ressaltam ‘una oposición más o menos expresa entre 

grandes terratenientes y burguesía industrial’ ou a que meramente aceitam ‘una coincidencia 

coyuntural entre ambos os grupos', entendem que surge uma aliança entre frações de ambas as 

classes que apresentam uma proposta de industrialização, mas de alcance limitado por ‘los rasgos 

del dominio de dicha situación social’(MURMIS, PORTANTIERO, 2006, p.60)  .  

 A elite rural aceita certa industrialização logo de perceber que o contexto internacional tinha 

se alterado, em especial dado que o resultado da aplicação inicial de medidas recessivas ortodoxas 

não evitou uma medida de emergência que os afetara através do ‘empréstimo patriótico’ 

(VÁZQUEZ-PRESEDO, 1978, p.156).  

 Assim, Murmis e Portantiero (2006, p.76) consideram que se bem até 1933 as medidas 

protecionistas tiveram como fim “continuar escrupulosamente o servicio da dívida pública externa”, 

afirman que “a medida que la perspectiva de retrotraer la situación al esquema vigente con 

anterioridad a la crisis se alejaba, la promoción de  industrialización sustitutiva dejaba de ser una 

consecuencia secundaria de medidas tendientes a satisfacer otros fines, para transformarse en algo 

autónomo, pero integrante de un plan coherente”. Após o Pacto Roca-Runcimam que resolveu as 

necessidades mais imediatas dos grandes pecuaristas, foi viável um novo bloco de poder, 

relacionado as críticas por parte da União Industrial Argentina (UIA) por dito acordo, que incluía a 

industriais, possibilitado porque estes não efetuaram grandes demandas se não simplesmente que a 

política alfandegária não prejudicara ao setor. 

 Ao final de 1933, Pinedo lança o Plano de Reestruturação Econômica que contou com o 

apoio da Sociedade Rural (SRA) e da União Industrial Argentina (UIA), já que “los grupos agrarios 

más privilegiados, una vez resuelta su integración en el mercado mundial – y esto es lo que 

conseguirán a través del Pacto Roca-Runciman – se ven favorecidos por el proceso de sustitución 

de importaciones”. Por outro lado, consideram que o Plano de Reestruturação Nacional de 1933 

“punto por punto…recoge todos los reclamos, demorados desde hacía décadas de la UIA” 

(MURMIS, PORTANTIERO, 2006, p.78).  

 A nova estratégia econômica deu lugar a um “Estado intervencionista cuyas actividades se 

desenvolvían con gran autonomía respecto a los intereses de los actores socioeconômicos 

predominantes” (SIDICARO, 2002, p.55). A forma de ação do Estado muda radicalmente, sob o 

auspício do grupo econômico mais importante, mas procurando ao mesmo tempo uma convergência 

dos interesses dos principais atores econômicos.  



 

 Para Sidicaro (2002, p.29), “esta manera de organizar el intervencionismo en la economía 

implicaba, desde el punto de partida, uma escasa o casi nula autonomía del Estado con respecto a 

los sectores socioeconômicos predominantes” e que, por isso mesmo, os empresários deram ‘boa 

acolhida’ ao intervencionismo quando começou a operar. Essa intervenção estatal impulsiona o 

crescimento da indústria argentina entre a depressão e a Segunda Guerra.  

 Neste sentido, Villanueva (1972) desautoriza a crença generalizada de que a indústria 

argentina passou a desenvolver-se depois dessa Guerra. Inclusive, questiona a visão de que se 

expandiu fundamentalmente na década de trinta já que ali se teria gerado uma ruptura em relação à 

tendência vigente anteriormente. A essa interpretação da industrialização ele denomina versão 

‘olímpica’. Para ele, a informação “sugiere que en la década del treinta el sector industrial continuó 

creciendo globalmente según las tendencias de períodos anteriores (…) la tasa de crecimiento de la 

capacidad industrial (en el sentido señalado) es por lo menos igual o aún mayor para el período 

comprendido entre 1911-1929 que para el período 1929-1939”.  

 A visão de Villanueva (1972) se sustenta na idéia de que entre a década de 1920 e a de 1930 

a expansão produtiva baseou-se em boa medida no maior uso das instalações existentes (ademais de 

algumas plantas que instalou o capital estrangeiro). Desta maneira, a evolução da indústria na 

Argentina até princípios da Segunda Guerra Mundial apresenta importantes sinais de continuidade.  

Esse prolongamento do processo industrializador também é aceita por Schvarzer (1998). Seguindo 

o estudo de Adolfo Dorfmam sobre a evolução industrial argentina, ressalta assim as características 

negativas do processo: 

  
 

“Su avance se ajustaba a los espacios que dejaba libre el control del mercado por 
los grandes intereses creados y, por otra parte, no reflejaba un proceso real de 
tecnificación semejante al observado en los países industriales avanzados [...]. La 
producción industrial estaba dominada por la gran empresa, la concentración de la 
propiedad (repartida entre argentinos y extranjeros), y el monopolio de los 
mercados que abastecía. Ese monopolio, que ya se sentía a comienzos del siglo, 
sería una de las causas de su menor desarrollo relativo. Algunos de sus mercados 
estaban controlados por intereses externos (sobre todo, por los manufactureros 
británicos) y otros estaban repartidos entre los patrones locales.” (SCHVARZER, 
1998, p.11). 

 
 
 As considerações de Schvarzer e de Villanueva são parte de uma polêmica sobre o caráter 

do processo de industrialização da Argentina. Quer dizer, participam do debate sobre se a 

industrialização entrou ou não em conflito com os interesses imediatos do tradicional setor 

primário-exportador. O próprio Schvarzer (1998) divide essas interpretações em duas perspectivas 



 

opostas. Num pólo situa a aqueles autores que ressaltam que o modelo primário-exportador 

possibilitou também o crescimento industrial, e desde o pólo oposto, coloca aqueles que “tendieron 

a negar la misma existencia, o importancia de la industria, en la etapa agroexportadora porque no 

encontraban cómo explicar el fracaso sin destacar ese énfasis em las actividades primarias”.  

Schvarzer coloca dentro do primeiro grupo aqueles que adaptaram visões ‘etapistas’, em grande 

medida seguindo o conhecido trabalho de Rostow que destacava momentos de evolução de uma 

economia desde seu caráter agrário ao industrial, mas efetuando no processo algum tipo de take off. 

A interpretação mais fiel desse esquema é de Di Tella e Zylmemam. 

 Estes autores afirmam que pelas restrições que gera a 1ª. Guerra Munidal, o caso argentino 

possui uma anomalia respeito às etapas de Rostow já que deve se adicionar uma etapa, constituída 

por “la grand demora", que suspendeu o passo da sociedade tradicional à moderna até 1933, 

quando o país teria retornado as trilhas do desenvolvimento "auto-sustenido”: 

 
 

“Por otra parte, la mejora en los términos del intercambio, particularmente durante 
los años del período que llamamos de Demora, permitieron creer en la 
conveniencia de persistir en la política seguida ante de la Guerra Mundial, y de 
intentar, por consiguiente, de ‘vuelta a la normalidad’ así definida. La gran 
depresión puso um brusco fin a este estado de ánimo, al poner al país frente a un 
marcado deterioro em los términos de intercambio y al agudo problema de la 
balanza de pagos. Paradójicamente, la nueva situación producida por el deterioro 
de los términos de intercambio fue de fundamental importancia para el poderoso 
impulso hacia el crecimiento autogenerado, característica del período 1933-1952. 
(DI TELLA,ZYMELMAN, 1973, p.67)  

 
 
 Para Di Tella e Zymelman, na Argentina se tinham criado as condições para uma decolagem 

do crescimento auto-sustentado da economia em momentos da 1ª. Guerra Mundial, mas o mesmo 

recém se produz a partir de 1933. Por isso seria a etapa da ‘grand demora’ porque consideram que a 

‘etapa de pré-acondicionamento’ teria concluído em 1914, com os índices mais elevados de 

exportações per capita e a maior parte da área cultivável em produção, sem que se produzisse 

imediatamente a ‘etapa da decolagem’. “La baja movilidad de los recursos, las estructuras político-

sociales derivadas de la mala distribución de la tierra y el carácter antiindustrialista de la clase 

terrateniente obstaculizaron el paso de una etapa a la siguiente hasta 1933 (RAPOPORT, 2006,  

p.156). 

 Tempo depois, e alheio à polêmica que trata Schvarzer, Lewis (1992) também efetua uma 

análise sobre o esquema de Rostow. Em sua opinião, em momentos da 1ª. Guerra Mundial a 

Argentina tinha cumprido com pelo menos dois dos critérios para a decolagem industrial. Seguindo 



 

parcialmente à visão de Di Tella e Zymelman, Lewis (1990, p.36-37) se baseia mais nas estimativas 

de Alejandro Bunge, segunda a qual a partir do conflito bélico se produz a emergência do capital 

industrial local num papel de liderança, já que entre 1913-1923 houve um crescimento industrial 

sem precedentes, mas que o após-guerra foi um período de ‘doloroso reajuste’ no qual empresas que 

surgiram durante a guerra não puderam sobreviver. Lewis sustenta que, se são corretas as 

apreciações de Bunge, dado que as empresas que sobreviveram a este ‘doloroso ajuste’ 

apresentavam maior tamanho e melhor capitalização, o take off se teria produzido entre 1919 e 

1929. Contudo, Lewis considera que só seria factível falar da existência de um take off em termos 

da magnitude do investimento. 

 Mas se esse conceito se refere a um grande salto que conduziu a um crescimento 

autosustentável, então se produziu ‘um começo em falso’ já que logo a indústria se expandiu em 

termos de empresários, fábricas e trabalhadores, mas não em intensidade de capital. Assim conclui 

que as etapas de Rostow não se aplicam ao caso argentino, e sugere o modelo de W. A. Lewis onde 

o crescimento ocorre por impulsos. 

 A outra corrente interpretativa que Schvarzer (1998) levanta parte do outro lado do espectro 

ideológico já que vem no poder dos terratenientes a causa central dos males que o país sofrera 

desde 1930 devido à idéia de que, por seu caráter parasitário, essa elite teria impedido o progresso 

industrial. 

  
 

“Otros prefirieron centrarse en la dependencia nacional respecto de Gran Bretaña. 
Ambas formas de ver los problemas exigían la negación de toda posible existencia 
de la industria antes de 1930; en consecuencia, las presentaciones desde ese 
enfoque se basaban en reducir su importancia real o en asimilarla a una industria 
limitada a procesar las materias primas locales” (SCHVARZER, 1998). 

 
 

 Para Schvarzer, de fato, essa tendência constitui um critério "à Rostow" invertido - dado que 

supõe que, de outro modo, a indústria teria avançado por um impulso espontâneo –, apontando para 

um processo "natural" que se vê "freado" por interesses espúrios.  Schvarzer faz referência a Jorge 

(1971) que considera que o projeto original de desenvolvimento econômico da classe terrateniente 

incluía as indústrias que elaborassem alimentos e que logo este projeto foi modificado para incluir 

alguns ramos industriais pelo que os setores dominantes "pactaban una política de compromisso con 

vários grupos industriales (aunque) dejaban fuera de él al grupo más peligroso para su proyecto, 

constituido por los metalúrgicos". Schvarzer critica a Jorge que “la idea de que una rama era 

‘peligrosa’ para el proyecto del poder, reduce la lógica dinámica de la industria a un sector 



 

específico, como si este pudiera ‘corporizar’ el avance tecnológico”. Essas apreciações de 

Schvarzer são importantes para avaliar o grau no qual a indústria passou a constituir o setor 

principal na economia, ou seja, a possuir uma dinâmica autônoma do setor primário. 

 Mas seguindo os objetivos deste artigo, o que se procura estabelecer é o grau e o caráter do 

desenvolvimento industrial alcançado antes da aparição do peronismo. Desde essa perspectiva, as 

primeiras conclusões se referem a que a Argentina antes da Segunda Guerra Mundial tinha 

alcançado um nível de desenvolvimento industrial considerável, e que grande parte dele se produziu 

já durante os anos 1920; inclusive para alguns autores mais nessa década que na seguinte. Nos anos 

1930, a indústria continuará crescendo, só que impulsionada conscientemente pelo governo.  

 Visto assim, a análise de Jorge permite integrar as esferas políticas tratadas por Murmis e 

Portantiero com o estudo do crescimento industrial. Para este autor, a Argentina cresceu ao 

princípio com base no ‘sistema oligárquico de dominação’, onde certa industrialização ‘natural’ era 

aceita, enquanto que os ramos ‘artificiais’ (metais e suas manufaturas, máquinas, têxteis, artefatos 

elétricos) eram combatidos pelos porta-vozes do setor agropecuário e desalentada pelas políticas 

econômicas, embora entenda que as empresas industriais nesses ramos lograram subsistir e ainda 

aumentar a sua produção durante os anos 1920 (JORGE, 1971, p.20-22). 

 A elevação de tarifas alfandegárias em 1923, que incrementou a proteção efetiva que o autor 

entende que esteve motivada pela necessidade de receitas fiscais, mas considera que os governantes 

não podiam ignorar a repercussão dessa medida sobre a indústria e a importação. Essa elevação foi 

um antecipo de uma política de compromisso a nível do Estado, que arbitraria fórmulas que 

permitiram a incorporação ao sistema dos novos setores emergentes da dinâmica histórica, com as 

alterações mínimas indispensáveis, pelo que serão fundamentalmente as indústrias metalúrgicas as 

que conservarão o qualificativo discriminatório de ‘indústrias artificiais’ (JORGE, 1971, p.24). 

 A crise dos 1930 gera uma mudança profunda ao tornar insustentável esse ‘método indireto’ 

de provisão de bens manufaturados no mercado interno já que implicava diminuir o consumo 

nacional de produtos industriais à metade do nível de pré-crise. Contudo o autor entende este 

projeto não como de industrialização independente do país, mas de mera substituição de 

importações sob a orientação da classe dirigente vinculada ao agro e às finanças.  

 Para Jorge, esse projeto de industrialização restringida à estrita ‘substituição de importações’ 

resultará superado por seu próprio impulso interno extrapolando os limitados objetivos que tinha a 

elite rural-industrial dominante. Essa superação teria surgido a partir do crescimento dos pequenos 

estabelecimentos de capital nacional que destinavam sua produção ao mercado interno.   



 

 Jorge comparte a visão que esse grupo de empresários industriais de ramos distintos aos de 

elaboração de produtos do agro, que se desenvolveu arduamente antes, durante e depois da 1ª. 

Guerra Mundial, carente de expressão a nível político partidário, foi fundamental para socavar o 

projeto de elite econômica do país. Terão dificuldade para assumir a questão nacional e sentir o país 

como próprio e por isso se manterão afastados de toda atuação política e do voto popular, e não 

livrarão uma luta por um projeto global para o país – refugiando-se numa postura quase 

exclusivamente corporativa –, razão pela qual não surgiu nenhum ‘partido industrialista’ (JORGE, 

1971, p.32-36)  

 Este processo levou a que a industrialização escapara do curso instrumentado pela elite do 

país porque conduz a uma expansão da produção nacional que superou a mera substituição do 

produto importado. Isto gerou incrementos líquidos da demanda interna em função dos altos níveis 

de emprego, da incorporação de amplos setores da população ao estilo de vida e consumos urbanos 

e à política de incremento das rendas dos setores assalariados que tinha já começado em 1943 

(JORGE, 1971, p.155). 

 Isto é, que a coalição da elite política com os grandes fazendeiros mais o agregado do setor 

industrial que tinham controlado o processo econômico desde 1930 “se alterará, por la 

diferenciación que comenzará a operarse dentro de los propietarios industriales, por la movilización 

de las clases populares y por el fortalecimiento adquirido por el Estado, a través, especialmente, de 

su área más proclive a cierta autonomización: el Ejército. Sólo entonces la hegemonía de los 

hacendados se replegará y se abrirá la posibilidad para un movimiento como fue el peronista” 

(MURMIS, PORTANTIERO, 2006, p.99-100). 

 Assim, depois de revisar as principais interpretações da industrialização argentina, conclui 

que a partir delas se criaram imagens que se projetaram à evolução da indústria posterior a 1930, 

como se ela poderia crescer sem mudanças básicas no regime produtivo, assim como no educativo e 

social, esperando um fenômeno que nunca ocorreu. Evitar este tipo de erro é essencial ao analisar o 

período peronista devido a seu alto conteúdo ‘emotivo’ que faz que ‘declarações’ ou ‘valorizações’ 

se confundam com as realidades do desenvolvimento industrial. Pelo visto, até a chegada de Perón a 

indústria já tinha crescido consideravelmente, mas não tinha surgido um impulso a favor da 

industrialização no sentido mencionado por Schvarzer, exceto nos círculos militares, embora este se 

devesse a outra motivação, a defesa nacional. É sobre este telão que a etapa peronista de 

industrialização deve ser considerada. 

 

 



 

Conclusões 

 

 O enigma do desenvolvimento econômico argentino no séc. XX provaca muitas dúvidas e 

respostas exquivocadas, dexinado vários mitos em seu caminho. Um deles foi objetvo de análise 

neste artigo. Através da descrição da evolução da indústria Argentina e, principalmente, a partir da 

interpretação da posição adotada pela elite terrateniente neste processo. Se inicialmente estimulou 

setores mais ligados ao modelo agro-exportador, terminou por alimentar um processo que 

extrapolou os limites estabelecidos pela coalizão conservadora. Culminou com um primeiro esforço 

integrado de desenvolvimento industrial, o Plano Pinedo, que, se foi derrotado por questão da 

conjuntura política do momento, lançou as bases da estratégia a ser adotada a partir de 1946 por 

Juan Domingo Perón. 
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ARGENTINA: O PAÍS DAS OPORTUNIDADES PERDIDAS? 

Alexandre Black de Albuquerque 

 
Resumo: 
Com a crise de 1929 o Estado, Argentino intensificou a intervenção na economia. País até então 
agrário, fornecedor de grãos e carne para mercado internacional, implementou, nos anos de 1930, 
uma política de industrialização através do uso de subsídios financeiros, proteção tarifária e taxa de 
câmbio favorável à produção interna, incentivando a industrialização que mudaria o panorama 
econômico nas décadas seguintes e levaria a um certo nível de conflito entre as elites dominantes, e 
nem sempre industrializantes, e os novos atores sociais, sobretudo a crescente classe operária e 
outros trabalhadores urbanos. Esse conflito levou ao surgimento do populismo peronista. Durante o 
período “desenvolvimentista” - de 1930 até o Golpe de 1976 – a Argentina construiu um importante 
parque industrial diversificando sua economia. Resultados deletérios dessa política, entre outros, foi 
a perda de controle da inflação e o endividamento externo. 
Palavras-chaves: Argentina – Desenvolvimento – Estado – Industrialização – Populismo.  
 
Abstract: 
With the crisis of 1929, Argentine State intervention in the economy has intensified. Hitherto 
agrarian country, grain and meat supplier for the international market, implemented in the years 
1930, a policy of industrialization through the use of financial subsidies, tariff protection and 
exchange rate favorable to domestic production, encouraging industrialization which would change 
the economic landscape in decades and would lead to a certain level of conflict between the ruling 
elites, and not always industrializing, and the new social actors, particularly the growing working 
class and other municipal workers. This conflict led to the arise of Peronist populism. During the 
"developmental" period -from 1930 until the coup of 1976 – Argentina built an important industrial 
park by diversifying its economy. Deleterious results of that policy, among others, was the loss of 
control of inflation and external debt. 
Keywords: Argentina – Development – State  – Industrialization – Populism. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A Grande Depressão iniciada em 1929 viu o surgimento de uma forte intervenção estatal na 

economia, seja em países subdesenvolvidos, seja nos desenvolvidos. Desse momento até a década 

de 1970 os governos nacionais iriam se empenhar em promover o desenvolvimento através do 

investimento público, do controle parcial ou total da alocação de recursos públicos e privados e da 

promoção da acumulação de conhecimento científico e tecnológico. Essa intervenção estatal foi 

teorizada pelo economista inglês John Maynard Keynes como uma terceira via entre o capitalismo 

liberal e o socialismo durante a Grande Depressão da década de 1930. Em termos gerais, Keynes 

prega que o mercado nem sempre é capaz de produzir o pleno emprego, o crescimento estável e o 

bem-estar social. Desta forma, urgia a intervenção do Estado através do aumento do dispêndio 

público e da regulação dos mercados, como forma de vencer a crise e corrigir imperfeições 

inerentes ao funcionamento do capitalismo. Por décadas as teorias keynesianas, como ficaram 

conhecidas, influenciaram a política econômica de grande parte do mundo, mas não deixaram de ser 

ferozmente combatidas pelo setor financeiro e parte da grande indústria por ser, em tese, 

expansionista em relação aos gastos estatais, alimentar a inflação e anti-mercado, sendo até acusada 

de socialista, apesar de que Keynes tinha em vista salvar o capitalismo. 

 Após a Segunda Guerra Mundial o keynesianismo subsidiou as ações de inúmeros Estados 

capitalistas, os países da Europa Ocidental, por exemplo, adotaram políticas econômicas 

protecionistas e intervencionistas, tendo como objetivo a recuperação da economia regional, 

destruída pela guerra. No Leste Europeu, a União Soviética impôs o socialismo e a economia 

tornou-se quase totalmente controlada pelo Estado. O fracasso econômico deste modelo demonstrou 

que há limites para a atuação estatal. A inexistência completa de concorrência no mundo socialista 

sedimentou uma economia ineficiente que acabou por levar o sistema à falência. 

No entanto, foi em países ainda considerados subdesenvolvidos, da América Latina – AL e 

do Sudeste Asiático, que tinham uma base produtiva fraca e atrasada tecnologicamente, além de 

baixo padrão educacional, onde a intervenção do Estado se tornou a “pedra de toque” da política de 

desenvolvimento. No Velho Mundo a guerra afetou profundamente a infraestrutura, mas não foi 

capaz de destruir a sua capacidade tecnocientífica, como ficou demonstrado na rápida recuperação 

econômica do Japão e da Alemanha Ocidental. Os países do Terceiro Mundo, por sua vez, tinham 

uma base industrial incipiente, pouco conhecimento tecnológico e baixa acumulação de capital, mas 

não só tentaram se industrializar como, em alguns casos, obtiveram relativo sucesso. 

Entre as nações periféricas que partiram para uma coerente política de industrialização 

podemos citar o Brasil, a Argentina, o México, a Coreia do Sul e Taiwan (Formosa). Os países do 



 

Sudeste Asiático foram mais bem-sucedidos do que os latino-americanos. Entre as razões apontadas 

para a vantagem asiática destacam-se: o investimento maciço em educação, ciência e tecnologia 

(C&T) – pontos comprovadamente vitais para o desenvolvimento a longo prazo –, a redistribuição 

de renda no início do processo – o que aumentou o mercado para bens de consumo de massa – o 

incentivo a formação de uma poupança interna e, sobretudo, a questão da Guerra Fria, que fez com 

que os EUA, por questões geoestratégicas, apoiassem de forma inconteste o processo de 

desenvolvimento desses países. A exportação de produtos tecnologicamente mais elaborados 

também parece ter sido de grande importância para o maior sucesso do Sudeste Asiático, na medida 

em que as empresas podiam participar do mercado global de uma forma mais competitiva e com 

produtos de maior valor agregado. 

 Na AL, ao contrário, a distribuição de renda tendeu a piorar durante o processo de 

industrialização, o alto consumo das classes altas simplesmente era incompatível com elevadas 

taxas de poupança e suas economias continuaram dependentes da exportação de bens primários.  

Não significa que as políticas de desenvolvimento implantadas na AL – conhecidas como 

desenvolvimentismo – tenham fracassado. Alguns países da região construíram – através do modelo 

de industrialização por substituição de importações – um interessante parque industrial, o Brasil, 

por exemplo, se tornou uma das maiores economias do mundo e, mesmo a Argentina, deixou de ser 

um país fundamentalmente agrícola. O México também teve relativo sucesso, mas a grande 

quantidade de petróleo existente em seu território levou a um excesso de investimento nesta área, 

prejudicando outros ramos da economia. Atualmente não há dúvidas de que o sucesso dos tigres 

asiáticos encobre facilmente os feitos da AL, até porque os países da Ásia criaram marcas globais 

que ajudam a dar dimensão ao seu desenvolvimento econômico, enquanto na AL, empresas de 

capital local e atuação global praticamente não existem.  

. 
2. TEORIAS DE DESENVOLVIMENTO E DEPENDÊNCIA NA AMÉRICA LATINA 

  

 A teoria keynesiana tinha por objetivo reinstituir o pleno emprego em economias avançadas 

que, em conseqüência da Grande Depressão, estavam operando com uma imensa capacidade ociosa, 

e sob sua influência surge, na América-Latina, o estruturalismo econômico, tendo como marco 

fundador a publicação, em 1949, do estudo do economista argentino Raúl Prebisch intitulado “O 

desenvolvimento econômico da América Latina e alguns de seus principais problemas” para a 

Comissão Econômica Para América Latina e Caribe – CEPAL, órgão da ONU fundado em 1948, 

visando dar apoio ao desenvolvimento latino-americano no pós-guerra – posteriormente esse estudo 



 

ficou conhecido como “manifesto latino-americano” –. Nesse ensaio Prebisch expõe a assimetria da 

divisão internacional de trabalho e como ela era danosa para a região, que participava como 

fornecedora de bens primários que, segundo o argentino, tinha uma tendência de perda de valor no 

médio prazo e não geravam muitos ganhos de produtividade, 

 
 

As grandes vantagens do desenvolvimento da produtividade não chegaram à 
periferia em medida comparável ao que lograram desfrutar as populações dos 
grandes países. Daí as diferenças tão acentuadas entre os níveis de vida das massas 
nestes e naquela, e as notórias discrepâncias entre suas respectivas forças de 
capitalização, uma vez que a margem de poupança depende, primordialmente, do 
aumento da produtividade. (PREBISCH, s/d: 48). 

 
 
Ao redor de Prebisch, na CEPAL, surgiria um grupo de economistas que formulariam as 

“idéias cepalinas”, defenderiam a tese de que o desenvolvimento era algo endógeno a cada nação e 

que a estrutura sócio-econômica vigente em cada país era determinante para sua condição de centro 

ou periferia do sistema econômico mundial. Termos como “centro-periferia”, “deterioração dos 

termos de intercâmbio” e “industrialização periférica” faziam parte do vocabulário do grupo. 

Segundo Pellegrino: 

 
  

Nessas teses, por meio de indicadores empíricos, a CEPAL procurava demonstrar 
que a difusão internacional do progresso técnico e de seus benefícios teria ocorrido 
de maneira diferenciada entre os países do centro e da periferia, deixando-os 
crescentemente distanciados em termos de desenvolvimento econômico e social. O 
centro estava se apossando dos frutos do progresso técnico em medida superior à 
alcançada nas nações periféricas, falseando a teoria clássica baseada nas vantagens 
comparativas da “divisão internacional do trabalho” em vigor no período. Nessa 
divisão do trabalho, a periferia seria responsável pelo fornecimento de bens 
primários às nações desenvolvidas e industrializadas que, por sua vez, retribuíam 
através da provisão de bens industrializados. Constituía-se, com isso, um quadro 
vicioso de “desvantagens reiterativas” (Oliveira, 1983: 8), sustentado pela 
crescente deterioração dos termos de troca entre os preços dos produtos primários e 
os dos bens industrializados. Mediante esse cenário, a CEPAL pregava a adoção de 
políticas governamentais deliberadamente industrialistas, caminho único, para os 
cepalinos, à superação da condição periférica. (PELLEGRINO, 2000: 76).  

 
 
 Os cepalinos, como eram conhecidos, não compactuavam com a visão dos economistas 

ortodoxos que determinam que o desenvolvimento econômico se dá naturalmente desde que o 

governo tenha uma política fiscal “responsável”, ou seja, restritiva, e interfira o mínimo possível na 

atividade econômica. A forte atuação do Estado como forma de corrigir as distorções do mercado 

era uma das pedras de toque da CEPAL. O que não significa que eram simples seguidores latino-



 

americanos do pensamento de Keynes, em nenhum momento o economista inglês desenvolveu uma 

análise sobre o subdesenvolvimento e a distribuição desigual da tecnologia entre os diversos países. 

Além disso, o enfoque de Keynes era sobretudo de curto prazo, ao contrário da CEPAL, que 

enfocava o longo prazo, 

 
 

Esse enfoque de longo prazo, voltado à necessidade de expandir a capacidade 
produtiva, opõe-se frontalmente às leituras convencionais de Keynes, centradas na 
necessidade de fomento da demanda para atingir o produto potencial. Mesmo que 
se assinale o duplo caráter do investimento em Keynes, de parte da demanda 
agregada e ao mesmo tempo responsável por sua origem e flutuação, não se pode 
ignorar que na CEPAL atribuiu-se relevância não verificada, ou até oposta, ao 
papel da poupança, com relação ao defendido na Teoria Geral. Mesmo na 
Dinâmica do desenvolvimento latino-americano (1964, p.25), obra de maturidade, 
Prebisch considerava como “problema primordial” do desenvolvimento “aumentar 
o caudal de poupança”, o qual deveria ser complementado com ações visando que 
“os recursos assim obtidos se dediquem efetivamente ao aumento de capital e a que 
este capital se oriente para conseguir os objetivos do plano de desenvolvimento”. 
Na mesma linha, ao tratar do nevrálgico papel do Estado nas políticas de 
desenvolvimento, ponderou: “Operadas as transformações estruturais, o Estado terá 
de continuar a intervir mediante incentivos para estimular a poupança, ou tomando 
parte das rendas pessoais, através de impostos” (p.77). Como se sabe, uma das 
poucas vezes que Prebisch recorreu a motivações políticas para explicar os 
percalços para execução da política desenvolvimentista foi justamente ao tratar da 
escassa base tributária dos países latino-americanos, decorrente do peso político 
das elites locais no aparelho de Estado. Isto afetava a poupança nacional e, 
portanto, a capacidade de os governos implementarem medidas pró 
industrializastes de vulto. (FONSENCA, 2000: 4).  

 
 
 Apesar de não compactuarem com Keynes em vários aspectos, os cepalinos concordavam 

com a “nova ótica keynesiana” de intervenção do Estado na economia visando o bem comum, além 

de estabelecer a industrialização como base fundamental do desenvolvimento. De fato, a 

regulamentação dos mercados era um dos pontos mais importantes na teoria de Keynes,  

 
 

Segundo a nova ótica keynesiana, as forças de mercado, deixadas a si mesmas, 
estariam longe de promover a alocação ótima de recursos, causando, pelo contrário, 
capacidade ociosa, desperdício e desemprego. Nesse contesto, fazia-se necessária a 
intervenção mais decidida do Estado na economia, não mais apenas enquanto 
administrador da coisa pública ou mero regulador das atividades privadas, mas 
também enquanto agente direto da produção, aumentando os investimentos e 
gastos da sociedade, privilegiando determinados setores em detrimento de outros, 
enfim, orientando a estrutura econômica para uma produção mais equilibrada. 
(MANTEGA, 1985: 27). 

  
 

 A escola cepalina também via o mercado como uma força a ser regulamentada, no entanto, o 



 

estruturalismo econômico tinha limites, o que levou ao surgimento, na década de 1960, da Teoria da 

Dependência, que tem como um de seus percursores Lenin com seu “O imperialismo, etapa máxima 

do capitalismo”, de 1916. O colonialismo ou o imperialismo seria uma força sempre negativa e que 

advinha da necessidade de contínua expansão da empresa capitalista; nesse sentido, o imperialismo 

é uma fase necessária do capitalismo para dar continuidade ao processo de acumulação. Marx, no 

entanto, chegou a elogiar o colonialismo Inglês na Índia, afirmando que ele estava destruindo as 

estruturas arcaicas daquela nação e impondo uma forma ocidental e mais avançada de sociedade 

que, a longo prazo, seria benéfica ao subcontinente indiano. Não demorou muito, no entanto, a 

perceber que a Inglaterra criou naquele país um sistema estatal que tinha por objetivo maximizar, a 

todo custo, a acumulação das empresas inglesas, relegando à Índia o papel de fornecedora de 

matéria-prima e mercado consumidor para os produtos industriais ingleses. Esse mesmo papel, mas 

com independência formal, seria relegado a AL no século XX, tendo no papel de imperialista os 

EUA. 

 Os teóricos da dependência afirmam que em alguns países o crescimento econômico é 

exógeno, sendo dependente do crescimento das nações centrais. Em termos gerais a dependência 

seria consequência da estrutura colonial anteriormente imposta por uma potência estrangeira. 

Apesar de influenciada pelas idéias da CEPAL, a teoria da dependência possui inúmeras distinções, 

com várias críticas a essa escola do pensamento econômico, sobretudo em relação a teoria dualista,  

 
 

A idéia de dependência nasceu como reação às interpretações dualistas do atraso 
latino-americano. Tendo origem na teoria da MODERNIZAÇÃO, o dualismo 
costumava distinguir entre um setor moderno e progressista da economia e da 
sociedade e divisões ou regiões estagnadas e tradicionais, que eram rotuladas de 
pré-capitalistas. Os teóricos da dependência, em contraste, viam 
DESENVOLVIMENTO E SUBDESENVOLVIMENTO como posições funcionais 
dentro da economia mundial, em vez de estágios ao longo de uma escala de 
evolução. (DPSS XX, 1996: 187).  

   
 
 Nesse sentido, segundo parte dos teóricos da dependência, possivelmente apenas uma 

ruptura total com o padrão de acumulação predominante no mundo os países subdesenvolvidos 

conseguiriam alcançar o duplo objetivo da independência e do desenvolvimento, ou seja, o 

capitalismo seria a causa do subdesenvolvimento. FRANK (1980) analisa o subdesenvolvimento 

sob uma perspectiva de independência frustrada, quando a colônia se torna politicamente 

independente mas continua com laços de dependência e submissão com a antiga metrópole, 

momento em que surge um país dependente. Logo a colonização imposta a uma determinada região  



 

 

vai continuar a caracterizar sua inserção na economia mundial, mesmo após a sua independência, 

caso a região em questão tenha sido colonizada tendo como objetivo a máxima exploração dos seus 

recursos naturais. Isto significa que a metrópole estabeleceu uma estrutura econômica e social, na 

colônia, incompatível com a soberania, sobretudo pela incapacidade da periferia de acompanhar o 

desenvolvimento tecnocientífico, fundamental para uma inserção autônoma na economia mundial, 

sem isso, há uma impossibilidade de superar a estrutura primário-exportadora que caracterizaria a 

inserção dos países periféricos no mercado mundial, 

 
 

Contrariamente a teoria ortodoxa sobre o comércio internacional e o 
desenvolvimento nacional, o desenvolvimento desigual do capitalismo mundial não 
foi acompanhado por um comércio (ou crescimento) equilibrado, mas assentou-se, 
de fato, em um desequilíbrio fundamental no comércio internacional entre a 
metrópole em desenvolvimento e os países colonizados em subdesenvolvimento. 
(FRANK, 1980: 210). 

 
 

Assim falta a este país recém independente capital, conhecimento, mercado interno e a 

vontade política necessários para empreender tal obra. O certo, segundo Frank, é que as regiões 

dependentes exportam bens de baixo valor agregado e ajudam na acumulação da metrópole. 

 Outro problema destes países, apontam alguns teóricos, é a fraqueza de sua burguesia, que 

tem pouco poder sobre o Estado local e nenhum em relação aos caminhos que tomam a economia 

mundial, logo ela termina por se subordinar ao capital internacional, permitindo a continuidade da 

reprodução do sistema. Neste contexto, nem a permissão dada pelos países dominantes para que 

alguns países periféricos empreendessem um limitado processo de industrialização após a Segunda 

Guerra Mundial, foi capaz de mudar o panorama. A industrialização foi feita com capitais e 

tecnologia estrangeira, mantendo a dependência destas nações. Esta indústria paga baixos salários, 

sendo incapaz de criar um mercado interno dinâmico e gerar poupança suficiente que dê 

continuidade ao desenvolvimento. Logo o crescimento se esgota sem ter trazido benefícios 

significativos à maior parte da população. Quando a crise se avizinha, as frágeis democracias de 

algumas destas nações dependentes esgota-se e a solução, para que as elites nacionais e 

internacionais mantenham o poder, é invariavelmente um Golpe de Estado que estabeleça um 

governo autoritário capaz de conter os ânimos dos excluídos. No pensamento acima demonstrado, o 

Estado dependente e suas elites são totalmente subordinados aos interesses estrangeiros e incapazes 

de romper com este processo. 

 Outras vertentes da teoria da dependência, como a de Fernando Henrique Cardoso e Enzo 



 

Faletto, procuram dar ênfase à atuação da burguesia das nações dependentes. Segundo esses 

autores, os interesses das elites periféricas podem coincidir com os da burguesia dos países centrais 

e a periferia não é tão subordinada ao capital internacional. Desta forma, Cardoso e Faletto 

consideram que as indústrias multinacionais produtoras de bens de consumo, que começaram a se 

instalar nos países periféricos após a Segunda Guerra Mundial, tinham grande interesse na expansão 

do mercado interno dessas nações, tanto que grande parte da produção era absorvida internamente e 

não exportada a baixo preço.  

 Como vimos acima, em muitos países atrasados, como o Brasil e Argentina, o Estado, entre 

as décadas de 1930 e 1970, entrou de forma decidida no processo de acumulação, investindo em 

áreas vitais para a industrialização, como a siderurgia, complexo petrolífero, entre outros. Para 

alguns teóricos da Dependência, os Estados desenvolvimentistas, como ficaram conhecidos, 

estavam apenas fazendo o jogo da metrópole e de sua necessidade de acumulação. O fato de grande 

parte dos investimentos estatais terem sido feitos através de capital externo, confirmariam este 

pensamento, por outro lado o Estado tende a formar uma burguesia interna que domina os cargos de 

gerência das empresas estatais, mantendo com eles fortes laços de interesses. Na verdade, a 

burguesia interna seria tão fraca que só o governo poderia empreender a modernização da 

economia, sendo inviável fazer isso através de agentes privados. É inegável que nos países latino-

americanos a industrialização pesada foi feita direta ou indiretamente pelo Estado, o que parece 

confirmar a tese da debilidade das elites dessas nações. De qualquer modo, havia uma certa 

hegemonia do pensamento que considerava que o desenvolvimento das nações dependentes é 

sempre limitado e, acima de tudo, incapaz de incorporar a grande massa de excluídos ao mercado e 

a política, criando, desta forma, países desiguais do ponto de vista social e pouco capacitados para 

manter um longo período de crescimento que lhes permitam que rompam com o ciclo de 

subdesenvolvimento, dependência externa e miséria social, a que estariam condenados. 

 Essas teorias influenciaram em maior ou menor grau as políticas de desenvolvimento postas 

em prática na AL após Segunda Guerra Mundial, como foi o caso da Argentina, típico país 

dependente, com uma burguesia industrial e, sobretudo, rural e comercial comprometida com a 

divisão internacional do trabalho. Nação relativamente rica em recursos agropecuários que tentou, a 

partir da década de 1930, empreender seu processo de industrialização. Nesse estudo, analisaremos 

alguns resultados e consequências desse processo que, como veremos, foi controverso e repleto de 

disputas políticas-ideológicas, que hora o favorecia hora o paralisava, até a crise final do 

desenvolvimentismo na década de 1980 que pois fim a um modelo que, acima de tudo na Argentina,  

 



 

 

foi ligado ao chamado Populismo.1  

 

3. DESENVOLVIMENTO ARGENTINO OU 100 ANOS DE DECADÊNCIA?  

 

A Argentina é uma república latino-americana com cerca de 40.100.000 habitantes2 

espalhada por uma vasta área territorial de 2.780.400 Km2 e com grande quantidade de terras férteis 

que fez da agricultura a base da economia e condicionou o processo econômico e político do país 

até os dias atuais.  

Segundo Rapoport (2008) a Argentina teve em sua história três modelos econômicos: o 

agroexportador (1880 – 1930), o modelo de industrialização por substituição de importações (1930 

– 1975) e o modelo rentista financeiro (1976 – 2001). O modelo agroexportador estava assentado na 

abundância de terras férteis, na mão de obra estrangeira, e no latifúndio, além da ideologia liberal 

que pregava o livre comércio e o Estado mínimo. Graças as condições favoráveis, interna e 

externamente, esse modelo permitiu a Argentina alcançar uma alta renda per capita, a Grande 

Depressão, no entanto, expôs as fragilidades do sistema agroexportador, quando o preço dos bens 

primários desabaram no mercado internacional, pondo fim a suposta época de ouro do país.  

Como efeito direto da crise de 1929 a Argentina adota uma política industrializante com o 

objetivo dinamizar a economia, para tanto o Estado passou a ter um crescente papel no processo 

econômico e o liberalismo foi sendo posto de lado. Note-se que no começo essa política é 

implementada pela mesma elite agrária que pouco tempo antes era contra qualquer forma de 

incentivo estatal ao desenvolvimento, a não ser àqueles ligados ao desenvolvimento do 

agronegócio. No entanto, a urbanização que acompanhou a industrialização levou ao fortalecimento 

de novos atores sociais – a classe operária e trabalhadores urbanos em geral – com anseios de 

cidadania que a velha oligarquia não estava pronta para aceitar, isso fez surgir um novo fenômeno 

político: 

 
 

De las filas militares apareció un nuevo líder político, como Perón, que tenía otra 
visión de la realidad del país y llegó a captar rápidamente los cambios sociales que 
se habían producido. Así, desde el poder, a partir del golpe de Estado de 1943, 
comenzó a realizar una serie de políticas sociales que irían ganando a la masa 
trabajadora y a gran parte de la dirigencia sindical, procurando también apartar, por 
otros métodos, a los que se le oponían. (Rapoport, 2006: 5). 

 

                                                
1 �No Brasil o populismo também foi desenvolvimentista, mas a ditadura militar continuou o processo de 
industrialização através do que se convencionou chamar de modernização conservadora.  
2 Fonte: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INDEC: Censo 2010. 



 

 
 O peronismo passou a influenciar a vida política da Argentina de forma marcante, do ponto 

de vista do desenvolvimento industrial o governo Perón e seus sucessores tiveram um razoável 

sucesso. Até o início dos anos de 1950 foi a indústria leve que se desenvolveu, a partir dai a 

indústria pesada ganhou força, no entanto o país não tinha os capitais necessários para essa nova 

fase e se viu obrigado a recorrer frequentemente a empréstimos externos e investimento de 

multinacionais. A incapacidade da indústria para exportar – o país continuava dependente das 

exportações de bens primários – criou, ou ampliou, os constrangimentos externos, levando a 

sucessivas crises nas contas externas e a um grande processo de endividamento que terminou pondo 

em xeque o modelo de substituição de importações já na década de 1970.  

A instabilidade política que acompanhou todo o período “desenvolvimentista” e cresceu na 

década de 1970, como resultado das contradições do próprio modelo, levou ao golpe de estado de 

1976, é quando têm início o modelo rentista financeiro. Nessa nova etapa a ditadura promove a 

desregulamentação financeira, abertura comercial e diminui a presença do Estado na economia. 

Como resultado produz um forte processo de desindustrialização, uma queda pronunciada dos 

salários e o drástico aumento da dívida externa, levando o país a insolvência no início da década de 

1980. Com a queda da ditadura e a volta dos governos civis há, momentaneamente, uma tentativa 

de reconstruir o Estado desenvolvimentista, a realidade nacional e internacional, no entanto, 

bloquearia essa iniciativa. 

Análise do Período Desenvolvimentista 

 O longo período de intervenção estatal na economia Argentina é interrompido com a eleição 

de Carlos Menem para presidente, em 1989. Nesse momento, o modelo até então adotado pelo país 

entra em colapso, em consequência da elevada dívida externa e de uma inflação aparentemente 

incontrolável. O período de intervenção, no entanto, propiciou à Argentina aumentar drasticamente 

sua produção industrial e diversificar bastante sua economia. Por outro lado, não resolveu alguns 

dos principais problemas econômicos do país, como a elevada dependência do financiamento e da 

tecnologia externa.  

Através do uso de subsídios financeiros, proteção tarifária e taxa de câmbio favorável à 

produção interna, o Estado incentivou a industrialização e alcançou bons resultados3: entre os anos 

de 1930 e 1943 a participação da indústria no PIB pulou de 18% para 21%, além disso, houve uma 

melhora qualitativa no perfil dos produtos. Neste período, a Argentina começa a desenvolver uma 

pequena indústria de bens de capital e assiste ao surgimento do setor de eletrodomésticos. Porém, é 

no pós-guerra que a intervenção do Estado na economia vai se intensificar, quando será formulado  

                                                
3 Fonte para os dados do tópico: CANO, 1999. 



 

 

um claro plano nacionalista de industrialização, que terá profundos efeitos na estrutura produtiva do 

país. 

Com o golpe de 1943, o Estado radicaliza sua política intervencionista; logo após o término 

da guerra, o governo nacionaliza as ferrovias, alguns bancos, a telefonia, o setor energético, etc., 

mas isto só foi possível devido à grande quantidade de reservas acumuladas pelo país, como analisa 

FAUSTO e DEVOTO (2004: 303), 

 
 

Tais iniciativas só foram possíveis graças às reservas disponíveis e, principalmente, 
à alta nos preços internacionais dos produtos de exportação argentinos, provocada 
pela conjuntura europeia. Para que se tenha uma dimensão dessa alta, basta dizer 
que, em 1946, a média desses preços dobrava a registrada em 1937 e, em 1948, 
quase triplicava. Isso permitia que a penalização do setor rural, com o confisco de 
parte significativa de seus ganhos, não tivesse impacto imediato sobre o comércio 
exterior, já que o aumento do preço das exportações compensava de longe a 
moderação de seu crescimento em volume, contribuindo para que a balança de 
pagamentos não fosse afetada. Assim, as exportações cresceram em valor, e, apesar 
do aumento das importações exigido pelo setor industrial em expansão, a balança 
comercial permaneceu favorável até 1948. 

 

 

 Com uma situação externa tão favorável, o período 1946/1948 é marcado por forte expansão 

do PIB total e industrial: enquanto o país crescia à taxa média anual de 7,3%, a indústria crescia a 

6,1%. O Estado aumentou sua participação não só no setor de serviço como também no industrial, 

notadamente bens de capital (32%) e petróleo (76%). Esta fase virtuosa foi drasticamente 

interrompida em 1949 com a queda do quantum, e, principalmente, do valor dos produtos agrícolas 

exportados, levando o país para uma séria crise econômica que resultou em cinco anos de 

estagnação, recolocando em pauta o eterno problema do financiamento necessário ao crescimento 

econômico. No período 1953/1957, a maturação de investimentos realizados antes da crise leva a 

uma nova e curta fase de crescimento, que termina em nova crise no balanço de pagamentos.  

No início da década de 60, a Argentina experimentou altas taxas de crescimento econômico 

e também de inflação, o que levou o governo a fazer mais uma parada na economia em 1963, Deste 

momento até a crise do petróleo de 1973, o país entraria num grande ciclo de crescimento do PIB 

impulsionado pela indústria. O financiamento do desenvolvimento deste período foi possível porque 

as nações ricas estavam com excesso de poupança, logo, faziam empréstimos em grande quantidade 

e a juros baixos, além disso, os investimentos diretos aumentaram muito no mundo inteiro e a 

Argentina recebeu sua cota de inversões. Ao final deste período, a indústria de transformação já 

representava 32% do PIB ante 20% em 1950, e a agricultura tinha reduzido sua participação para 



 

apenas 12% ante 20%, vinte anos antes. Agora, a Argentina era produtora de aço, quase 

autossuficiente em petróleo, produzia duzentos mil veículos por ano e até maquinário industrial. Por 

volta de 1975, no entanto, a inflação estava elevada e havia um descontrole orçamentário. O modelo 

de desenvolvimento, relativamente bem-sucedido em relação a industrialização, provocara uma 

grave crise econômica que alimentava uma crise política ainda mais séria e que acabaria numa 

ruptura institucional.  

 

O Golpe e a Decadência Argentina 

 O golpe de Estado de 1976 mudaria os rumos da economia do país. A Argentina já havia 

presenciado outras intervenções militares, essa, no entanto, se distinguia pela total aversão a 

negociações políticas, sobre tudo com o peronismo, que tanto marca a história do país no pós-guerra 

e que o regime tinha, aparentemente como meta, erradicar definitivamente. Para tanto fazia 

necessário diminuir a proporção da indústria no conjunto da economia, pois a classe operária 

constituía a base do peronismo. 

 
 

[...]aiming at stamping out the Peronist Party and its followers (a “final solution” 
for Argentina, if you will), killed and forced into exile a significant number of 
Argentines (which among other things hollowed the previously relatively well-built 
basis of scientists mainly in public universities), started to dismantle the 
manufacturing base that was supposed to give the Peronist Party its loyal labor 
base, generated the debt explosion that led to the 1980s debt crisis, and spent a 
large amount of fiscal resources into different military adventures (including the 
misguided invasion of the Malvinas, which generated further loses of lives as well). 
(DIAZ-BONILLA, 2014).  

  
 
 Portanto, logo após o Golpe a Argentina começou a experimentar o fim do protecionismo 

comercial e da política de industrialização. Inicialmente tentou-se estabilizar a inflação, mas sem 

muito sucesso, no período militar a taxa média de inflação ficou acima de 100% a.a.. O primeiro 

plano econômico da ditadura incluiu a centralização e valorização do câmbio, congelamento de 

salários, abertura comercial, liberalização dos fluxos de capital, reforma fiscal e o estímulo à 

entrada da grande empresa estrangeira. Seus resultados foram insatisfatórios. Apesar de um início 

aparentemente promissor, a economia cresceu bem entre 77 e 79, as importações quase triplicaram 

em três anos, inviabilizando o modelo e, com a chegada da crise da dívida, o país entrou em 

profunda recessão. Com isso, durante o período militar, o crescimento médio anual foi de apenas 

0,3 a.a.. A indústria foi profundamente afetada e viu sua participação no PIB encolher, enquanto a 

agricultura, depois de décadas, aumentou esta participação. Na verdade, só a indústria extrativista 



 

cresceu no período, algo esperado, dado ao fato de que o governo intensificou a opção primário 

exportadora da nação. Quando os militares deixaram o poder, a economia argentina estava numa 

situação crítica: a dívida externa tinha aumentado em quase sete vezes e, em 1983, a inflação foi a 

434%, as contas externas tinham um enorme rombo. Em outras palavras, o país estava falido. De 

qualquer forma, o relativo liberalismo desta época serviu como ensaio para a ultraliberal década de 

90, como salientam FAUSTO e DEVOTO (2004: 420),  

 

 

A proposta econômica dos militares continha em si os germes de sua destruição, 
como foi fácil perceber a posteriori. A abertura da economia, por meio de um 
choque de redução tarifaria, não poderia produzir o rearranjo institucional e 
microeconômico necessário para gerar uma alocação eficiente de recursos e um 
crescimento sustentado de longo prazo. A ineficiência dos produtores, com exceção 
dos rurais, beneficiados por enormes vantagens comparativas, e de toda a 
sociedade, os elevados custos da mudança de modelo, a existência de uma 
combativa e cara força de trabalho etc. surgiam como obstáculos imensos que seria 
difícil ultrapassar. Ineficaz como forma de superar os obstáculos apontados e 
reestruturar a economia e sociedade, o choque tarifário acarretou, de imediato, um 
aumento significativo das necessidades de financiamento externo da economia 
Argentina[...]a combinação de choque tarifário e apreciação cambial resultou no 
agravamento dos problemas estruturais do balanço de pagamentos, tornando 
inevitável uma ruptura traumática com a política econômica. 

 
 

 A crise começou antes da intervenção militar, provavelmente o modelo de desenvolvimento 

baseado na substituição de importações havia esgotado suas possibilidades pela saturação do 

mercado interno e impossibilidade de tornar o país uma plataforma exportadora, em consequência 

da defasagem tecnológica de sua indústria. O período militar, no entanto, parece ter agravado o 

quadro ao impor políticas econômicas e de desenvolvimento (?) aparentemente equivocadas tendo 

como base, como vimos acima, destruir o “inimigo peronista”. Segundo a revista The Economist, 

no entanto, a decadência argentina teria começado há cem anos, com o advento da Primeira Grande 

Guerra que modificou a estrutura do mercado mundial, sendo particularmente prejudicial a países 

exportadores de grãos e carne como era o caso da Argentina, não que o século XX tenha sido 

predominantemente de baixo crescimento,  “Although Argentina has had periods of robust growth 

in the past century--not least during the commodity boom of the past ten years--and its people 

remain wealthier than most Latin Americans, its standing as one of the world’s most vibrant 

economies is a distant memory” (THE ECONOMIST), o problema maior teria sido a qualidade 

desse crescimento. Para DIAZ-BONILLA (EconoMonitor, 2014), no entanto, o declínio teria começado 

com o golpe  de 1976 e se prolongado, em consequência do governo militar, até 1990. Segundo esse 

autor, 



 

 
 

it has been shown that between 1900 and 1975, that is ¾ of the time into the 
“hundred years of decline,” both Australia and Argentina have moved broadly in 
parallel. Of course, Australia, which has about half the population of Argentina and 
is endowed with more natural resources than the latter country, was always above 
in GDP pc even though the relative movement mirrored each other.  If Argentina 
was declining, then Australia was declining as well. But, in any case, it was due to 
a single and unprecedented jump in the US economy and not because both 
countries had changed their previous growth trajectories.  

 
 
 Entre 1976 e 1990, no entanto, a trajetória da Argentina não “espelha” mais a da Austrália,   

e sua a renda per capita, pela Paridade do Poder de Compra – PPC, cai de 49% para 24% do norte-

americana. Esse, para DIAZ-BONILLA, é o período chave da “decadência” do país. As taxas de 

crescimento econômico parecem corroborar essa tese, se durante a ditadura o crescimento do PIB 

foi de 0,3% a.a., no decênio 1980-1990 a economia recua a uma média de -0,7% a.a., enquanto a 

renda per capita recua -2,1% a.a., segundo dados da CEPAL. A grande dívida externa e a inflação 

descontrolada bloquearam, até o governo Menem (1989-1999), as tentativas de reordenar a 

economia do país. Nem a volta a um certo protecionismo no governo Alfonsín (1983-1989), 

recolocou a Argentina na rota do crescimento. No entanto, não podemos deixar de observar que a 

trajetória da Argentina nesse período não foi muito pior que vários outros países latino-americanos, 

como demonstra o quadro abaixo.  

 

      Quadro 1 

Crescimento médio do Produto Interno Bruto de vários países América Latina (1980 – 1990). 
 

País                                                           PIB 1980/90 
Argentina                                                          -0,7                                                                                        
Bolivia                                                                0,2  
Brasil                                                                 1,6 
Chile                                                                  3,0 
Colômbia                                                           3,7 
Costa Rica                                                         2,2  
Equador                                                            1,7 
El Salvador                                                       -0,4 
Guatemala                                                         0,9 
Haiti                                                                  -0,5 
Honduras                                                           2,4 
México                                                               1,9 
Nicaragua                                                         -1,5 
Panamá                                                             1,4 
Paraguai                                                            3,0 
Perú                                                                  -1,2 
Rep. dominicana                                               2,4 
Uruguai                                                              0,0 
Venezuela                                                         -0,7 

    Fonte: CEPAL 

  

 Fica difícil, deste modo, acreditar que, se não fosse os militares, a Argentina continuaria 



 

sendo um “espelho” da Austrália, o mais provável é que seu desempenho na década de 1980 teria 

sido apenas menos medíocre do que foi. O PIB per capita fortalece essa tese, pois apenas três dos 

países do quadro acima não tiveram queda do PIB per capita no período 1980/90: Chile, Bolívia e 

República Dominicana. No caso do Chile, o fraco crescimento do PIB na década anterior, 2,5% a.a. 

(CANO) entre 1970/81, fazendo com que o crescimento dos anos de 1980 tivessem como 

comparação uma base fraca, apenas demonstra que o continente latino-americano não foi bem na 

penúltima década do século XX. No entanto, algumas opções da ditadura militar quase certamente 

piorou o quadro, sobretudo as relativas a tentativa de destruir o peronismo através da diminuição da 

participação da indústria na economia e a abertura indiscriminada da economia, provocando uma 

avalanche de importações que aumentou drasticamente o déficit externo, déficit este coberto pelo 

grande aumento da dívida externa que levou a Argentina, como outros países periféricos, a crise da 

dívida, inflação descontrolada e imobilidade econômica por pelo menos 10 anos. 

 

O Período 1983-1990 

 A volta da democracia não trouxe, até os anos de 1990, nem a estabilidade de preços nem 

crescimento econômico. A situação econômica do país era crítica, a grande dívida externa e a crise 

internacional de liquidez impediam qualquer tentativa de controle inflacionário, como ficou 

provado em 1985 com o Plano Austral. Com este plano, o governo impôs o congelamento do 

câmbio e dos preços, aumentou as tarifas de importação e exportação, a qual tinha como objetivo 

evitar o desabastecimento interno. O resultado desta política não foi dos melhores, apesar de a 

inflação ter tido uma acentuada queda no início, ela rapidamente recrudesceu, o que provocou a 

valorização real do câmbio, levando o país a ter novamente problemas nas contas externas, as quais 

obrigava o governo a voltar a fazer constantes correções cambiais que alimentavam a inflação. 

Com o colapso do Plano Austral a saída foi formular outro plano econômico em 1988, o 

Primavera. Este estava fadado ao fracasso desde o início, pois não tinha o apoio da sociedade. Ao 

chegar o ano seguinte, a Argentina estava imersa numa brutal crise econômica, cujo governo, a esta 

altura, tinha perdido qualquer controle sobre a situação fiscal e monetária. A inflação chegou a 

5.000%. Estava armada a situação que levaria os argentinos a aceitarem um plano ultraliberal de 

estabilização, que incluiria dolarização parcial da economia, privatização de quase todas as 

empresas estatais, desregulamentação quase total da economia e do mercado de trabalho, forte 

abertura comercial e financeira, o fim de qualquer empecilho ao investimento estrangeiro, além do 

plano de conversibilidade, único que conseguiu controlar a inflação. 

Com todos estes problemas, a década de 1980 não poderia ser, nem foi, exatamente brilhante 



 

para a Argentina do ponto de vista do crescimento econômico. As importações em 1989 foram 59% 

e os investimentos 46% menores que em 1980, e o PIB fechou no mesmo nível que em 1974. A 

indústria de transformação perdeu participação no PIB e a agricultura ficou estagnada. Ao fim desta 

década, a Argentina já havia perdido qualquer semelhança, em termos econômicos, que um dia ela 

possa ter tido em relação aos países desenvolvidos. A sua renda per capita, que estivera entre as 

mais altas do mundo, agora era típica de uma nação subdesenvolvida, e o pouco que ainda restava 

de proteção social seria quase totalmente destruído ao longo dos anos 1990. 

 

O Governo Menem 

 Carlos Saul Menem foi eleito presidente em 1989 e assumiu o cargo em meio a uma crise 

econômica sem precedente e uma inflação aparentemente incontrolável. Logo Menem pôs em 

marcha as reformas institucionais que permitiriam a adesão incondicional de seu governo ao 

chamado Consenso de Washington que pregava um liberalismo radical na periferia do capitalismo.  

 
 

Aproveitando-se da queda da popularidade do radicalismo, Menem conseguiu a 
aprovação de duas leis consideradas fundamentais para as reformas subsequentes. 
A Lei de Emergência Econômica suspendia todo tipo de subsídios, privilégios e 
regimes de incentivo, autorizando inclusive a demissão de empregados das estatais. 
A segunda lei, a Lei de Reforma do Estado declarou a necessidade de privatizar 
uma longa lista de empresas estatais, cabendo ao presidente a execução. A 
aprovação desta última lei criou mecanismos e dispositivos para que as 
privatizações de empresas e negócios estatais fossem efetuadas totalmente ou 
parcialmente. Contanto que a empresa estivesse classificada como “sujeita a 
privatização” pelo poder executivo nacional, deixavam de existir meios legais que 
impedissem sua negociação. Menem conseguiu também a aprovação pelo 
Congresso da criação de mais quatro vagas para juízes na Suprema Corte. Com a 
maioria dos votos ao seu lado, ele impediria qualquer decisão contrária à sua 
vontade reformista. (VIANINI, 2012: 25-26). 

 
 

 Com essas duas leis e a suprema corte ao seu lado, Menem começou as privatizações e a 

reforma do Estado, essa última tinha entre suas metas reduzir o número de funcionários públicos de 

1 milhão para 300 mil entre 1989 e 1993, demonstrando que a reestruturação seria drástica e não 

respeitaria as estruturas longamente moldadas pelos governos anteriores. As privatizações, que 

foram extremamente ágeis, concentrou capital, desnacionalizou setores importantes e, sobretudo, 

desarticulou cadeias de fornecedores, causando desemprego e desindustrialização.  

 Ágil nas “reformas estruturais” o governo foi, inicialmente, vacilante em relação ao controle 

da inflação. Vários planos econômicos fracassados e Ministros da Economia se sucederam até a 

posse, em 10 de abril de 1991, de Domingo Cavallo. Neste mesmo mês foi estabelecido o plano de 



 

conversibilidade que atrelou a moeda argentina (Peso) ao Dólar e que tinha como objetivo controlar 

a inflação, além de uma nova rodada de abertura comercial. O plano foi um sucesso e a taxa de 

inflação caiu de cerca de 2.000% 1990 para 12% em 1992. Dessa forma o governo recebeu grande 

apoio popular.  

 Os quatro primeiros anos da política de conversibilidade foram marcados por forte 

crescimento econômico e do consumo, mas também pelo aumento do desemprego em consequência 

da perda geral de competitividade da economia em decorrência da sobrevalorização da moeda, que 

acarretaria graves consequências anos depois. No início, no entanto, os resultados foram 

respeitáveis. O PIB aumentou em 27% entre 1991 e 1993 e a taxa de juros desabou, proporcionando 

não só aumento do consumo como também dos investimentos.  

 A crise do México em 1994 colocaria as fragilidades da conversibilidade em evidência, 

reduzindo o crescimento acumulado a apenas 10,8% entre 1994 e 1998. Deste momento até o final 

de 2001 o país estaria em permanente crise econômica que culminaria com o fim da paridade e a 

readequação da economia a uma política monetária autônoma.  

 

A Crise Da Paridade E Os Governos Kirchners 

 Como vimos acima, a moeda da Argentina foi atrelada ao Dólar em 1991, o modelo adotado 

pelo país é conhecido como currency board (conselho de moeda ou monetário). Nesse sistema – 

desenvolvido pela Inglaterra no século XIX para ser usado por algumas de suas colônias – a moeda 

do país fica atrelada a uma divisa de referência, no caso da Argentina, o Dólar. A moeda local torna-

se totalmente conversível – pagamentos, contratos, etc, tudo pode ser feito com o dinheiro de 

referência – e a base monetária nunca pode superar as reservas na moeda de referência, que passa a 

lastrear a divisa local, é o padrão Dólar no lugar do antigo padrão ouro.  

 Desta forma o país que adota esse sistema perde o controle sobre grande parte de sua 

política monetária e a totalidade do controle sobre a política cambial. Além disso, fica a mercê da 

política econômica do país emissor da moeda de lastro. A rigidez desse sistema, claramente 

prejudicial no longo prazo, pode, em países com histórico de descontrole inflacionário e 

desconfiança nas instituições econômicas, ser bem-sucedido em estabilizar a economia, e esse era 

justamente o caso da Argentina, onde o currency board obteve grande sucesso em seu início, 

 
 

Nos anos iniciais, o currency board argentino parecia um regime monetário 
promissor. A hiperinflação foi rapidamente debelada e, até 1997, a economia 
cresceu a taxas significativas, recuperando parte do terreno perdido durante a longa 
crise inflacionária dos anos 70 e 80. Nessa fase, só houve recessão em 1995, em 



 

conseqüência das repercussões da crise no México - uma primeira indicação da 
suscetibilidade do rígido modelo argentino a choques externos. (BATISTA, 2002: 
s/p). 

  
 
 O câmbio sobrevalorizado, no entanto, fez a Argentina acumular grandes déficits em conta 

corrente, financiados por vendas de estatais e, sobre tudo, aumento da dívida externa, que pulou de 

62 bilhões para 146 bilhões de Dólares entre 1990 e 20004. A crise do México já teria posto o 

sistema em xeque se o Brasil não tivesse criado, meses antes, o Real, que assim como a moeda da 

Argentina, estava sobrevalorizado, possibilitando àquele país ter saldos favoráveis em sua balança 

comercial com a nação vizinha. A crise asiática de 1997-8 e a desvalorização do Real em 1999 

tornaram o modelo adotado pelo país portenho insustentável, levando a Argentina a recessão – a 

variação do PIB foi de -3,4%, -0,8%, e -4,4% a.a. entre 1999 e 2001. A desvalorização da moeda era 

fundamental para aumentar a competitividade, no entanto:  

 
 

Presa à camisa-de-força do currency board, a Argentina foi obrigada a fazer o 
oposto. O peso registrou acentuada valorização, em termos efetivos, como reflexo 
da valorização do dólar em relação a terceiras moedas. As taxas de juro internas 
subiram consideravelmente, acompanhando a deterioração do cenário externo e, 
durante determinada fase, a elevação das taxas de juro nos EUA. Na ânsia de 
cumprir metas negociadas com o FMI, recuperar a confiança dos mercados 
financeiros e o acesso a crédito externo, sucessivos ministros da Economia dos 
governos Menem e De la Rúa implementaram, ou tentaram implementar, 
programas de austeridade fiscal, envolvendo aumentos de tributos e cortes de 
gastos governamentais. A combinação de juros em alta e ajustes fiscais agravou a 
recessão e o desemprego, sem alcançar o objetivo de restabelecer a confiança dos 
mercados e os influxos de capital. Até porque a recessão, o desemprego e as 
elevadas de taxas de juro inviabilizaram o controle do déficit fiscal e do 
crescimento da dívida pública, aumentando o risco percebido em operações com a 
Argentina. (Idem) 

  
 
 Antes de acabar com a paridade o governo do Presidente Fernando De La Rúa tentou de 

todas as formas preservá-la. Para isso seguiu os “conselhos” do Fundo Monetário Internacional – 

FMI, que vaticinava que o problema fundamental era o déficit fiscal. Eliminando-o os investidores 

voltariam a ter confiança e os investimentos voltariam a Argentina. O FMI estava transformando 

um problema de ordem cambial em um problema de ordem fiscal, além disso, como o Estado, 

àquela altura, havia se tornado o grande, se não o único, dinamizador da economia, quanto mais os 

gastos eram cortados, mais a recessão aumentava. Em 2001, em desespero, o governo De La Rúa 

ampliou a conversibilidade para abarcar outras moedas, como o Euro, o que só aumentou a 

                                                
4 Fonte: este tópico; Comissão Econômica para América Latina e Caribe – CEPAL.  



 

desconfiança dos mercados. Em dado momento houve uma corrida bancária e o governo limitou a 

retirada de depósitos bancários, medida que ficou conhecida como “el corralito”, e decretou 

moratória parcial da dívida. Em dezembro grandes manifestações populares derrubaram o governo. 

Foram três anos de recessão até a situação torna-se insustentável e o país abandonar a paridade, no 

início de 2002. Com ela também caiu, além do governo de la Rúa, parte da teoria liberal que ditou 

os rumos do país desde a eleição de Menem em 1989. 

 O fim da conversibilidade, implicando numa reconversão a um padrão monetário nacional, e 

a desvalorização maciça do Peso amplificaram a recessão, em 2002 o PIB caiu mais 11% e trouxe a 

de volta a inflação. Primeiro o governo trabalhou para evitar um possível colapso do Peso, medidas 

emergenciais como a “pesificação” dos contratos – mais de 95% eram em dólares –, moratória da 

dívida, o congelamento das tarifas dos serviços públicos e dos combustíveis e uma operação de 

resgates dos bancos nacionais foram vitais para impedir a hiperinflação e um possível processo de 

dolarização plena da economia. 

 Surpreendentemente a recuperação da Argentina foi mais rápida e forte do que previsto. De 

fato, já no terceiro trimestre de 2002 a economia entrou em rota ascendente. Para isso foi 

fundamental a moratória e posterior renegociação da dívida externa, que permitiu aliviar a posição 

fiscal do Estado e, junto com a desvalorização da moeda, estabelecer um superávit razoável das 

contas externa, possibilitando o governo recuperar a condução do câmbio, que passou a ser 

estabelecido num patamar inverso ao dos anos de 1990, agora ele estava bastante desvalorizado. A 

Argentina também contou com a valorização dos bens primários no comércio internacional a partir 

de 2002, contribuindo para um significativo aumento do valor agregado de suas exportações de 

grãos, tão importante para o país.  

 A eleição de Nestor Kirchner para presidente, em 2003, determinou o abandono quase 

completo do ultraliberalismo dos anos de 1990. Como afirma VIANINI (2012: 109), 

 
 

Contudo, podemos perceber que Kirchner reverteu boa parte das medidas 
econômicas liberais de Menem. Inicialmente, fortaleceu seu poder substituindo a 
cúpula das forças armadas e da Suprema Corte. Incentivado pela recuperação da 
economia argentina, Kirchner iniciou a renegociação da dívida externa com o FMI, 
ao mesmo tempo em que reformulava a política externa, aproximando-se do Brasil 
e se afastando dos Estados Unidos. A economia, beneficiada pelo contexto 
internacional, voltou a crescer graças ao setor exportador. Ademais, à queda nas 
importações, resultado direto do fim da conversibilidade, incentivou um novo ciclo 
de industrialização via substituição de importações, alimentado pela crescente 
demanda interna. 

 
 



 

 Esse novo período econômico da Argentina tem algumas ligações com desenvolvimentismo 

pós Grande Depressão, mas não se pode ir muito longe nessa comparação. A realidade do país e do 

mundo é outra e a pouca capacidade financeira e tecnológica impede voos mais ousado. A verdade é 

que décadas depois do começo do processo de industrialização a Argentina continua sendo 

exportadora de bens primários de baixo valor agregado e com grande flutuação de preços no 

mercado internacional. Mas sem dúvida a recuperação pós colapso foi vigorosa, como demonstra o 

quadro abaixo: 

 

Quadro 2  

variação do PIB anual 2002-2008  

Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
PIB -11 8,6 9 9,2 8,5 8,7 6,8 

                                      Fonte: INDEC 

 

 Levando-se em conta que o PIB teve uma queda ao redor de 20% entre 1999 e 2002, parece 

que a recuperação não foi tão vigora assim, no entanto, o fato do país ter ficado a margem do 

mercado mundial de capitais e ter sido obrigado a reconstruir sua moeda torna o desempenho 

favorável, sendo que o PIB em 2008 estava 30% acima de 1998. Desse ano em diante, com a 

intervenção da Presidência no Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INDEC, os números 

declarados pelo governo não são confiáveis, sobretudo os relativos a inflação, dificultando a análise 

da economia da Argentina nos últimos anos,  

 
 

Still, during the 1990-2010 period the GDPpc of Argentina grew at an average of 
2.2%, even with the collapse after the end of the Convertibility Plan. This recent 
period has shown the best growth performance since the “golden era” between 
1880-1900 (3.2%), and it has been clearly above the 1990-2010 performance of the 
US (1.3%), the 12 European countries (1.3%), Australia (1.9%), Brazil (1.3%), and 
México (1.3%), although it has been worse than Chile (3.8%) and Uruguay (2.8%), 
just to give some points of comparison.  In consequence[...], had recovered almost 
6 pps in this period compared to the US GDPpc, due to a combination of faster 
growth and the current economic slowdown in the US. (DIAZ-BONILLA, 2014).  

 
 
 O país, portanto, voltou a uma trajetória ascendente, não sem percalços, demonstrando uma 

razoável recuperação do período militar, e mantendo de forma inédita, mas de trinta anos de 

legalidade democrática. 

 

4. CONCLUSÃO 

  



 

 Dotada de condições excepcionais para produzir grãos e carne bovina, a Argentina tornou-

se, ao final do século XIX, um dos grandes fornecedores desses itens para o mercado internacional, 

sobretudo a Europa. Para pôr em marcha esse sistema exportador, capitais externos, sobretudo 

ingleses, dotaram o país da infraestrutura necessária a tal forma de inserção na divisão internacional 

de trabalho. O preço elevado desses produtos até os anos de 1920 e uma população relativamente 

escassa possibilitaram a Argentina manter um elevado padrão de vida, sobretudo quando comparado 

aos seus pares latino-americanos. 

 A depressão de 1929 demonstrou a fragilidade de tal forma de “desenvolvimento”, a queda 

do preço dos bens primários expôs o país a verdade: circunstancialmente rica, a Argentina era 

estruturalmente uma economia tipicamente subdesenvolvida com todos os vícios que costumam 

acompanhar esses tipos de países: concentração de terras, dependência financeira e tecnológica, 

submissão ideológica. Sem outras opções para perpetuar a acumulação de capital o país pois em 

marcha um processo de industrialização por substituição de importações – a própria elite que o deu 

início não parecia concordar muito com essa entrado no mundo industrial –, que ficaria conhecido 

como desenvolvimentismo. Tal processo permitiu o surgimento de um interessante parque industrial 

mas levou o país a um confronto ideológico causado pelo amadurecimento político dos 

trabalhadores, acima de tudo os cada vez mais numerosos operários, que resultaria na ascensão do 

populismo autoritário peronista.  

 Foram décadas de confronto que culminou no sangrento golpe de estado de 1976 que impôs 

o começo do fim do desenvolvimentismo, esse, no entanto, só seria descontinuado nos anos de 

1990, quando o sucesso inicial do liberalismo – e uma política externa de submissão aos EUA – 

parecia ter eliminado definitivamente qualquer possibilidade de volta de uma política de 

desenvolvimento minimamente autônoma. O colapso econômico de 2001-02 causado por esse 

mesmo liberalismo, no entanto, surpreenderia o mundo e levaria a volta do intervencionismo do 

Estado.  

 Nos primeiros anos de “neodesenvolvimentismo” os resultados foram bastante animadores, 

altas taxas de crescimento e recuo do desemprego, além de uma política externa relativamente 

independente. Nos últimos cinco anos, no entanto, as fragilidades sempre presentes da economia do 

país reapareceram: dependência ao financiamento e tecnologias externas, falta de poder 

internacional de barganha, etc. Quadro agravado pela aparente ampliação das fragilidades internas, 

acima de tudo a fraca institucionalização do Estado, permitindo ao governo de plantão manipular 

estatísticas econômicas e tomar medidas sem consultar – passando por cima seria um termo mais 

adequado – o executivo e o judiciário, e, mesmo, toda sociedade. Sem dúvida isso agrava a 



 

desconfiança internacional num país que, queira ou não, necessita do apoio econômico dessa 

comunidade. A verdade é que não importa o período econômico – se liberal, desenvolvimentista ou 

neo desenvolvimentista – a Argentina continua sendo um exportador de bens agrícolas, agora 

complementados por minérios, demonstrando que a industrialização teve limites nessa nação da 

América Latina. 
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RESUMO 
O objetivo do artigo é comparar, incorporando aspectos de natureza política, o processo de 
industrialização latino-americano ao longo dos anos 1930, o qual teve repercussões distintas entre 
quatro países latino-americanos, quais sejam, Brasil, Argentina, Colômbia e México. Para tanto, é 
preciso necessariamente estudar a inter-relação entre a Política e a Economia na dinâmica do 
desenvolvimento capitalista desses países e a maneira pela qual os arranjos político-institucionais 
foram construídos nesse período, influenciando diferentes respostas à Grande Depressão (1929) e 
um enraizamento diferenciado do processo de industrialização, o qual foi sustentado por distintas 
correlações de forças políticas. 
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ABSTRACT 
The objective of this paper is to compare incorporating aspects of political nature the Latin 
American industrialization process through the 1930’s, which had distinctive repercussions among 
four Latin American countries: Brazil, Argentina, Colombia and Mexico. For this purpose, it is 
necessary to study the inter-relationship between Politics and the Economy in the capitalist 
development dynamics of these countries and the way for which the politico-institutional 
arrangements were built during this period, influencing different answers to the Great Depression 
(1929) and a differentiated embedment of the industrialization process, which was sustained by 
distinct political forces correlations. 
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1. INTRODUÇÃO 

A América Latina é marcada pela conquista. Da conquista ibérica, que não apenas a dominou 

política e economicamente, mas a partir do encontro com o outro também a conquistou do ponto de 

vista cultural, impondo-se sobre as demais civilizações já existentes no continente3. Desta, decorre a 

conquista da independência política, que se exacerba na primeira metade do século XIX, à luta pela 

conquista da independência econômica. No que tange à última, a partir da constituição da Cepal, em 

1948, instaura-se uma tentativa de teorizar-se sobre si do ponto de vista econômico, de um 

reconhecimento do atraso do continente em relação aos países centrais e da necessidade de 

industrialização latino-americana como mecanismo de superação de tal subdesenvolvimento. De 

acordo com Prebisch (1986), este, por sua vez, produzia-se e reproduzia-se em função da natureza 

de ser da estrutura produtiva latino-americana centrada na exportação de bens primários e no 

fenômeno da deterioração dos termos de troca. 

Sem entrar no debate a respeito do processo de industrialização ser ou não o mecanismo pelo 

qual a América Latina superaria o subdesenvolvimento, é preciso pensar nas condições pelas quais 

tal processo poderia ganhar força. Nesse sentido, seguindo a orientação de Cohn (1968), entende-se 

que a industrialização em si não ocorre de forma espontânea, mas como resposta a uma adversidade 

ou crise. Além disso, não é apenas uma condição de crise por si só que se traduz em detonador do 

processo de industrialização em determinado país, mas fazem-se necessárias pré-condições para que 

tal ocorra. 

Entre as pré-condições para a internalização do processo de industrialização, pode-se citar os 

aspectos ordem econômica e os de ordem política. Os primeiros, grosso modo, dizem respeito à 

existência de excedente econômico sob a forma monetária no país, de uma classe que o aproprie, de 

um nível de assalariamento tal que um mercado interno exista, ainda que potencialmente, e de um 

nível de urbanização significante. Já os fatores de ordem política incluem os arranjos das alianças e 

das correlações de forças internas, fundamentadas em bases materiais associadas aos fatores de 

ordem econômica, os quais nos propiciam vislumbrar a viabilidade de um projeto de 

desenvolvimento centrado na industrialização. Com isso, afirma-se que em cada país as elites 

agrárias se colocaram de maneira diferenciada frente às propostas industrializantes dos governos ao 

longo da década de 1930 e é exatamente neste aspecto que se pretende focar a atenção. 

Portanto, uma importante razão para a viabilização de um projeto de desenvolvimento centrado 

na industrialização parece ser a dinâmica interna da política, que por sua vez ocorreu de maneira 

distinta entre os países em questão4. Tendo isso em conta, propõe-se aqui uma análise comparada 

                                                             
3 “Toda a história da descoberta da América, primeiro episódio da conquista, é marcada por esta ambiguidade: a 
alteridade humana é simultaneamente revelada e recusada” (TODOROV, 2010, p. 69). 
4 Obviamente não se visualiza aqui como único o movimento interno da política sem levar em consideração o aspecto 
externo, mas, por outro lado, não há uma determinação externa sobre a interna. Em outras palavras, o elemento externo 
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pela negação, frisando as características comuns aos países para depois analisar as diferenças entre 

eles5. Já a escolha dos países se deu com base em termos populacionais6 e da representatividade de 

cada um dentro da tipologia elaborada por Furtado (2007, p. 97). 

Política, classes e estrutura social se coadunam no Estado capitalista de maneira específica e, 

portanto, a própria natureza desse Estado merece uma tipologia específica de análise. Com isso se 

afirma que entender o processo de industrialização depende, fundamentalmente, da compreensão do 

próprio Estado capitalista em que se insere, seja porque é nele que a dinâmica de classes se 

materializa e é a partir daí que os arranjos político-institucionais tomam forma, seja em função da 

especificidade latino-americana dos anos 1930, quando o intervencionismo do Estado assumiu, em 

muitos países, caráter significativo – state-led industrialization – (LEWIS, 2005; BÉRTOLA & 

OCAMPO, 2013, p. 170-241). 

Para analisar os aspectos de natureza política, propõe-se comparar com o caso brasileiro dos 

anos 1930 testando a existência de intencionalidade industrializante e das políticas econômicas fins 

e institucionais propostas e implementadas nos governos de Uriburo/Justo (1930-1932/1932-1938), 

López Pumarejo (1934-1938) e Cárdenas del Río (1934-1940). O referencial para a análise da 

intencionalidade e tipologia das políticas econômicas terá como base Fonseca (2003) e a análise dos 

governos será por meio de revisão bibliográfica. Tal análise se justifica, pois são as políticas 

econômicas fins e institucionais que tem condições de criar instituições capazes de reorientar a 

relação entre a sociedade civil e o Estado. No entanto, a proposta não necessariamente se 

materializa em ações, dependendo para isso de um arranjo político que a sustente. 

Do ponto de vista econômico, mesmo as abordagens mais ortodoxas evidenciam que o 

crescimento econômico é um fenômeno complexo, sendo as instituições o elemento fundamental 

para o crescimento de longo prazo (ROBINSON & ACEMOGLU & JOHNSON, 2005, p. 386-472). 

Outrossim, se as instituições importam, é na política uma importante esfera onde elas se 

materializam. As instituições, no entanto, não surgem do nada, mas são construções articuladas e 

coordenadas também dentro da ossatura do Estado. Nesse sentido, para se compreender a maneira 

pela qual os aspectos políticos influenciam a articulação de um projeto industrializante, é preciso 

entender a natureza específica do Estado capitalista e, mais especificamente, do Estado capitalista 

em um contexto periférico. Para tanto, aproximar-se-á de Poulantzas (1981), para quem a 

necessidade teórica da compreensão do Estado capitalista reside no fato de que a luta pela 

                                                                                                                                                                                                          
condiciona internamente as possibilidades de desenvolvimento, porém estas só se concretizam em função da dinâmica 
interna da correlação de forças políticas. 
5 De acordo com Grew (1980), a comparação, nesse sentido, consiste em uma perspectiva de investigação que se mostra 
útil na análise de processos históricos, na formulação de conclusões e na interdisciplinaridade da pesquisa 
6 Se observarmos em termos populacionais, tal como se apreende a partir de Maddison (2010), percebe-se facilmente 
que Argentina, Brasil, Colômbia e México correspondem às maiores populações relativas entre 23 países latino-
americanos observados, com cerca de 66% do total populacional da região entre 1930 e 1940. 
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dominação política no âmbito da ossatura institucional do Estado é elemento central para a 

compreensão das diferentes formas e transformações históricas pelas quais esse Estado terá7. 

O presente trabalho se divide em sete seções, incluindo essa introdução. Nas cinco primeiras 

serão apresentadas a metodologia e o referencial teórico básico para a análise, ao passo que na sexta 

seção serão tratados os casos dos países. Por fim, serão apresentadas as conclusões gerais. 

 

2. A RELAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES E INDUSTRIALIZAÇÃO 

O estudo das instituições como elementos centrais na mudança histórica tem recebido atenção 

crescente e quase consensual, notadamente no estudo da história econômica. Consenso quanto às 

definições de conceitos e implicações do institucionalismo, no entanto, é difícil afirmar, visto que as 

diversas abordagens institucionalistas apresentam fundamentos teóricos distintos entre si e muitas 

vezes conflitantes8. Em termos gerais, uma abordagem institucionalista mostra que determinados 

hábitos estão intimamente relacionados com instituições sociais específicas9. 

Mas afinal, o que são instituições? North (1991, p. 97; 1994, p. 360) define instituição como 

sendo os constrangimentos criados pela sociedade a fim de estruturar sua própria interação, 

subdividindo-se em constrangimentos informais e regras formais. Esses, por sua vez, constituem os 

mecanismos centrais para entender a dinâmica das economias e a forma como a estrutura de 

incentivos afetam os agentes ao longo do tempo. Em uma outra leitura, Hodgson (2006, p. 6) 

propõe uma definição mais abrangente do termo, visto que, para ele, as instituições correspondem a 

sistemas de regras que estruturam as relações sociais e não se limitem apenas a sistemas legais, mas 

também abrangem o idioma, o dinheiro, sistemas de pesos e medidas, as firmas, entre outros. Essa 

definição apresenta um caráter geral que, de acordo com o autor, coloca os hábitos como o material 

constitutivo das instituições e o comportamento como uma consequência dos próprios hábitos 

associados a contextos e incentivos específicos, os quais moldam-no. Sendo assim, mais do que 

meramente impor limites ao comportamento dos agentes, os hábitos possuem a característica de 

transformá-los e mudar suas aspirações. 

                                                             
7 Do ponto de vista do processo de industrialização, a opção teórica aqui feita pela última fase de Poulantzas se justifica 
sob três argumentos principais. Tomar-se-á aqui a tipologia estabelecida por Codato (2008) ao tratar da periodização da 
obra de Poulantzas. Dessa forma, o fundamento metodológico central da análise centrar-se-á nas ideias contidas em 
Poulantzas 3, basicamente no livro O Estado, o Poder, o Socialismo. O primeiro diz respeito à necessidade de se 
analisar o Estado capitalista dentro de sua especificidade histórica, ou, nas palavras de Poulantzas (1981, p. 29), “a 
teoria do Estado capitalista não pode ser separada da história de sua constituição e de sua reprodução”. O segundo 
motivo advém do fato de que Poulantzas entra no debate sobre o Estado refutando as polêmicas análises 
“economicistas” ou “estatistas”, procurando realizar uma espécie de conjunção de ambas ao conceber o Estado como 
uma relação. Por último, a teoria do bloco no poder, a qual remete diretamente ao papel do Estado capitalista em relação 
às classes dominantes, isto é, o de organização, representação e constituição do interesse político de longo prazo das 
diversas frações de classe burguesa em função de sua determinada autonomia relativa frente às classes sociais. 
8 Para uma análise a respeito dos dois grandes grupos de abordagens institucionalistas, ver Hodgson (1998). 
9 Conceição (2002, p. 133-139) destaca ainda outras abordagens próximas à tradição institucionalista, tais como a da 
Escola Francesa da Regulação e a da Economia Evolucionária, pois estes lidam com a problemática de entender a 
interação mútua entre agente e estrutura no processo de mudança socioeconômica. 
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Do ponto de vista do processo histórico de industrialização, é possível afirmar que ele depende 

de certas instituições específicas, as quais não necessariamente serão as mesmas em contextos 

distintos. Zysman (1994) argumenta que as transformações históricas devem ser vistas de maneira 

processual e indissociadas de contextos institucionais específicos. Com isso, mais do que 

instituições isoladas tem-se estruturas institucionais, as quais possuem estreita relação com o que o 

autor denomina por sistemas nacionais de mercado. “Mercados não existem ou operam separados 

das regras e instituições que os estabelecem e que estruturam como comprar, vender e a própria 

organização da produção realizada.” (ZYSMAN, 1994, p. 244, tradução própria)10. Nesse caso, 

Zysman (1994, p. 258) elenca as instituições necessárias para uma análise histórico-institucional do 

desenvolvimento das economias como sendo o caráter do Estado, das relações de trabalho, a 

natureza do sistema financeiro e sua influência e, por fim, o sistema legal/regulatório. Nesse 

sentido, as experiências de industrialização anteriormente mencionadas representam situações 

concretas em que as economias constituíram uma estrutura institucional específica capaz de criar 

uma trajetória de acumulação de tipo industrial. 

 

3. POLÍTICA ECONÔMICA, APARELHOS DE ESTADO E INSTITUIÇÕES 

Pode-se definir a política econômica como sendo um tipo de política pública cuja ação principal 

se dá específicamente na esfera econômica, sendo comumente subdividida, stricto sensu, em 

política fiscal, política monetária e política cambial. Dessa forma, em uma economia aberta, tem-se 

a ação do Estado sobre variáveis que afetam a produção e a distribuição do produto interno bruto. 

De acordo com Blanchard & Fischer (1993, p. 567-568), nessa visão os objetivos da política 

econômica podem ser vistos de duas maneiras. A primeira corresponde a maximização da função de 

bem-estar social, pressupondo indivíduos idênticos e em grande número. Sendo diferente os 

indivíduos, pode-se apelar para uma espécie de “contrato social” implícito e intergeracional ou para 

que a “boa” política econômica seja aquela que conduza a economia para o ponto em que inexista o 

trade-off entre consumo e investimento. A segunda maneira de enxergar os objetivos da política 

econômica em um sentido estrito é como a maximização da função de bem-estar de seus 

formuladores ou dos grupos sociais que eles representam e que tem maior influência política. 

Entender a política econômica dessa forma implica uma análise consequencialista ex-ante ou ex-

post da ação do Estado11. Alesina (1988) trata de modelos empíricos de política econômica com 

                                                             
10 “Markets do not exist or operate apart from the rules and institutions that establish them and that structure how 
buying, selling and the very organization of production take place”. 
11 “Na realidade, nas políticas econômicas o uso do critério de Pareto extrapola o “welfarismo” e abrange também o 
“consequencialismo”, pois se requer que todas as escolhas de ações, instituições, etc. satisfaçam a otimalidade de Pareto 
e, portanto, o “consequencialismo” é exigido de um modo implícito, porém inequivocamente” (SEN, 2008, p. 55). Um 
exemplo disso pode ser visto em Fonseca (1999, p. 178-183), onde a tabela de orçamento previsto e executado do Brasil 
entre 1930-1937 evidencia um debate sobre o caráter ortodoxo ou heterodoxo da política econômica do governo Vargas 



5 
 

base em teoria dos jogos, cujas implicações normativas e positivas dependem da maneira pela qual 

se entende as motivações dos policymakers. Por um lado, eles podem ser vistos como políticos com 

motivações de gabinete ou de perpetuação no poder (office motivated politicians) e como políticos 

com motivações partidárias ou ideológicas (partisan politicians). Essa visão tradicional é útil para a 

compreensão dos efeitos que as eleições têm sobre a economia e da relação entre competição 

política e dívida pública, evidenciando que mesmo para a construção de modelos positivos de 

política econômica o aspecto político do termo é fundamental. 

No estudo do processo de industrialização, o problema reside em captar o sentido das 

transformações e não propriamente as propostas ou os resultados de determinada política 

(FONSECA, 1999, p. 183). Sendo assim, não é suficiente enxergar o longo prazo como uma 

sucessão de curtos prazos. Analisar as transformações estruturais pela ótica ex-ante ou ex-post não é 

capaz de fornecer os elementos para uma compreensão das contradições e das ambiguidades que a 

política traz. Isso porque as transformações estruturais, como a industrialização, não dizem respeito 

apenas a rearranjos e reestruturações na base econômica da sociedade, mas também na correlação 

de forças políticas que se inter-relacionam com a própria base econômica, evidenciando-se em 

disputas de interesses e pressões sobre o governo. Restam, portanto, os aspectos políticos da política 

econômica, isto é, a relação entre o poder e a economia. Entretanto, não se trata aqui de uma 

compreensão de poder como uma coisa ou posse, mas de uma relação social estabelecida entre a 

potencialidade de ação do Estado e o seu efetivo exercício sobre a dinâmica econômica de uma 

sociedade. Dessa forma, a compreensão da política econômica nos moldes propostos configura a 

forma pela qual o Estado tenta exercer poder por meio de seus aparelhos no intuito de alterar ou 

criar instituições de acordo com seus objetivos. 

Althusser (1970) destaca que pensar o Estado como um aparelho repressivo das classes 

dominantes sobre as dominadas a fim de propiciar o processo de extração de mais-valor é 

meramente descrever sua ação genérica, sem compreender os mecanismos pelos quais se dá seu 

funcionamento. Sendo assim, Althusser (1970) propõe entender a definição clássica de Estado das 

teorias marxistas como sendo referente a um tipo de aparelho estatal, qual seja, o repressivo. Para 

tanto, o autor separa dois conceitos a serem trabalhados: 1) poder de Estado; e 2) aparelho de 

Estado. No primeiro, encontra-se o objetivo da luta de classes em termos políticos, ao passo que no 

segundo se dá a maneira pela qual a correlação de forças políticas (produto da luta de classes) 

efetivará o poder de Estado. 

                                                                                                                                                                                                          
I. Aqueles que entendem como ortodoxa a política econômica desse período parecem focar seus olhares no orçamento 
previsto, ignorando a execução orçamentária, uma análise ex-ante. Por outro lado, aqueles que defendem o caráter 
heterodoxo da política econômica analisam principalmente aspectos da execução orçamentária e não propriamente do 
orçamento, em uma análise ex-post.  
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Sobre os aparelhos de Estado, Poulantzas (1981) complexifica a análise ao identificar que não 

há apenas os aparelhos repressivos e os ideológicos, nem que ao Estado cabe o mero exercício da 

repressão e da reprodução da ideologia dominante. É preciso ter em conta os aparelhos econômicos 

de Estado12, que não são apenas aqueles que dizem respeito às formas pelas quais o Estado age 

sobre a economia, mas também aos próprios aparelhos repressivos e ideológicos, os quais assumem 

um papel econômico. Não cabe aqui uma análise pormenorizada do que são e como se estruturam 

os aparelhos de Estado, mas da relação que a política econômica tem com eles. Fonseca (2003), 

analisando o caso concreto do Brasil nos anos 1930, sintetiza a relação ao identificar a consciência 

das ações de Estado tomadas no âmbito da política econômica e que revelaram sua opção 

industrializante, visto que “representam mecanismos, regras, arenas e espaços para, dentro do 

aparelho estatal e sob sua influência, reorientar a economia, definindo uma nova relação 

estado/empresariado/mercado/trabalhador” (p. 135). Essa possibilidade de reorientar a economia 

não pode ser vista de maneira isolada ou estática, porém como aspectos da reorganização do próprio 

Estado. Este, por sua vez, não pode ser tomado como mero agente repressivo a serviço das classes 

dominantes, mas como a condensação material da relação de forças entre as classes sociais 

existentes, isto é, o Estado visto também como uma relação social, por analogia à definição de 

capital dada por Marx13. Essa é a tese central sobre o Estado trabalhada por Poulantzas (1981). 

Para Codato (2008), a análise poulantziana do Estado se difere em sua última fase das demais 

por tratar do Estado como uma relação e não um ser. Dessa forma, o Estado capitalista “cristaliza 

nos e através dos seus aparelhos uma relação de forças” (CODATO, 2008, p. 83, grifos do autor). E 

é nesse aspecto que a mudança institucional se associa à política econômica fim e institucional por 

meio do Estado e seus aparelhos no sentido de configurar os interesses do bloco no poder, ainda que 

de maneira contraditória, visto que não há uma direção unívoca no processo, mas relacional. Para 

captar o sentido das transformações é preciso transcender essa perspectiva consequencialista e 

compreender a relação entre o político e o econômico no capitalismo. Como diz Poulantzas: 

 
 

Toda medida econômica do Estado tem portanto um conteúdo político, não apenas no 
sentido geral de uma contribuição para a acumulação do capital e para a exploração, mas 
também no sentido de uma necessária adaptação à estratégia política da fração hegemônica 
(POULANTZAS, 1981, p. 194). 

 
 

                                                             
12 Não se constitui propriamente em um aparelho de Estado à parte dos demais, porém os próprios aparelhos repressivos 
e ideológicos cumprem funções econômicas de Estado. Seguindo o raciocínio de Poulantzas (1981), no âmbito da 
política econômica não faz muito sentido pensar em aparelhos de Estado individualizados, ainda que haja sua 
especialização em virtude das funções prioritárias por eles desempenhadas. 
13 Ver Marx ([1867] 1986, livro III tomo II, p. 269). 
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As funções do Estado, portanto, são disseminadas através de seus aparelhos, os quais estão 

inseridos no contexto de intervenção econômica do Estado e agem também como verdadeiros 

aparelhos econômicos. Estes, por sua vez, são alterados em torno, também, da dinâmica da luta 

política no seio do Estado, cujo importante meio de materialização se dá através de políticas 

econômicas fins e institucionais. 

 

4. POLÍTICA ECONÔMICA E SUA RELAÇÃO COM A AUTONOMIA RELATIVA 

DO ESTADO 

A conceituação poulantziana da estrutura jurídico-política capitalista diz respeito a um conjunto 

de valores de dois tipos, sendo o primeiro deles o direito capitalista, ou valores jurídicos 

capitalistas, e o segundo o burocratismo, ou os valores burocráticos capitalistas. O primeiro desses 

tipos regula e condiciona o funcionamento social, ao passo que o segundo regula e condiciona a 

funcionalidade social. Para Saes (1998), a conjunção do burocratismo e do direito capitalistas 

acarreta em um sistema articulado em que emergem dois efeitos mais: o de isolamento ou de 

individualização e o de representação da unidade ou da política de interesse geral. Esses dois efeitos 

são importantes para a compreensão do que vem a ser a autonomia relativa do Estado capitalista 

para o autor e como ela se relaciona com a política econômica. Apesar de fortemente influenciado 

pela corrente althusseriana, a qual caracteriza autonomia relativa de todas as instâncias do 

capitalismo como objetos teóricos independentes a serem analisados, Poulantzas inverte essa 

concepção e identifica que ao invés de aspectos independentes, tais estruturas exprimem a 

autonomia real das instâncias na prática social (SAES, 1998, p. 55). Dessa forma, tal autonomia 

relativa das instâncias não é especificidade do capitalismo, mas algo inerente ao conceito de modo-

de-produção em geral. O objetivo de Poulantzas é, dessa forma, analisar a forma específica que essa 

autonomia assume no capitalismo. 

A autonomia relativa pode ser vista sob três esferas: a do político diante do econômico no 

capitalismo, a qual “equivale à não-intervenção do político na reprodução das relações de produção 

capitalistas” (SAES, 1998, p. 59). Por outro lado, a autonomia relativa intervencionista sobre a 

estrutura econômica corresponde a atuação da estrutura jurídico-política nova no sentido de 

transformar a própria estrutura econômica já em curso. E, por fim, a autonomia do Estado sobre as 

classes sociais, cuja manifestação se dá por meio da burocracia estatal e do aparelho estatal 

relacionado apenas aos interesses políticos das classes dominantes. 

 
 

Em relação às classes dominantes, em particular a burguesia, o Estado tem um papel 
principal de organização. Ele representa e organiza a ou as classes dominantes, em suma 
representa, organiza o interesse político a longo prazo do bloco no poder, composto de 
várias frações de classe burguesas (pois a burguesia é dividida em frações de classe), do 
qual participam em certas circunstâncias as classes dominantes provenientes de outros 
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modos de produção, presentes na formação social capitalista: caso clássico, ainda hoje em 
dia, nos países dominados e dependentes, dos grandes proprietários de terra 
(POULANTZAS, 1981, p. 145, grifos próprios). 

 
 

Dessa forma, é por meio dessa autonomia relativa em relação ao bloco no poder que o Estado 

capitalista exerce sua função de organização, unificação e constituição do interesse das classes 

dominantes, ou, no caso específico do capitalismo, das várias frações de classe burguesa. A 

manifestação dessa autonomia, como visto anteriormente, dá-se por meio tanto da burocracia 

quanto do aparelho estatal, os quais também devem ser vistos como instâncias onde a luta política 

de classes se manifesta. De acordo com Poulantzas, a burocracia de Estado é multifacetada, possui 

interesses e projetos políticos contraditórios entre os distintos aparelhos de Estado, sem uma 

vontade política unívoca. No entanto, há aquilo que ele denomina unidade de aparelho, a qual se 

materializa na natureza do Estado capitalista e cuja política favorece em última instância a fração 

burguesa hegemônica dentro do bloco no poder. Este, por sua vez, não é eterno, mas muda ao longo 

do tempo, o que pode influenciar a própria política do Estado, dependendo das condições histórico-

estruturais e da dinâmica da luta política de classes. 

A questão central enfocada por Poulantzas é: por que o Estado intervém na economia? Para 

responder essa questão, o autor observa que historicamente não há experiência, em nenhuma fase do 

capitalismo, de ausência de funções econômicas do Estado. No entanto, restringir a explicação a um 

aspecto econômico do problema, qual seja, de que o Estado intervém na economia em setores não-

rentáveis para o capital, é demasiado simplista, pois, como observa Poulantzas (1981, p. 209-210), 

toda intervenção estatal se insere em um contexto político específico e se concretiza como uma 

necessidade política. 

O conteúdo político das funções do Estado não se deve apenas à hegemonia do bloco no poder, 

nem ao poder do Estado, mas também à materialidade institucional e ao arcabouço material dos 

aparelhos estatais. Isso quer dizer que as dinâmicas internas de cada país são aspectos importantes 

para entender como se configura o papel do Estado na sociedade e, notadamente, seu papel 

econômico. Com relação à política econômica fim e institucional, estas podem ser vistas como o 

reflexo do Estado-relação e como indicativo de afirmação da própria autonomia relativa do Estado 

em organizar o projeto de longo prazo das classes dominantes, em que o papel da burocracia de 

Estado é relevante, porém não implica necessariamente o determinante para que o processo de 

industrialização se consolide, visto que depende da forma pela qual as relações de classe se 

condensam nos aparelhos estatais14. Se do ponto de vista das políticas econômicas meio é o poder 

                                                             
14 Evans & Rauch (1999) ao analisarem a relação entre o papel da burocracia e o crescimento econômico entre países 
identificam que a existência de uma burocracia desenvolvida à la Weber se mostra como elemento que tem forte 
influência sobre o desempenho econômico dos países. No entanto, pensando em um governo de cunho 
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executivo o responsável direto pela sua implementação, as políticas fim e institucionais dependem 

da interação entre os poderes executivo e legislativo, o que implica necessariamente em uma 

correlação de forças políticas disposta a tal transformação. No caso dos países latino-americanos 

depende da dinâmica que a dependência assumiu em cada país, das condições de diversificação 

produtiva e ascensão de novos grupos à disputa política e da consolidação de uma estrutura de 

Estado e de aparelhos estatais que possibilite organizar, unificar  e preencher os interesses e 

contradições da burguesia e do bloco no poder (CARDOSO & FALETTO, 2004). 

Sendo assim, quais políticas poderiam ser elencadas como fins e institucionais? A 

intencionalidade industrializante do Presidente e sua entourage é um precendente fundamental. 

Tendo isso em mente, três grupos de variáveis podem ser utilizadas para apreender a possibilidade 

real da concretude industrializante manifestada pela intencionalidade. Em primeiro lugar, é preciso 

que essa intencionalidade se verifique em políticas que atuem diretamente sobre as relações de 

trabalho, buscando não apenas consolidá-las nos moldes capitalistas, mas firmar institucionalmente 

a divisão entre capital e trabalho. Em segundo lugar, a definição de marcos regulatórios, seja via 

uso de burocracia estatal ou por meio da criação de instituições específicas que influenciem o 

desenvolvimento industrial revela o caráter do sentido da ação estatal em prol da industrialização. 

Por fim, a criação de linhas de crédito específicas, subsídios indiretos ou até mesmo de bancos de 

desenvolvimento para financiar indústrias estabelecidas ou novas15. Além disso, a intencionalidade 

não concretizada pode revelar, também, a incompatibilidade do poder formal com o real, nos 

moldes de Poulantzas (1981, p. 159). 

 

5. CRISE DE 1929 E RECUPERAÇÃO NA AMÉRICA LATINA 

Talvez seja possível dizer que a década de 1930 iniciou um pouco antes ainda, em outubro de 

1929, com o crash da bolsa de Nova York, inaugurando um período de depressão das economias 

capitalistas e instabilidades políticas. Kindleberger (1975, p. 124) assevera que a velocidade do 

impacto da débâcle no mercado de ações em Wall Street sobre a produção industrial estadunidense 

foi espantosa em virtude da pressão que a elevação dos preços de ações exercia sobre os precários 

mecanismos de crédito existentes e que os sustentavam, embora o crash deva ser visto mais como 

um sinal da própria instabilidade do sistema do que propriamente uma causa da depressão. Sob 

                                                                                                                                                                                                          
desenvolvimentista, a existência de uma burocracia de Estado bem desenvolvida per se não revela muito, pois depende 
dos interesses hegemônicos que constituem o bloco no poder, os quais estão condicionados tanto às disputas políticas 
entre frações de classe burguesa com as massas populares e entre si, à maneira de inserção histórica dos países na 
economia internacional e, em suma, ao componente político do comportamento social interno. Dessa forma, por 
exemplo, a burocracia estatal que favoreça um projeto desenvolvimentista é consequência de uma transformação 
institucional anterior e que permitiu consolidar determinada hegemonia de fração de classe dominante no poder. 
15 Ainda que possa parecer derivado do segundo grupo de variáveis há um significado próprio em tratá-la de modo 
separado, pois ajuda a revelar o caráter nacional-desenvolvimentista ou dependente-associado dessa intencionalidade 
industrializante. 
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números, o índice da produção industrial estadunidense caiu de 110 em outubro para 100 em 

dezembro de 1929. No entanto, em suas palavras, “mais impressionante do que a produção 

industrial foi o declínio nos preços de commodity e em importados” (KINDLEBERGER, 1975, p. 

124, tradução própria)16. 

Os preços das commodities agrícolas sofreram quedas vertiginosas logo após a quebra da bolsa 

em Nova York, com destaque para o café, o qual apresentou a pior variação média entre setembro e 

dezembro de 1929 e continuou por mais três anos. Em situação semelhante se encontravam outros 

produtos exportados por países latino-americanos, tais como cacau, borracha e trigo 

(KINDLEBERGER, 1975, p. 124-125). Além da queda nos preços, um impacto forte se deu sobre 

as importações estadunidenses, não apenas em novas compras, mas inclusive em cancelamentos de 

negociações já acordadas, especialmente de commodities agrícolas, assim como queda brusca no 

movimento de capitais para a periferia do sistema capitalista. Entre as commodities mais afetadas, 

Kindleberger (1975, p. 125) destaca o cacau, o café, a borracha, a seda e o estanho. 

Furtado (2007) ao analisar os significados da crise de 1929 sobre os países latino-americanos, 

argumenta que a crise impactou severamente sobre o setor público em função da enorme 

dependência do intercâmbio externo e da entrada de capitais para a formação da renda interna. Isso 

significa que os próprios países latino-americanos reagiram diferentemente à crise em função de 

suas respectivas estruturas produtivas, mesmo que todas tenham em comum o caráter 

subdesenvolvido. Fato é, no entanto, que a reação dos países se deu em função do contágio da 

depressão mundial inaugurada em 1929 via alteração nos preços relativos no comércio 

internacional, a qual se seguiu a uma deterioração no balanço de pagamentos, e os países que ao 

longo do século XIX lograram uma maior diversificação produtiva, tiveram melhores condições de 

arrefecer a queda na renda oriunda da crise de 1929. De acordo com Díaz-Alejandro (1980, p. 356), 

com exceção da Argentina, todos os países da região suspenderam o pagamento da dívida externa 

como consequência das restrições através da conta de capital em função da retração no influxo de 

capitais externos. Como síntese desse período e das políticas implementadas para responder às 

adversidades colocadas, Bértola & Ocampo (2013, p. 180) resumem da seguinte maneira o sentido 

do keynesianismo periférico antes de Keynes: 

A forte contração do comércio e da ausência de financiamento externo fizeram 
inevitáveis a adoção de fortes medidas de ajuste para equilibrar a balança de 
pagamentos. Isso envolveu diversas combinações de instrumentos já mencionados: 
desvalorização, geralmente acompanhada de tipos de câmbios múltiplos, aumento 

                                                             
16 “More impressive than industrial production was the decline in commodity prices and in imports”. 
 



11 
 

de tarifas alfandegárias, controles cambiais e de importações e moratória no serviço 
da dívida externa (BÉRTOLA & OCAMPO, 2013, p. 180, tradução própria)17. 

O cerne da questão reside na influência que essa crise e as consequentes respostas tomadas 

tiveram para o processo de industrialização na América Latina. As políticas sumarizadas acima 

representam os principais mecanismos de atuação instumental do governo via política econômica 

em um cenário de forte crise mundial. No entanto, mais do que uma crise, a vivenciada a partir de 

1929 configura um verdadeiro ponto de inflexão na dinâmica do capitalismo mundial por retratar, 

de um lado, a crise da hegemonia britânica representada pelo padrão-ouro e pela prática liberal do 

livre-comércio e, por outro, as consequências da divisão internacional do trabalho gestada ao longo 

do século XIX. Isso não implica dizer, no entanto, que antes de 1929 não houve crises 

internacionais de grande porte ou que depressões agudas fossem novidades a partir de então. Talvez 

a grande especificidade de 1929 em relação às anteriores do século XIX tenha sido o fato de que a 

instabilidade intrínseca do capitalismo não foi estabilizada por nenhuma das potências econômicas 

com capacidades para tal, seja por incapacidade ou por ausência de ação deliberada 

(KINDLEBERGER, 1975, p. 292). 

Excetuando-se o período de impacto inicial da Grande Depressão, 1929-1931, Bulmer-Thomas 

(1994, p. 97) apresenta dados do crescimento do PIB ao longo da década. Entre 1932 e 1939, o PIB 

brasileiro cresceu a taxas médias de 6,5% ao ano, seguido de perto pelo PIB mexicano, que cresceu 

a taxas médias de 6,2% ao ano. Por outro lado, no caso argentino e colombiano, as taxas médias de 

crescimento do PIB foram, respectivamente, de 4,4% e 4,8% ao ano. Nesse sentido, poderíamos 

agrupar os quatro países em dois grupos distintos de crescimento ao longo da década de 1930: os 

com maior taxa média, caso do Brasil e do México, e os com menor, Argentina e Colômbia. 

De acordo com Bulmer-Thomas (1994, p. 91), nos quatro casos selecionados as fontes de 

recuperação foram via industrialização por substituição de importações (ISI), porém os resultados 

foram distintos. Analisando o percentual da produção industrial em relação ao PIB como um 

indicador do setor industrial, entre 1932 e 1939, percebe-se que a Argentina ainda mantinha a 

condição de país mais industrializado (22,7%) da região, se comparada com o Brasil (14,5%), a 

Colômbia (9,1%) e o México (16%). (BULMER-THOMAS, 1994, p. 105). Sendo assim, mesmo a 

Argentina apresentando maior peso industrial no período dentre os países da região, sua 

recuperação frente à crise de 1929 foi inferior, se medida pela taxa média de crescimento do PIB, 

em relação à do Brasil e do México. Além disso, a própria crise por si só não propiciou uma 

                                                             
17 “La fuerte contracción del comercio y de la ausencia de financiación externa hicieron inevitable la adopción de 
fuertes medidas de ajuste para equilibrar la balanza de pagos. Ello implicó diversas combinaciones de los instrumentos 
ya mencionados: devaluación, generalmente acompañada de tipos de cambios múltiples, aumento de arenceles, 
controles de cambios e importaciones y moratoria en el servicio de la deuda externa”. 
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recuperação igualitária entre os países, ainda que a condição de economias exportadoras de 

produtos primários fosse um elemento de semelhança entre eles. 

Bértola & Ocampo (2013, p. 186) apresentam uma análise quantitativa a respeito do percentual 

das fontes do crescimento econômico ao longo dos anos 1930. Tomando os dados especificamente 

para os países selecionados, percebe-se uma significativa diferença a respeito do uso da demanda 

interna e da substituição de importações como fontes de recuperação, onde Brasil e México 

aparecem como os que mais utilizaram a ISI como mecanismo de recuperação, ao passo que no 

caso da demanda interna apenas a Argentina se mostrou pouco sensível. 

 

Tabela 1 – Fontes do crescimento econômico nos países selecionados, 1929-1939 

1929-1939 

  DI (%) Export (%) SI (%) Total (%) 

Brasil 1,8 0,4 0,9 3,1 

México 3 -1,4 0,8 2,3 

Argentina 1 -0,2 0,6 1,4 

Colômbia 2,9 0,3 0,6 3,8 

DI = demanda interna 

Export = exportações 

SI = industrialização por substituição de importações 

Fonte: Bértola & Ocampo (2013, p. 186). Elaboração própria. 

A Tabela 1 permite verificar as diferenças quantitativas entre os países no que tange às fontes da 

recuperação após a crise de 192918. A crise de 1929 significa, portanto, uma possibilidade de 

inflexão no modelo de desenvolvimento em curso dos países da região, ainda que essa possibilidade 

seja condicionada pela história de cada país e da relação desta com a hierarquia na economia 

internacional. As respostas frente à adversidade dependeram, portanto, da interação entre o político 

e o econômico em cada país nesse período. O foco da próxima seção se dá exatamente nesse ponto. 

 

6. POLÍTICA E CORRELAÇÃO DE FORÇAS NA INDUSTRIALIZAÇÃO LATINO-

AMERICANA DOS ANOS 1930 

Pensando concretamente no objeto desse artigo, é insuficiente explicar o sentido das políticas 

econômicas fins e institucionais dos anos 1930 com vistas à industrialização dos países latino-

americanos, especialmente nos países mais bem sucedidos, como uma espécie de manipulação da 

                                                             
18 Vale ressaltar o caso da Colômbia, cuja recuperação via demanda interna foi acentuada e impactou no maior 
percentual total de recuperação no período em questão, embora a recuperação via ISI tenha sido inferior à de Brasil e 
México. Furtado (2007) procura explicar esse fenômeno colombiano, que por sua vez indica um aparente desencontro 
com a proposta desse trabalho. A questão é que o grau de industrialização da Colômbia em 1929 era muito incipiente 
em relação aos demais países da região em decorrência da incapacidade do setor exportador do país, 
predominantemente cafeeiro, de converter o excedente monetário em maior ímpeto industrializante (FURTADO, 2007, 
p. 193). Isso de fato ocorreu de forma mais pujante em meados dos anos 1920, o que ajuda a entender a elevada taxa de 
recuperação via demanda interna no país. 
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burguesia industrial para favorecer seus próprios interesses. Essa visão apresenta duas fraquezas, as 

quais comprometem a própria interpretação do sentido dessas políticas. A primeira dessas fraquezas 

corresponde a uma visão passiva por parte das classes trabalhadoras. Já a segunda fraqueza ignora a 

necessidade política da intervenção estatal sobre a economia e como esse engajamento do Estado se 

constrói sob um equilíbrio instável de compromisso entre os distintos interesses das frações de 

classe que compõem determinada sociedade. Em suma, para Poulantzas (1981, p. 209), a ação 

estatal mesmo em setores não-rentáveis para o capital deve ser vista no contexto de constituição da 

política do Estado. Depende, portanto, da hegemonia do bloco no poder e do nível que a autonomia 

relativa do Estado apresenta. 

As funções do Estado assumem, portanto, um conteúdo político que se deve a hegemonia do 

bloco no poder, a materialidade institucional e ao arcabouço material de seus aparelhos. Sendo a 

industrialização um processo de mudança institucional e estrutural tanto da dinâmica produtiva 

interna quanto das relações sociais de produção vigentes, explicá-la apenas como um fenômeno 

econômico que a partir dele se configuram disputas políticas é uma forma de inversão sujeito-

predicado. A política pode ser vista aqui como uma relação de poder entre os seres humanos no 

intuito de fazer valer seus objetivos. Isso quer dizer que o objetivo da política não pode ser visto 

nela mesma, mas a partir de sua relação com a Economia19. No capitalismo, a arena onde a política 

se materializa é por excelência no Estado, o qual recebe a alcunha de “capitalista” por razões muito 

claras: em última instância, é um Estado onde a assimetria existente nas distribuições de poderes 

garante uma necessidade política da formação de um interesse geral sob o Estado. Tal interesse 

geral favorece a burguesia, mas não de forma absoluta. A política do Estado capitalista é 

contraditória, pois é fruto de disputas de interesse em torno da constituição de uma hegemonia 

específica.  

Pode-se identificar diversas evidências de que a industrialização latino-americana é anterior aos 

anos 1930 e em alguns países inclusive apresentou níveis significativos de desenvolvimento ao 

longo do modelo primário-exportador (LEWIS, 1986). Ora, se isso é verdade, como explicar que 

diversas políticas econômicas implementadas pelos Estados latino-americanos e que favoreceram 

diretamente o aprofudamento desse processo de industrialização se deram porque tais setores não 

eram do interesse do capital? Caso não fossem do interesse do capital, faria sentido níveis de 

industrialização em países como Brasil, Argentina e México em cerca de 13%, 20% e 12% do 

                                                             
19 Entende-se por Economia dentro do contexto aqui analisado o processo de produção e distribuição material da vida, 
algo fundamental para a construção e reprodução da sociabilidade humana. Nesse sentido, transcende-se o mero 
mecanismo utilitarista de mercado entre oferta e procura como mediador da relação entre o ser humano, o trabalho e a 
natureza, pois entende-se que tal mecanismo não diz respeito a uma ontologia humana, mas é uma construção histórica 
e social. Com isso, atribui-se também ao capitalismo e suas instituições o mesmo caráter de construção humana e não 
de precipitado humano básico. 
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produto interno bruto20, em um momento histórico tratado pela literatura como de baixa intervenção 

estatal sobre esse setor? Esses argumentos nos levam a crer que pelo menos em alguns países a 

indústria não era desinteressante, seja porque ela tinha uma relativa lucratividade, seja porque ela 

era necessária como suporte para a acumulação primário-exportadora. 

O nascimento do capital industrial latino-americano pode ser visto a partir do conceito de 

complexo primário-exportador, tendo como referência o caso típico do Brasil com o café, cuja força 

econômica se impôs sobre o movimento da economia nacional especialmente a partir da República 

Velha (1889-1930). Há uma longa tradição teórica de análise pormenorizada do complexo cafeeiro 

instituído no país, mas destacam-se o trabalho de Mello (2009) e Silva (1976) a respeito desse 

conceito. Em linhas gerais, esses autores identificam as origens da indústria no Brasil a partir da 

constituição do complexo primário-exportador de café centrado em São Paulo, pois foi nesse 

momento histórico do desenvolvimento brasileiro que uma série de atividades econômicas se 

integraram a partir de um núcleo produtivo específico e assumiram características tipicamente 

capitalistas. Assim, a acumulação cafeeira foi se tornando cada vez mais também acumulação 

urbana, o que pode ser visto através da estreita conexão entre o avanço da lavoura capitalista de café 

rumo ao oeste paulista e a expansão de serviços de transporte (especialmente as estradas de ferro e o 

porto de Santos), financeiros e comerciais (bancos e casas de importação e exportação). O ano de 

1888 representa um marco histórico nesse processo, pois foi a partir dessa data que as relações de 

trabalho passaram a se dar cada vez mais por meio de assalariamento nas lavouras de café, 

propiciando uma importante monetização da dinâmica interna da economia brasileira, ou em outras 

palavras, expandiu-se o mercado interno potencial21. Com isso, deu-se o processo de transformação 

do “fazendeiro de café” em “homem de negócios”, como tratado em Fernandes ([1975] 2011, p. 34-

48). Curto e grosso, entre 1888 e meados dos anos 1930 constituiu-se o período em que o capital 

cafeeiro se tornou ao mesmo tempo capital agrário, industrial e mercantil, atrelando as 

consequências da política econômica não apenas sobre a produção e distribuição de café, mas 

fundamentalmente sobre diversas outras atividades econômicas direta e indiretamente ligadas ao 

café. 

A transformação comentada nas linhas anteriores poderia ser colocada sob outra forma: o 

“fazendeiro” se converte em “capitalista”. Esse jogo de palavras tem um significado que vai além 

                                                             
20 Para os dados, ver Bértola & Ocampo (2013, p. 160). 
21 A crescente monetização da economia no contexto de transformação capitalista tem um sentido muito particular e que 
merece uma especial atenção. Para Marx ([1844] 2008, p. 157-161), o dinheiro não é uma particularidade do 
capitalismo, mas é nesse modo-de-produção que ele assume um aspecto inteiramente novo: a expressão concreta da 
alienação do homem. Esse sentido do dinheiro no capitalismo se deve à sua essência de generalidade e de concentração 
exteriorizada das potencialidades humanas. Dessa forma, com o desenvolvimento capitalista, processa-se a crescente 
monetização da economia, pois é no dinheiro que se condensa concretamente as relações sociais de produção 
capitalistas sob a aparente igualdade política firmada pelo contrato de trabalho. Silva (2012) realiza uma síntese 
contemporânea do estado das artes na teoria monetária marxista, com especial atenção para a categoria “dinheiro”.  
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do mero preciosismo intelectual, pois é nesse processo de mudança que a interação proposta nesse 

trabalho entre o político e o econômico se mostra de maneira mais evidente. Isso decorre dos 

interesses existentes sobre a política econômica entre um e outro. À medida que se capitalizam as 

relações de produção e se diversificam as atividades econômicas envolvidas a partir de um mesmo 

núcleo produtivo, multiplicam-se também os interesses por trás da política econômica a ser 

implementada. Mesmo o “fazendeiro de café” convertido em “capitalista” não mais era apenas 

“fazendeiro de café”, mas acionista em empresas de estradas de ferro, dono de casas comerciais, de 

atividades de beneficiamento e pequenas indústrias. Mais do que isso, o avanço desse processo de 

capitalização implica em uma transformação do próprio Estado e da burocracia estatal, 

aprofundando seu desenvolvimento. Com isso, à luz da experiência brasileira de consolidação do 

complexo primário-exportador de café e dos sentidos da ascensão de Vargas nos anos 1930 como 

apresentados em Fonseca (2003), Draibe (1985, p. 82-136) e Bastos (2008), seria possível uma 

análise comparada para os demais casos latino-americanos em análise? Responder essa questão 

implica avançar na interpretação a respeito do significado que a formação de um complexo 

primário-exportador tem com a constituição de uma hegemonia específica do bloco no poder e com 

o processo de industrialização desencadeado a partir da crise de 1929. 

 

6.1. O CASO DA ARGENTINA 

Do ponto de vista da mudança institucional passível de revelar um caráter industrializante na 

hegemonia de classe e do exercício da autonomia relativa do Estado, o caso argentino aparece como 

pouco exitoso. Não é possível enxergar entre os conjuntos de variáveis de políticas econômicas fins 

e institucionais designadas nesse trabalho como reveladoras da hegemonia industrializante do bloco 

no poder. Seria errôneo, no entanto, afirmar que não houve mudanças sobre as relações de trabalho 

ou novos marcos regulatórios a partir da ação estatal, algo que já avançava desde meados da 

primeira década do século XX. Cheresky (1981) sintetiza algumas das medidas que ocorreram ao 

longo dos anos 1930 no que tange às relações de trabalho e na mediação entre Estado e capital. Em 

primeiro lugar, regulamentaram-se significativas conquistas trabalhistas no período, tais como a 

jornada de 44 horas semanais de forma generalizada, a Lei 11.729, de 1933, a qual concede férias 

remuneradas e indenizações aos demitidos, a regulamentação do trabalho doméstico por meio da 

Lei 12.713, esta já no início da década de 1940. Em segundo lugar, a luta trabalhista por meio da 

atividade política e sindical se caracterizou menos por questionar a propriedade privada e mais pela 

luta de melhores condições trabalhistas, algo que se mostrou pouco eficiente em virtude de uma 

correlação de forças políticas mais em prol dos interesses latifundiários e do capital inglês do que 
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propriamente da burguesia industrial argentina (CHERESKY, 1981, p. 21-32)22. No que tange aos 

interesses do proletariado argentino nesse período, os partidos tradicionais tiveram dificuldades em 

organizar e liderar os trabalhadores sindicalizados, os quais em 1940 somavam 473 mil em um 

universo de cerca de 5 milhões de trabalhadores totais (DÍAZ-ALEJANDRO, 1970). Dessa forma, a 

incapacidade de lidar com os interesses do proletariado parece ter sido uma força importante na 

dificuldade de promover mudanças institucionais significativas a respeito das relações de trabalho 

no país. 

A década de 1930 marca também o surgimento de algumas importantes instituições financeiras 

na Argentina, tais como o Banco Central (1935). No entanto, um banco de investimentos ou linhas 

de crédito específicas para a indústria só surgiriam mais à frente com o Banco Industrial (1944). 

Nas palavras de Díaz-Alejandro (1970), “após a sua criação em 1944, o Banco Industrial 

rapidamente se tornou o principal ofertante de crédito bancário para a indústria” (p. 262, tradução 

própria)23. A respeito do sistema tarifário, somente a partir dos anos 1940 que o sistema de proteção 

tarifária mudou para restrições quantitativas, incentivando a criação de estruturas oligopolistas. 

Em suma, o caso argentino parece evidenciar que a partir dos anos 1930, as indústrias leves, as 

construções, os gastos governamentais e as ferrovias nacionalizadas podem ser vistas mais como 

aspectos de uma política de incentivos para a manutenção e criação de empregos do que 

propriamente como atividades produtoras de bens e serviços. Mais do que isso, os governos de 

Uriburu e Justo foram incapazes de promover mudanças institucionais de maior vulto e capazes de 

favorecer um maior enraizamento industrial, se comparado com o caso brasileiro. O pacto Roca-

Runciman (1933) representa um passo a mais no sentido de evidenciar um dos principais 

mecanismos de resposta que a correlação de forças políticas na Argentina desse período criou. Por 

um lado, esse pacto acarretou em um aumento de capital industrial estadunidense no país, mas isso 

deve ser visto mais como uma externalidade do que propriamente um objetivo deliberado do plano. 

Ao contrário, com o acordo estabelecido reafirmou-se uma vez mais os compromissos das classes 

dominantes argentinas com os interesses do capital inglês no intuito de buscar uma recuperação 

econômica sob os moldes da Belle Époque.  

De acordo com Villanueva (1972), a entrada de empresas estadunidenses na Argentina está mais 

relacionada a uma externalidade do pacto Roca-Runciman (1933), firmado com o Reino Unido, em 

que uma clara política discriminatória contra os EUA era praticada a fim de forçar a Argentina a 

manter uma política comercial de intenso vínculo com os britânicos. Dessa forma, investir na 

produção dentro do território argentino era mais fácil e vantajoso para os EUA do que exportar 

                                                             
22 É de se destacar, ainda, a Lei 4.144, de 1902 e largamente utilizada pelos radicais, a qual permitia expulsar sem juízo 
prévio imigrantes na Argentina no intuito de reprimir a atividade sindical no país. 
23 “After its creation in 1944, the Banco Industrial rapidly became the main supplier of banking credit to industry”. 
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produtos finais para a Argentina. Como fatores que influenciaram a política econômica argentina 

dos anos 1930, Villanueva (1972) sintetiza em quatro aspectos centrais: 1) a tensão entre os 

interesses dos EUA e os do Reino Unido sobre a América Latina; 2) a existência crescente de 

setores industriais ligados ao capital internacional; 3) questões conjunturais do ciclo econômico; e 

4) a forte política imperial britânica. 

Especificamente sobre a política fiscal, pode-se entender que ela “durante os anos iniciais da 

Grande Depressão (1930-31) foi como um todo expansionista, porém mais por pressão das 

circunstâncias do que por desenho” (DÍAZ-ALEJANDRO, 1970, p. 96, tradução própria)24. Isso 

significa que, do ponto de vista fiscal, os olhares dos policymakers foram mais de ajuste do que 

propriamente em promover uma nova gestão macroeconômica que rompesse com os paradigmas 

anteriores, tal qual assevera Bastos (2008) para o Brasil. Mesmo olhando para a política monetária 

do período, não é possível identificar um caráter discriminatório de forma deliberada e que 

favorecesse a industrialização. Isso se mostra completamente compatível com o sentido que o golpe 

de 1930 na Argentina apresentava, como sustentam Díaz-Alejandro (1970) e Peña (1973). Os anos 

1930 marcaram a retomada do poder pelas frações de classe tradicionais argentinas, ainda que essa 

década possa ser vista como o início de sua agonia como projeto político-econômico. 

Na Argentina, apesar de ser possível verificar o desenvolvimento relativo de um setor produtivo 

voltado ao mercado interno a partir da constituição de um complexo primário-exportador, o 

contexto histórico-político foi distinto. Comparadamente ao Brasil, a polarização dos interesses foi 

mais intensa, não apenas entre as frações de classe dominante, mas também a pressão das massas 

populares foi maior. Nesse sentido, a constituição de um sistema político que pudesse impor 

medidas voltadas à consolidação do mercado interno não apresentou viabilidade ao longo dos anos 

1930. Isto é, a ausência de intencionalidade industrializante por parte dos presidentes José Félix 

Uriburu (1930-1932) e Augustín Justo (1932-1938) representa um símbolo da incapacidade da 

correlação de forças políticas no país ao longo desse período em traduzir uma resposta 

industrializante frente a crise de 1929. Outrossim, o fato da Argentina continuar mais atrelada à 

Grã-Bretanha do que aos EUA foi um importante fator, pois denota a sustentação do ideário liberal 

britânico do século XIX e como as classes sociais dominantes do país estavam mais vinculadas a 

esse pensamento. Por outro lado, as frações de classe burguesa-industriais – ou “elites 

empreendedoras” – tiveram dificuldades em constituírem a nova hegemonia dentro do bloco no 

poder nesse período. 

                                                             
24 “Fiscal policy during the early years of the Great Depression (1930-31) was on the whole expansionary, but by 
pressure of circumstances rather than by design”. Villanueva (1972, p. 469), reforçando a tese de ausência de 
intencionalidade industrializante pelos governos argentinos desse período, pontua que o controle cambial iniciado em 
1933 se mostrou mais em função das conjunturas cíclicas inauguradas a partir de 1929 do que propriamente uma série 
de esforços deliberados para favorecer a indústria. 
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6.2. O CASO DA COLÔMBIA 

No caso colombiano, diferentemente do ocorrido tanto no Brasil como na Argentina, não houve 

propriamente um golpe de Estado ao longo da década de 1930. Isso, no entanto, aparece como 

novidade no cenário político do país, pois desde sua independência da Espanha, em 1819, 

constantes conflitos armados deram a tônica das relações entre as forças políticas no país. É a partir 

de 1930, portanto, com a eleição de Enrique Olaya Herrera, que se inicia o período denominado por 

República Liberal, o qual marca o fim de uma relativa hegemonia política por parte do Partido 

Conservador após o movimento da Regeneración, em 1886 (BUSHNELL, 1993, p. 181-200). 

Cardoso & Faletto (2004, p. 93-95) afirmam que a disputa política entre os Partidos 

Conservador e Liberal não pode ser vista como uma oposição entre as classes senhoriais e 

burguesas-capitalistas, mas como uma característica da estrutura política e de classes da Colômbia, 

a qual se deu sob um predomínio oligárquico frente a uma debilidade de ascensão dos grupos 

médios, em parte devido a baixa imigração e também em função do caráter pouco capitalista da 

lavoura cafeeira. A retomada liberal do poder ao longo da década de 1930 traz um vislumbre de 

inflexão na forma pela qual a estruturação dos interesses de classe se davam no país. Esta, no 

entanto, deu-se apenas de forma aparente, pois ainda que seja possível identificar intencionalidade 

industrializante e transformadora por parte de Alfonso López Pumarejo25, os conflitos com os 

setores tradicionais da sociedade colombiana foram intensos e de certa forma frearam maiores 

impulsos modernizantes no país. 

Mora (2012, p. 75) mostra que reforma tributária de 1935 representou uma conquista fiscal 

importante para o Estado, pois promoveu um aumento dos impostos diretos e deu margem para a 

realização de uma política de crédito mais ampla, especialmente por meio da Caja Agraria, da 

Corporación de Credito e o Banco Central Hipotecario, instituições criadas ainda no governo de 

Enrique Olaya Herrera (1930-1934). No âmbito do crédito industrial, López Pumarejo implementou 

uma linha de crédito especial para o financiamento da indústria por meio do Banco Central 

Hipotecario, em 1937. Além desses instrumentos, o presidente posterior a López Pumarejo, 

Eduardo Santos, incrementou o papel do Estado no desenvolvimento industrial ao criar o Instituto 

de Fomento Industrial (IFI), em 1940, o qual era responsável pelo estabelecimento de novas 

indústrias e no subsídio por meio de crédito e outras assistências técnicas (BUSHNELL, 1993, p. 

193). De caráter mais amplo, a reforma constitucional de 1936 afetou o estatuto oficial da 

propriedade a fim de lhe dar uma função social, a qual se não observada permitiria uma intervenção 

estatal. Dessa forma, promoveu-se um incentivo ao uso social da terra, o qual não deixou de ter uma 

                                                             
25 É interessante notar que Leon Palacios (2002) não identifica López Pumarejo como uma espécie de representante dos 
industriais, mas um reformador social. No entanto, suas conclusões se assemelham às que se obtém nesse trabalho, 
quais sejam, as de que a característica histórica do desenvolvimento capitalista colombiano é a da incapacidade do 
Estado em realizar plenamente sua função de organizador, constituidor e reprodutor das relações de produção.  
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contra ofensiva latifundiária, especialmente no segundo governo de López Pumarejo, nos anos 1940 

(MORA, 2012, p. 128). Uma importante característica dessa reforma constitucional foi, portanto, o 

precedente econômico por parte do Estado para ações interventoras, no intuito de recuperar sua 

capacidade de centralização das decisões. Nas palavras de Mora (2012), esse caráter 

intervencionista se dirigia para a “direção ou coordenação de certos setores econômicos 

estratégicos, coordenação compartilhada com os respectivos empresários desses setores” (p. 99). 

No âmbito da reforma agrária (1936), tem-se um desdobramento da própria reforma 

constitucional do mesmo ano, quando se buscava deliberadamente capitalizar as relações de 

produção no campo, majoritariamente servis ainda. O conflito entre colonos e fazendeiros sobre o 

uso econômico da fronteira agrícola estava no cerne das disputas e nesse sentido a reforma agrária 

tentou agir priorizando o uso racional da terra. Para tanto, a mudança no estatuto oficial da 

propriedade foi importante, pois permitiu ao Estado uma prerrogativa de ação a fim de favorecer os 

usuários produtivos. Outro ponto importante da reforma agrária de 1936 foi o rompimento com o 

regime tradicional da grande fazenda, o qual impunha aos camponeses uma relação de sujeição aos 

proprietários, mas sem a contrapartida monetária do assalariamento (MORA, 2012, p. 115). A 

intervenção do Estado nos conflitos agrários se deu nesse período principalmente por meio do 

Escritório Geral do Trabalho, instituição criada em 1923 (MORA, 2012, p. 117-118). Com isso, 

buscou-se uma solução jurídica para os entraves, mas o processo foi lento e sem grandes mudanças, 

evidentemente em função do caráter reacionário existente nos interesses latifundiários constituídos. 

Uma outra importante mudança institucional proposta e implementada por López Pumarejo ao 

longo de seu primeiro mandato como presidente foi a reforma educacional. Esta não se deu apenas 

no âmbito do ensino superior, mas fundamentalmente em todos os níveis e com atenção especial à 

educação dos camponeses, por meio da Comissão de Cultura Aldeana e Rural (1934). Em termos 

gerais, de acordo com Mora (2012), a reforma educacional proposta por López Pumarejo visava a 

um processo de laicização26 do Estado, aspecto fundamental para seu projeto modernizador. Dessa 

forma, mais do que incentivar a alfabetização, tal reforma ambicionava adentrar no problema da 

integração nacional. Sendo assim, uma importante mudança se deu por meio da Lei 68, de 1935, a 

qual incidiu especificamente sobre a reforma e a organização da Universidade Nacional da 

Colômbia. Nesse processo, criou-se uma editora universitária, novas divisões departamentais, um 

conselho acadêmico formado por decanos universitários, cujo objetivo era o de formular e 

regulamentar os planos de ensino, pesquisa e carreiras docentes (MORA, 2012, p. 168). 

A existência de um projeto nacional definido (modernização capitalista) e de uma 

intencionalidade industrializante por parte do Executivo colombiano a partir de 1930 – e mais 

                                                             
26 A proposta previa, por exemplo, ensino religioso apenas parao os níveis primário e secundário, incentivando uma 
maior independência do ensino superior das amarras religiosas (MORA, 2012, p. 160) 
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especificamente com López Pumarejo, em 1934 – não encontram respaldo na transformação da 

estrutura de classes existente no país, a qual apresentava dificuldade na ascensão dos setores 

médios-urbanos e no enfrentamento dos tradicionais latifundiários. Com isso, a sustentação da 

oligarquia-exportadora nas esferas do poder real foi parcialmente rompida nos anos 1930, muito em 

função de divisões internas no Partido Conservador. Como destaca Abel (1999), a estabilização 

política a partir dos anos 1920 implicou a desestabilização do Partido Conservador, o que fica claro 

na incapacidade deste em lidar com as revoltas dos trabalhadores em 1928 contra a United Fruit 

Company. A partir dessa desestabilização na principal facção política conservadora do país, os 

liberais mais radicais puderam vislumbrar aspirações de um novo projeto para o país. Este avançou 

consideravelmente ao longo do primeiro mandato de López Pumarejo, especialmente entre 1935 e 

1937 com o apoio do Congresso (MORA, 2012, p. 172). No entanto, a partir de 1937 a 

continuidade das reformas propostas por López Pumarejo ficou abalada pela crescente 

reorganização das forças conservadoras e de divergências no seio do próprio Partido Liberal. Em 

maio de 1937, López Pumarejo apresentou sua renúncia ao Senado frente às dificuldades em 

aprovar uma lei que favorecia ao Estado intervir na indústria da banana, fato que aparece, nas 

próprias palavras de López Pumarejo, como oriundo de uma série de consequências contrárias à 

política do governo (MORA, 2012, p. 85).  

A reação conservadora a partir de 1937 e sua consolidação com mais força a partir dos anos 

1940 ajuda a evidenciar a incapacidade de consolidação dos interesses de uma burguesia industrial 

nascente no país. Com base nisso, Mora (2012, p. 222) sentencia que o apoio da burguesia industrial 

à política reformista de López Pumarejo, e especialmente sobre as questões relacionadas ao 

mercado de trabalho, começou a ruir a partir de 1937 com problemas relacionados à lucratividade 

dos setores industriais no país e a continuidade de implementação de reformas sociais em favor dos 

trabalhadores. Culmina-se essa oposição na derrota Lopista nas eleições parlamentares de 1937, a 

qual permitiu a entrada de significativas forças mais à direita do espectro político do Partido Liberal 

e, consequentemente, contrárias às medidas radicais de reformas sociais propostas pelo então 

presidente López Pumarejo. 

O atraso no desenvolvimento capitalista colombiano se mostra na constituição tardia de sua 

economia primário-exportadora (PALACIOS, 2002, p. 1-13). Se no Brasil tal dinâmica se 

intensificou sob formas cada vez mais capitalistas a partir de 1888 – ainda que não de forma 

generalizada em todas as regiões brasileiras –, no país vizinho só é possível identificar esse 

processo a partir de 1910. As consequências políticas desse desenvolvimento tardio 

comparadamente aos demais países em análise acarretou no fortalecimento da “oligarquia 

exportadora tradicional” e de sua consequente não-transformação, por exemplo, em “oligarquia 

exportadora capitalista”. Isso significa que mesmo sendo possível evidenciar aspectos de 
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intencionalidade industrializante no governo de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), esta não se 

assentava em uma correlação de forças políticas que sustentasse uma hegemonia de interesses 

industriais no seio do Estado e do bloco no poder. Esse argumento ganha força ao se observar as 

resistências políticas ao seu projeto reformista, especialmente a partir de 1937. 

 

 6.3. O CASO DO MÉXICO 

Ao longo da administração de Lázaro Cárdenas del Río, a indústria foi estimulada através de 

investimentos direcionados e com caráter protecionista, mudança nos preços relativos urbano-rural 

favorecendo as atividades manufatureiras concentradas nas cidades e imigração de certos grupos 

industriais no México nos anos 1920. Dessa forma, o setor mais dinâmico da economia mexicana 

passou a ser o manufatureiro (MORENO-BRID & ROS, 2009, p. 84). Para esses autores, a 

consolidação do Estado desenvolvimentista na gestão de Lázaro Cárdenas del Río se deve às 

instituições criadas, à reforma agrária e ao novo caráter da gestão macroeconômica levado à frente, 

a qual tinha como objetivo elevar o bem-estar social e buscar uma autonomia nacional (MORENO-

BRID & ROS, 2009, p. 88). 

Na interpretação de Cardoso & Faletto (2004, p. 103-105), o processo revolucionário eclodido 

em 1910 no México foi o meio pelo qual os setores médio-urbanos conseguiram uma participação 

efetiva no exercício do poder por meio da inserção nos aparelhos do Estado. Entretanto, isso só se 

deu em função do estopim oriundo da questão agrário-camponesa, o qual permitiu em um momento 

seguinte certas conquistas por parte desses grupos, materializadas, por exemplo, na Constituição de 

1917. De certa forma, a Revolução significou uma importante mudança na política do país 

exatamente por esse caráter de mobilização política das massas populares no seio do Estado, ainda 

que sem conseguir impor completamente seus interesses. Por outro lado, essa participação maior 

dos setores médio-urbanos acarretou consequências na gestão da política econômica a partir de 

então, o que pode ser visto na aplicação de políticas de defesa do emprego e que favorecessem a 

acumulação capitalista. 

A política trabalhista desenvolvida ao longo da administração de Cárdenas esteve desde o início 

associada ao princípio intervencionista sobre as relações de trabalho. Knight (1996, p. 35) deixa 

isso claro ao trazer um trecho de discurso em que o próprio Cárdenas declarava que o papel do 

governo era arbitrar e regular os problemas sociais. Nesse sentido, parte importante das mudanças 

institucionais nesse âmbito ocorreram no sentido de aproximar Estado e organizações dos 

trabalhadores a fim de construir uma política nacional que favorecesse em última instância a classe 

trabalhadora nos conflitos com a burguesia industrial e comercial. Inicialmente, a burguesia não foi 

contra esse tipo de política, pois ao mesmo tempo que ela favorecia o mercado interno, Cárdenas 

não mostrava tolerância para o que Knight (1996, p. 35) denominou por “sindicalismo 
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irresponsável”, especialmente para os trabalhadores das indústrias petrolíferas, majoritariamente 

estrangeiros. Mas à medida que essa política de favorecimento da classe trabalhadora começou a 

atuar contrariamente aos interesses das frações de classe burguesa, o apoio desses últimos começou 

a esmaecer e se tornou uma crítica hostil cada vez maior. 

Lázaro Cárdenas del Río buscou consolidar as instituições financeiras criadas ao longo da 

década de 1920, mas o fez também ao fomentar outras mais. Nesse sentido, pode-se listar as 

seguintes instituições criadas em sua administração, tais como o Banco Nacional de Crédito Ejidal 

(1935), criado para apoiar o processo de reforma agrária e assistência técnica, especialmente para os 

ejidos; o Banco Nacional de Comercio Exterior (1937), cuja função prioritária visava o apoio às 

atividades exportadoras; o Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial (1937 e incorporado ao 

Banco Nacional de Promoção de Cooperativas em 1944), criado para fomentar o desenvolvimento 

industrial. A importante criação da Nafinsa (1934) antecede o governo Cárdenas, mas é certamente 

uma instituição central como raison d’être da reorganização do Estado e de seu papel nesse período. 

Mais do que isso, a criação da Nafinsa representa o primeiro banco diretamente orientado para o 

desenvolvimento após o Banco de Avío (1830-1842)27 e eixo central para o financiamento 

industrial de longo prazo, ainda que não tenha sido deliberadamente pensada por Lázaro Cárdenas 

del Río. Isso não implica, obviamente, que seu governo não promoveu instituições de crédito com 

foco direto sobre a atividade industrial, tal como pode ser vista na criação do Banco Obrero de 

Fomento Industrial, em 1937. 

As transformações institucionais ocorridas no período de Lázaro Cárdenas del Río como 

presidente não residem apenas na criação de instituições formais, mas também na consolidação de 

um programa de governo em cumprimento das conquistas alcançadas na Constituição de 1917 e 

talvez aqui resida o sentido de seu forte nacionalismo. A nacionalização da indústria petrolífera não 

pode, entretanto, ser vista como um exemplo de política econômica nacionalista, como atesta 

Knight (1996, p. 41), pois esta se deu mais em função do comportamento agressivo das companhias 

estrangeiras em relação aos trabalhadores. Por outro lado, a criação de uma empresa estatal, a 

PEMEX, já estava prevista na cartilha do Plan Sexenal e está completamente de acordo com o que 

                                                             
27 Para Potash (1983), o Banco de Avío representou o esforço deliberado dos interesses industriais em formação no seio 
do Estado mexicano após a independência. Isso fica claro ao autor analisar o papel desempenhado por Lucas Alamán, 
ministro do governo Bustamante e “alma inspiradora” dessa gestão. A percepção de Alamán, como retrata Potash 
(1983, p. 43-50) era a de que a independência nacional só seria completa por meio do desenvolvimento da manufatura 
industrial e a solução proposta por ele era o estabelecimento de um banco para a promoção do desenvolvimento 
industrial. A recepção dessas ideias no contexto político-institucional do país não parece ter sido de rejeição, dado que 
tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado a proposta foi facilmente aprovada. Em suma, a visão de Alamán e 
de boa parte de seus apoiadores parece ser próxima a existente no Brasil, ao longo do século XIX, com relação aos 
proponentes das indústrias naturais, cujas ideias centrais podem ser vistas em Fonseca (2004). Mas é preciso fazer uma 
importante observação: ainda que certos interesses industriais possam ser vistos como influentes no cenário político do 
México, não há provas de que a industrialização fosse em si o objetivo primário do governo Bustamante, mas 
provavelmente em função das necessidades do Tesouro nacional. 
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constava na Constituição de 1917, especialmente o Artigo 27, o qual “colocava a nação acima da 

propriedade privada em assuntos correspondentes à terra, água e recursos do subsolo” (MORENO-

BRID & ROS, 2009, p. 69, tradução própria)28. O investimento estrangeiro também não era visto 

como ignorado nesse setor e essa política de nacionalização também não tinha uma definição a 

priori sobre a data a ser executada, o que não indica uma intenção deliberada nesse sentido desde o 

início da administração de Lázaro Cárdenas del Río. 

A via revolucionária inaugurada a partir de 1910 dinamizou a economia interna a partir da 

pressão dos setores médios-urbanos, das massas populares e de setores da incipiente burguesia 

nacional no intuito de questionar as bases da dominação oligárquica tradicional. Esse 

questionamento, entretanto, não se traduziu em ruptura, embora politicamente esses setores 

passassem a ter maior representação. A consequência desse processo é que a partir de 1930, com a 

intensificação de greves, movimentos sociais e a crise internacional, a polarização política se deu 

através de um radicalismo dos interesses populares evidenciados a partir do governo de Lázaro 

Cárdenas del Río (1934-1940)29.  

 

7. CONCLUSÕES 

O exercício interpretativo proposto nesse artigo procura lidar com o desenvolvimento histórico 

das economias latino-americanas, com especial atenção para a diferenciação das estruturas 

produtivas dos países. Nesse sentido, comparou-se os distintos processos de industrialização dos 

anos 1930, analisando como as respostas nacionais frente a uma situação de crise econômica foram 

fortemente dependentes de uma interação complexa entre aspectos políticos, econômicos e 

ideológicos, além, é claro, de condições histórico-estruturais previamente consolidadas. Dessa 

forma, a análise realizada procurou apresentar a estreita relação entre Estado e industrialização 

como central na inter-relação entre a Política e a Economia no bojo de construção do capitalismo no 

Brasil, na Argentina, na Colômbia e no México nos anos 193030. 

                                                             
28 “Article 27 placed the nation over and above private property on matters regarding land, water, and subsoil 
resource”. 
29 A própria natureza da estrutura política e social historicamente construída na sociedade mexicana, cujas bases estão 
no tipo de vinculação externa que o país assumiu, limitou as possibilidades da transformação econômica e de uma maior 
incorporação política dos interesses populares no seio do Estado e de seus aparelhos, recaindo ainda mais sobre o 
Estado a dinâmica do desenvolvimento industrial. 
30 É preciso, no entanto, fazer uma advertência metodológica sobre as pretensões desse trabalho e o significado que aqui 
se toma desse duplo movimento que se entende como um estudo de Economia Política: não se apreende nem a Política 
nem a Economia como esferas separadas ou autônomas, porém expressões de um mesmo processo. Isso significa que o 
exame histórico-teórico realizado não se deu como um estudo da economia por trás da política ou vice-versa, muito 
menos procura identificar, ainda que indiretamente, algum tipo de supremacia de um pelo outro. O real sentido da 
apropriação do termo Economia Política aqui se dá no intuito de compreender que toda decisão econômica é também 
uma decisão política, assim como a política se assenta sobre condições materiais concretas e não em si mesma. Com 
isso, afirma-se que as distintas dinâmicas que o processo de industrialização assumiu em cada um dos países analisados 
devem ser apreendidas a partir da “análise integrada do desenvolvimento”, a qual parece uma proposta razoável para o 
estudo comparado da industrialização latino-americana. 
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A partir da análise realizada, dois grupos de aspectos – econômicos e políticos – emergem como 

fundamentais para a consolidação de um processo de industrialização. Os aspectos econômicos 

podem ser sumarizados em quatro: 1) potencialidades industriais “naturais”, isto é um conjunto de 

atividades econômicas existentes e que propiciem uma articulação com práticas industriais em 

gestação; 2) a existência de um excedente monetário de tipo capitalista; 3) uma classe que se 

aproprie desse excedente e cuja mentalidade e comportamento sejam burgueses; e 4) uma classe 

trabalhadora livre e apta ao assalariamento, permitindo assim a existência de um mercado interno. O 

segundo grupo corresponde aos aspectos políticos, sumarizados também em quatro: 1) “elites 

empreendedoras” ou frações de classe burguesa de natureza industrial; 2) hegemonia do bloco no 

poder favorável à construção de um projeto de industrialização; 3) a autonomia relativa do Estado, 

capaz de construir e organizar o interesse de longo prazo das classes dominantes; e 4) a 

intencionalidade industrializante do poder executivo fundamentada por uma correlação de forças 

políticas que a sustente. A interação de ambos os grupos de aspectos identificados evidencia, pelo 

menos em parte, essa inter-relação entre o político e o econômico no estudo da industrialização 

latino-americana, pois compreende tanto o componente histórico-estrutural de formação das 

economias nacionais, quanto a dinâmica da vinculação externa que cada uma teve desde a 

independência. Sendo assim, as respostas para a crise de 1929 se inserem exatamente nesse 

contexto complexo de aspectos políticos e econômicos, captadas aqui através do estudo das 

políticas econômicas fins e institucionais definidas como fundamentais para o processo de 

industrialização. Esta definição de instituições não se deu abritrariamente, mas com base na 

experiência histórica do caso típico brasileiro.  

Associando essas instituições com o arcabouço teórico poulantziano, tem-se que é necessária 

uma correlação de forças políticas específicas a fim de que a construção da mudança histórico-

institucional se processe e vá ao encontro dos interesses de frações de classe burguesa-industrial. O 

argumento aqui utilizado é que a crise do modelo primário-exportador, cujo epicentro se deu a partir 

das repercussões oriundas da crise de 1929, propiciou uma tensão no seio da hegemonia do bloco 

no poder, que no Brasil e no México favoreceu a configuração de políticas econômicas fins e 

institucionais pró-indústria, ao passo que na Colômbia e na Argentina essa dinâmica foi mais 

truncada. Dessa forma, nos distintos processos de industrialização analisados na década de 1930, 

não bastaria apenas a tomada do poder formal por frações de classe burguesa com interesses 

industriais ou reformadores sociais que favorecessem a própria consolidação do capitalismo, se o 

poder real ainda pendesse para os tradicionais grupos dominantes que viam na sustentação do 

modelo primário-exportador a forma pela qual o desenvolvimento nacional deveria seguir. 
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IMIGRAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO NO BRASIL E NA ARGENTINA (1870-1930) 

André Luiz Lanza 

 

Resumo  
O objetivo do presente artigo é analisar e comparar os processos de imigração e industrialização no 
Brasil e na Argentina no período de 1870 e 1930. Durante este período houve, além de uma grande 
expansão da economia agroexportadora nos dois países, o início do processo de industrialização e 
modernização de suas infraestruturas. Uma grande parte da literatura clássica para o período destaca 
o papel que os imigrantes tiveram na formação e consolidação das indústrias nacionais. A 
metodologia utilizada consiste na análise de fontes primárias documentais, tais como censos 
populacionais e industriais, estatísticas industriais e revisão da bibliografia relevante.  O paper é 
fruto de uma pesquisa em andamento que terá como finalidade a confecção de dissertação de 
mestrado. 
Palavras-chave: Industrialização; Imigração; Brasil; Argentina.  
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Introdução 

Dentro da ampla bibliografia que trata do processo de industrialização tanto para o Brasil 

quanto para a Argentina, uma boa parte dos autores chama a atenção para o papel significativo do 

processo de imigração e dos próprios imigrantes no desenvolvimento industrial nesses países. 

O aumento da demanda global por matéria prima levou à inserção do Brasil e da Argentina 

no comércio internacional, o que, por sua vez, fez com que ambas as economias, especializadas em 

produtos primários, se expandissem. No Brasil, o motor da economia agroexportadora era o café, 

produzido no estado de São Paulo. Na Argentina, esse papel estava centrado na produção de cereais 

e de produtos pecuários, como a carne, o charque e a lã na província de Buenos Aires. Outro fator 

derivado diretamente da expansão do setor primário foi o aumento da demanda por mão-de-obra, 

escassa em ambos os países.  

Tanto o Brasil quanto a Argentina eram caracterizados, até 1870, pela falta de um mercado 

nacional unificado, população escassa e concentrada no litoral, amplos espaços vazios no interior e 

comércio dependente do setor exportador. O tipo de inserção no mercado internacional aliado às 

conjunturas internas dos países levaram ao desenvolvimento de políticas de incentivo à imigração.  

A terra disponível, a agricultura de exportação em ascensão e a falta de mão de obra para 

trabalhar no setor aliado às remunerações monetárias mais altas em relação à Europa tornaram-se o 

chamariz de imigrantes para os países da América Latina. Mudanças tecnológicas no final do século 

XIX foram um importante fator no fluxo migratório internacional. As inovações no transporte 

marítimo com o uso dos navios a vapor reduziram pela metade o tempo necessário para se cruzar o 

atlântico e dobrara a capacidade dos navios. Novas tecnologias permitiam a exportação de produtos 

perecíveis a longas distâncias. Tais mudanças levaram os países da América Latina às rotas do 

comércio mundial. Não só a mobilidade de capital tornou-se possível, mas também, com maior 

frequência, a mobilidade do fator de produção trabalho entre os continentes, dada a redução dos 

custos dos transportes (KLEIN, 1999, p. 23; CONDE, 1968, p. 71-72).  

O presente texto tem como objetivo examinar e comparar as relações entre os processos de 

imigração e de industrialização no Brasil, e na Argentina, durante o período final do século XIX e 

primeiras décadas do século XX. Mais especificamente, comparar esses processos em duas 

importantes regiões agroexportadoras, o estado de São Paulo e a Província de Buenos Aires, e 

verificar o papel e contribuição dos imigrantes para tal. O período estudado é de 1870 a 1930, 

quando ambos os países começam a apresentar similitudes em seus cenários econômicos e em seus 

processos de imigração e industrialização. Tanto o Brasil quanto a Argentina possuíam uma 
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economia tipicamente agroexportadora, fornecendo matérias-primas e bens primários aos países 

industrializados e deles importando produtos manufaturados demandados pela população. Tanto o 

Brasil quanto a Argentina utilizaram-se da mão de obra estrangeira para o seu crescimento. O 

presente paper é o resultado parcial de uma pesquisa em andamento, fruto da revisão bibliográfica e 

análise de fontes que darão origem a uma dissertação de mestrado. O texto está dividido em três 

seções, além de uma introdução e uma conclusão. A primeira seção relata o cenário que se 

encontravam os dois países no período estudado. A segunda seção analisa a relação imigrantes e 

indústria na visão de diversos autores clássicos e de estudos mais recentes no Brasil e na Argentina 

entre 1870-1930. A terceira e última seção relaciona o papel dos imigrantes para o desenvolvimento 

das indústrias nas regiões de São Paulo e Buenos Aires.   

 

1. Crescimento, desenvolvimento econômico e imigração: Brasil e Argentina  (1870-

1930) 

 

Nas últimas décadas do século XIX e primeiras décadas do século XX, o Brasil tinha como 

centro dinâmico de sua economia a agroexportação e, após a década de 1880, mais especificamente, 

no café. 

O Brasil, entre últimas décadas do século XIX até as primeiras do século XX teve como 

centro dinâmico de sua economia a produção cafeeira. Entre 1850 e 1890, devido ao crescimento da 

demanda e dos preços no mercado internacional, o cultivo do café aumentou vertiginosamente. As 

plantações de café surgiram no início do século XIX e durante toda a primeira metade o comércio 

firmou suas bases na Europa e incentivou o aumento das lavouras, levando o café até o estado de 

São Paulo e cada vez mais adiante, rumo ao Oeste Paulista. No final do século XIX, com o 

melhoramento dos transportes e comunicações, surgimento das casas importadoras, contínuo 

crescimento da demanda de café pela Europa e Estados Unidos, as colheitas estavam se expandindo 

cada vez mais rapidamente. Tal expansão das lavouras em direção ao oeste do estado de São Paulo 

se deu concomitantemente às implantações de políticas visando o fim do trabalho escravo no país. 

Durante estes processos, a demanda por mão de obra para o trabalho nas lavouras se mostrava cada 

vez mais forte e conseguira ser suprimida, por pouco tempo, através do tráfico interno de escravos 

ou pela população local, mas com escasso sucesso. Nesse contexto ocorreram, então, as primeiras 

tentativas de atração de imigrantes. Essas políticas antiescravistas culminaram com a Lei Aurea em 

1888, abolindo a escravidão em todo o território brasileiro. Com a libertação dos escravos, novas 

medidas e mecanismos de atração de populacional foram postas em práticas e durante a década de 
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1890 o país recebeu o maior contingente de imigrantes do período em questão, sendo os italianos 

sua grande maioria1.  

A tese de Warren Dean (1971) sobre o papel dos imigrantes na industrialização de São Paulo 

é uma das mais importantes. Dean, um dos maiores representantes da “teoria da industrialização 

liderada pela expansão das exportações”, estabelece uma relação direta entre a expansão das 

exportações cafeeiras e a industrialização do estado de São Paulo. Para o autor, o café foi o 

responsável por dar a base ao desenvolvimento industrial. A economia cafeeira criou a 

infraestrutura necessária para o surgimento da industrialização; com o café vieram as ferrovias, as 

estradas, o aumento da população e da mão de obra livre com o fomento à imigração; o café trouxe 

também a prática de comércio exterior, a monetização da economia e o desenvolvimento de um 

mercado para produtos manufaturados (Dean, 1971, p. 9-16).  

Outra mudança importante ocorrida no período foi o desenvolvimento da malha ferroviária, 

tanto no Brasil quanto em São Paulo. As ferrovias tiveram o importante papel de unificar os 

mercados e centros produtores agrícolas do interior do estado com a capital e principalmente com o 

litoral, por onde se fazia o escoamento do café para o exterior e de onde entravam os imigrantes 

europeus no país e no estado. Os trilhos que levavam o café das fazendas até o porto de Santos eram 

os mesmos que traziam os imigrantes para o trabalho nas lavouras. De acordo com Lamounier 

(2008): 

 
 

Em São Paulo, as ferrovias claramente aparecem como tendo favorecido as 
transformações gerais, que incluem a grande expansão cafeeira, o influxo maciço 
de imigrantes, a industrialização, a urbanização e a difusão das relações de 
mercado. No contexto destas transformações mais amplas, que se revelam cada vez 
mais evidentes a partir da década de 1870, e especialmente na região cafeeira, é 
que se realizou o processo de abolição da escravidão e de constituição de um 
mercado de trabalho livre (LAMOUNIER, 2008, p. 28-29).  
 
 

Cano (1977, p. 53) relaciona as ferrovias diretamente com o começo do desenvolvimento 

industrial ao afirmar que já que 

 
 

as ferrovias requerem um grande aparato em termos de construção e reparos 
mecânicos, é fácil compreender sua importância, nos primórdios da nossa 
industrialização, quando instalaram importantes oficinas de reparo, construção e 
montagem, promovendo, inclusive, treinamento e habilitação de mão-de-obra 
(CANO, 1977, p. 53).  

                                                             
1 Ver: DEAN (1971, p. 9); HOLLOWAY, (1984, p 116-118); LAMOUNIER, (1988, p. 13-15). 
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O movimento migratório para o Brasil se deu em sua grande parte antes de 1870 e depois de 

1885, quando uma enorme massa de europeus veio ao país principalmente para o trabalho nas 

lavouras de café.  Entre 1890 e 1920, entraram no Brasil mais de 3,5 milhões de imigrantes, 

italianos em sua grande maioria. Na década de 1890 a imigração ganhou força com o fim da 

escravidão e a expansão cafeeira. Após 1895 o volume diminui, aumentando apenas em 1901 e 

voltando a cair em 1902. A vinda do imigrantes estava condicionada diretamente à situação 

econômica do café2. (BACELLAR & BRIOSCHI, 1999, p. 144 – 145).  

 

Tabela 1 - Entrada de Imigrantes no Brasil de 1890 a 1930 

Década 
Quantidade de Imigrantes 

Entrados no Brasil 

1890 1.205.703 

1900 649.898 

1910 821.522 

1920 846.522 

Total 3.523.591 

                          Fonte: Adaptado de PETRONE (1997). 

 

Em 1889, o Brasil era caracterizado por baixa densidade populacional e grandes espaços 

vazios no norte e no oeste. Entre 1890 e 1920, a população brasileira quase dobrou de tamanho, 

passando de 14,3 milhões para 27 milhões, decorrente do processo de crescimento natural associado 

à massiva entrada de imigrantes europeus no centro-sul do país. A população se caracterizava por 

um grande número de jovens e adultos com menos de 50 anos. (FAUSTO, 1986, p. 779) 

De acordo com Camargo (1981), em todo o período que vai de 1827 a 1886, entraram em 

São Paulo apenas 53.104 estrangeiros. A grande entrada de imigrantes no estado começa a partir de 

1886 e se estende até 1930. Em 1886 começa a imigração subsidiada e a construção da Hospedaria 

dos Imigrantes em São Paulo. Em 1887, entraram no estado 32.000 imigrantes e mais de 92.000 em 

1888. A década de 1890 foi a que registrou a maior entrada de estrangeiros no estado. 1891 recebeu 

108.688 e 1895, 139.998. Entre 1887 e 1900 entraram em São Paulo 909.417 imigrantes 

(CAMARGO, 1981, p. 115).  

                                                             
2 Em 1894, devido ao aumento das safras o preço do café diminuiu e como a imigração era na sua maior parte 
subsidiada, ela por sua vez também era afetada, levando a uma queda na entrada de imigrantes. Além disso, denúncias 
de maus tratos, baixos salários e jornadas excessivas de trabalho levaram os governos de alguns países europeus, como 
a Itália em 1902 e Portugal em 1911, a proibirem a saída de imigrantes subsidiados para o Brasil. Sobre a imigração nas 
áreas produtoras de café do estado de São Paulo, ver Dean (1971), Gifun (1972), Holloway (1984), Petrone (1997) e 
Versiani (2002). 
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Ainda segundo Camargo (1981), de 1901 a 1920 o cenário da imigração sofre flutuações. 

Nessas duas décadas, São Paulo recebeu mais de 890.000 imigrantes. Em 1901 entraram mais de 

70.000 imigrantes. Nos anos seguintes as entradas diminuíram, voltando a crescer apenas nas 

vésperas da primeira guerra mundial. 1911 viu chegar a São Paulo 61.508 imigrantes. Em 1912 

foram 98.640 e 116.640 em 1913. A Guerra não paralisou por completo a vinda dos imigrantes e 

entre os anos de 1914 e 1918 entraram 114.103 estrangeiros no estado. De 1921 a 1934, entraram 

mais 584.322 imigrantes, sendo o ano mais representativo desse período o de 1926, com 76.796 

estrangeiros (CAMARGO, 1981, p. 116). 

A Tabela 2 abaixo congrega bem o que foi dito até agora; crescimento da malha ferroviária, 

a expansão das plantações de café e da população não podem ser analisados separadamente. Pode-

se ver que a expansão das estradas de ferro esteve intimamente relacionada com o aumento da área 

destinada ao café, na medida em que foi responsável pelo transporte da produção até o porto de 

Santos com maior rapidez e levou até as fazendas, principalmente na década de 1890, a mão de obra 

imigrante necessária para o trabalho nas lavouras. Conforme explicitado nos parágrafos anteriores, a 

década de 1890 foi o período em que mais se recebeu imigrantes no país e em São Paulo. A 

população do estado aumentou em mais de 64% o que representou um acréscimo de quase 900.000 

habitantes. O mesmo ocorreu com a cidade de São Paulo, com mais intensidade ainda, onde a 

população aumentou em 360%. Nas décadas seguintes vemos o mesmo fenômeno se repetir: 

expansão ferroviária, expansão da produção e da população paulista.  

Tabela 2 - Indicadores de crescimento econômico de São 
Paulo:  ferrovias, café e população (1870-1930) 

 

Ano 
Malha 

Ferroviária 
em km¹ 

Pés de Café¹ 
População 
do Estado 
São Paulo² 

População da 
Cidade de São 

Paulo³ 

1870 139 60.462.000 830.000 31.385*  

1880 1.212 69.540.000 1.107.000 ------- 

1890 2.425 106.300.000 1.384.753 64.934 

1900 3.373 220.000.000 2.282.279 239.820 

1910 4.825 696.701.545 3.142.875 375.439 

1920 6.616 826.644.755 4.628.720 587.072 

1930 7.099 1.188.058.354 7.160.705 887.810 

Fontes: Odilon Nogueira de Matos “o desenvolvimento da rede 
ferroviária em São Paulo” apud GIFUN (1972, p. 46); MINISTÉRIO 
DA INDÚSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, Synopse do 
Recenseamento de 1890, (1898, p. 5, 129); MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Annuário Estatístico 
do Brasil 1º anno (1908-1912), Vol. 1 - Território e População (1916, 
p. 252-260); IBGE, Séries Estatísticas Retrospectivas Vol. 1 (1941, p. 
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5-8). 
*Dado referente ao ano de 1872.  
¹ Dados da rede ferroviária e dos pés de cafés retirados de GIFUN 
(1972, p. 46) 
² Os dados para os anos de 1870 e 1880 provêm de GIFUN (1972, p. 
46); para 1890 foi colhida a informação contida na Synopse do 
Recenseamento de 1890, (1898, p. 5). Os dados para os demais anos 
provêm das Séries Estatísticas Retrospectivas Vol. 1 (1941, p. 5-6). 
³ Os dados para os anos de 1870, 1890 e 1900 foram colhidos do 
Annuário Estatístico do Brasil (1916, p. 252). Os dados para os demais 
anos provêm das Séries Estatísticas Retrospectivas Vol. 1 (1941, p. 7-
8).  

A participação dos imigrantes na composição da cidade de São Paulo fica clara com os 

dados apresentados por Hahner (1993). Em 1872, 7,9% da população da cidade de São Paulo era de 

origem estrangeira, havendo 2.459 imigrantes vivendo na capital do estado. Em 1893, os imigrantes 

representavam 54,7% da população ou 71.468 indivíduos de um total de 130.775 habitantes da 

capital do estado. Em 1920, moravam na cidade de São Paulo 205.245 estrangeiros, que 

correspondiam a 35,4% da população total de 579.093 habitantes (HAHNER, 1993, p. 62). O Censo 

de 1920 mostrou que entre um quinto e um terço das populações das cidades do estado de São Paulo 

estavam compostas por imigrantes (GIFUN, 1972, p. 70-71).   

Entre 1870 e 1914, a Argentina passou por um rápido e intenso crescimento econômico. O 

crescimento da economia agroexportadora facilitou a ampliação da rede ferroviária, aumentou a 

área de cultivo com a conquista de novas regiões e promoveu a atração de imigrantes de várias 

origens.  

De acordo com Conde (1968, p. 69), em 1870 a Argentina estava caracterizada pela falta de 

mercado nacional resultante do baixo e limitado ritmo econômico, alto custo dos transportes e falta 

de população no litoral. O comércio exterior era totalmente dependente da pecuária, com 

exportação de produtos como o couro, charque e a lã.  A unificação do país, em 1862, sobre o 

governo do General Mitre, lançou as bases de seu desenvolvimento. Começam as obras de 

infraestrutura, como o traçado da ferrovia e, em 1876, já se tem a exportação de cereais. Após a 

federalização de Buenos Aires e unificação argentina, começaram as Campanhas do Deserto, com o 

objetivo de expandir as fronteiras e conquistar a região dos pampas, o que o abriria para a expansão 

das atividades econômicas. A Conquista do Deserto foi fundamental para atender o aumento da 

demanda global, já que permitiu a exploração da nova terra e consequente incremento da produção 

de carne e cereais. Investimentos em infraestrutura, principalmente de transporte e comunicações, 

foram essenciais naquele momento (CONDE, 1986, p. 329-330). A redução do custo dos 

transportes marítimos permitia o movimento dos fatores de produção, como capital e trabalho, entre 

os continentes. Nas palavras de Conde (1968, p. 69-70): 
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A expansão territorial, as poderosas correntes imigratórias que povoariam os 
espaços vazios, a demanda externa que desenvolveu novos rumos produtivos nessa 
área, o comércio exterior possibilitado pelos avanços da navegação e do transporte 
foram os fatores determinantes do auge que se produziu nos anos seguintes. 
  
 

Para Furtado (2007, p. 97-103) a incorporação de novas terras levou à formação de um 

sistema de transportes bem estruturado, unificando o mercado interno com os portos de exportação. 

A malha ferroviária argentina cresceu de 12,7 mil quilômetros em 1894 para 31,1 mil quilômetros 

em 1914.  

Lenz (2004, p. 124) também coloca grande importância nas ferrovias argentinas ao afirmar 

que o desenvolvimento visto nas décadas seguintes como a expansão das atividades rurais geradoras 

de renda, expansão da economia monetária e aumento do poder de compra da população, o 

crescimento dos mercados regionais e sua integração com os mercados da capital e do litoral e a 

imigração, foram consequências dela.  A Tabela 1 abaixo nos mostra a relação da expansão das 

ferrovias com a área destinada à produção agrícola e a população argentina3.  

Hora (2010) também destaca o papel desenvolvimento do sistema de transporte para ao 

crescimento da economia argentina. O autor afirma que a expansão ferroviária da década de 1880 

terminou de unificar e integrar em direção da capital federal as redes que haviam sido construídas 

em décadas prévias no entorno das cidades de Rosário – capital de Santa Fé, província de grande 

importância agrícola – e Buenos Aires e fez da malha ferroviária que ligava a capital com as regiões 

agrícolas do oeste e do sul da cidade de Buenos Aires, uma extensa rede ferroviária. Juntamente 

com essa centralização das ferrovias na capital, ocorreu a construção do moderno porto de águas 

profundas de Puerto Madero4, capacitado para receber grandes embarcações de ferro e vapor 

(HORA, 2010, p. 212).  

Tabela 1 – Indicadores de crescimento econômico da Argentina 

Período 
Rede 

Ferroviária 
km 

Área semeada 
(milhões de 
hectares) 

População 
Argentina 

1865-1869 503 0,58 1.709.000 

1910-1914 31.104 20.620 7.271.000 

                                                             
3 Segundo Cortes Conde (1975, p. 144): “El ferrocarril determinó una reducción substancial de costos de transporte. Se 
estima que entre 1855 y 1884 el costo de los fletes ferroviarios disminuyó el 71,9% en relación con el transporte por 
medio de carretas. (…) también fue decisivo en la evolución del trigo el papel desempeñado por el ferrocarril, como se 
comprueba al observar que, hacia 1900, más de 80% de la producción total fue transportada por vías férreas”  
4 No entanto, o autor ressalta que Puerto Madero não era responsável por todo o escoamento da produção agropecuária 
argentina. O desenvolvimento da agricultura de exportação levou ao surgimento de outros portos, mais próximos às 
zonas produtoras, como foi o caso dos portos de Rosário, La Plata e Bahía Blanca (HORA, 2010, p. 213-214).  
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1925-1929 38.435 25.180 10.970.000 

Fonte: DÍAZ-ALEJANDRO (1983, p. 18) 

 

Conforme as ferrovias realizavam essa unificação, mais terras eram ofertadas no mercado, 

mas o país sofria com a falta de mão de obra para trabalhá-las. Antes de 1870, as políticas de 

imigração e colonização tiveram sucesso escasso dado o pouco interesse por parte dos donos de 

terra e dos políticos e também devido a que a maior dificuldade em assentar colonos no interior do 

país era o alto custo dos transportes (CONDE, 1986, p. 333-334).  

A Argentina foi o país que mais recebeu imigrantes no período estudado na América Latina 

com quase de 6,3 milhões de estrangeiros entrados no país durante o período de 1870 a 1930. A 

imigração teve contribuição direta no crescimento populacional, sendo que entre 1869 e 1914 a 

população mais que quadruplicou, no aumento da taxa de crescimento natural da população e na 

oferta anual de mão-de-obra diretamente para o mercado de trabalho.  

Muitos são os autores que citam dados estatísticos sobre a entrada de imigrantes no período 

para mostrar sua influência no crescimento populacional e na sociedade argentina.  

Segundo Lattes e Lattes (1975, p. 59-61), a Argentina foi o segundo país que mais recebeu 

imigrantes europeus, a grande maioria de origem italiana e espanhola, entre 1850 e 1950 e o que 

sofreu o maior impacto destes. Conde (1986, p.335) mostra que a participação dos estrangeiros na 

população argentina, de acordo com os Censos Nacionais era de 12,1% em 1869; 25,4% em 1895 e 

29,9% em 1914. A imigração teve contribuição direta no crescimento populacional, sendo que entre 

1896 e 1914 a população mais que quadruplicou, no aumento da taxa de crescimento natural da 

população e na oferta anual de mão de obra diretamente para o mercado de trabalho. Na década de 

1860, o país recebeu uma média de 15.000 imigrantes por ano. O Primeiro Censo de 1869 mostra 

mais de 210.000 imigrantes na composição da população argentina. Gallo (1986, p. 363) afirma que 

a maioria destes se estabeleceu no litoral, mais especificamente nas províncias de Buenos Aires, 

Santa Fé, Entre Rios e Córdoba. Entre 1869 e 1914, a representação da população nas províncias 

litorâneas passou de 48 para 72% do total. A porcentagem de habitantes na zona urbana passou de 

29% em 1869 para 53% em 1914.   

A Tabela 2 detalha por período a quantidade de imigrantes entrados e a imigração líquida na 

Argentina.  

Tabela 2 - Imigração na Argentina de 1857 a 1930 

Período 
Imigrantes entrados na 

Argentina 

Imigração Líquida 

(Entradas – Saídas) 

1857 - 1880 440.500 172.800 
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1881 - 1900 1.489.000 957.600 

1901 - 1910 1.764.100 1.120.200 

1911 - 1930 2.602.300 1.125.100 

Total 6.295.900 3.375.700 

            Fonte: Adaptado de Díaz-Alejandro (1983, p. 36-37) 

 

Com a estabilidade e unidade política que, a partir de 1880, a Argentina passa a viver, 

começa também a fase de crescimento econômico. A taxa desse crescimento ascendia aos 5% ao 

ano e, de certa forma, era devido às mudanças na estrutura demográfica e social do país. (GALLO, 

1986, p. 362-363). Lewis (1991) afirma que “a reestruturação da indústria que teve lugar no 

segundo terço do século XIX esteve associada com a consolidação da presença imigrante e 

penetração vigorosa na fabricação por parte de grupos do setor exportador, tanto nacionais como 

estrangeiros” (LEWIS, 1991, p. 277).  

 

 

2. Industrialização no Brasil e na Argentina.  

 

 Segundo vários autores5, um marco comum em muitas das economias latino-americanas é o 

fato de que as condições para o surgimento da indústria ocorreram durante os ciclos de crescimento 

induzidos pelas exportações.  

Como observa Lewis (1991), com a expansão do setor exportador - centrado no 

abastecimento de produtos primários – aliado à expansão do mercado de trabalho assalariado, 

ocorreu o surgimento e consolidação da economia monetária entre 1870 e 1920. Segundo o autor, 

veio também a estabilidade política, a inserção na economia mundial, a modernização dos meios de 

transporte e comunicação com as ferrovias e linhas de telégrafos, a entrada de capital estrangeiro e 

o aumento populacional dado a imigração, como mão de obra, consolidando, assim, uma economia 

assalariada e levando a um aumento da demanda. Todos esses fatores propiciaram a expansão 

econômica geral que levou a um contexto social, jurídico e institucional onde se teve a expansão 

das manufaturas destinadas ao mercado interno. (LEWIS, 1991, p. 245).  

Para Furtado (2007, p. 173-174), o ponto de partida da industrialização latino americana está 

relacionado com o aumento da produtividade no setor exportador, dado o crescimento da demanda 

global no final do século XIX e começo do século XX, que levou a um aumento do poder de 

                                                             
5 Ver Dean (1971); Lewis (1991); Irigoin (1984).  
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compra das populações locais. Isso acarretou modificações na demanda local, agora voltada para 

bens manufaturados e pela demanda de construção de uma infraestrutura adequada. 

 

2.1. Imigração e indústria no Brasil  

 

O debate sobre a gênese e a expansão da indústria no Brasil é longo e complexo. O núcleo 

principal da controvérsia, que envolve as questões “se foi a crise das exportações que propiciou o 

crescimento da indústria” ou “se foi a expansão das exportações que garantiu condições propícias 

para o desenvolvimento industrial”6, foi ampliado, procurando incorporar questões relacionadas às 

condições que propiciaram o desenvolvimento do capitalismo no Brasil e ao papel do Estado7. 

Afinal, como observa Saes (1989) o processo de industrialização “se traduz em relações complexas 

entre indústria, exportações e economia mundial que, em determinados momentos, passam por 

mudanças qualitativas fundamentais” (SAES, 1989, p. 36). 

De um modo geral, e em meio às diversas interpretações, a bibliografia sobre as origens e 

crescimento das atividades industriais no Brasil na virada do século XIX para o XX continua 

conferindo destaque às relações com a economia agroexportadora, especialmente a cafeeira, e à 

imigração. A expansão do setor exportador de produtos primários, aliada à expansão do mercado de 

trabalho assalariado levou ao surgimento e consolidação da economia monetária no período. Nesse 

cenário, fatores, tais como, a estabilidade política, a inserção na economia mundial, a modernização 

dos meios de transporte e comunicação, a entrada de capital estrangeiro e o aumento populacional 

por meio da imigração produziram um contexto social, jurídico e institucional que contribuiu para a 

expansão das manufaturas destinadas ao mercado interno. Paralelamente, a expansão das atividades 

econômicas voltadas para a agroexportação contribuiu direta ou indiretamente para orientar o fluxo 

migratório para o país, especialmente para São Paulo. Nas províncias em que se fixaram, os 

imigrantes influenciaram o crescimento populacional, o aumento da massa salarial, o 

desenvolvimento do mercado interno, dinamizando os setores de comércio e serviços e o aumento 

da demanda por produtos manufaturados8. 

Muitos imigrantes, que em suas regiões de origem, exerciam serviços de artesãos, quando 

tinham a chance deixavam as lavouras e se instalavam nas cidades, passando a suprir as demandas  

                                                             
6 A industrialização induzida pela expansão das exportações” tem como maior representante Warren Dean (1971); Já 
para a “teoria dos choques adversos” temos Albert Fishlow (1972) Maria da Conceição Tavares (1972).  
7 Sobre o desenvolvimento do capitalismo no Brasil e seu papel na industrialização ver: João Manuel Cardoso de Mello 
(1982); Wilson Cano (1975) e Sergio Silva (1976). Sobre a política industrialista do Estado ver Versiani e Versiani 
(1977). Para uma revisão das interpretações, ver também Suzigan (2000, capítulo. 1) e Saes (1989). 
8 LEWIS, p.235-236; 245 (1991) 
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do mercado nascente com seus produtos e serviços que muitas vezes, ou não eram produzidos pelos 

locais ou a oferta era insuficiente. O principal responsável pela composição dessa classe foi o 

imigrante italiano, correspondente a quase 40% do total de imigrantes vindos a São Paulo (Dean, 

1971, p. 15-16; Suzigan, 2000, p. 89-90; Versiani, 2003, p. 207).  

Dean (1971) destaca a participação dos imigrantes na indústria e a sua atuação como 

importadores, vendo-os como fundamentais para o desenvolvimento dos primeiros estabelecimentos 

industriais de São Paulo dado a quantidade de imigrantes capacitados e com treinamento técnico 

que havia migrado para o Brasil para o trabalho nas fazendas ou na construção das ferrovias9. O 

conhecimento de mercado, o fácil acesso ao crédito estrangeiro e o controle que tinham sobre a 

distribuição de produtos importados e, em especial, as máquinas para a indústria, conferiam grandes 

vantagens aos importadores sobre os fabricantes locais. Conforme os padrões de consumo foram 

mudando em direção a bens supérfluos e à medida que o processo de industrialização passou a 

demandar maquinarias complexas e importadas, diversas firmas importadoras se aproveitaram de 

suas vantagens para converterem suas agências em fábricas (DEAN, 1971, p. 25-28). 

Para Silva (1981), os imigrantes europeus vindos no final do século XIX são a origem da 

burguesia industrial da região cafeeira: “grande parte dos mais importantes representantes da 

burguesia industrial nascente, em particular da burguesia industrial paulista (...) chega ao Brasil 

como imigrantes no final do Século XIX ou início do Século XX e trabalha como importadores” 

(SILVA, 1981, p. 96). 

Um trabalho mais recente de Michel Marson (2012) sobre os empresários da indústria de 

bens de capital em São Paulo também vê nos imigrantes um papel fundamental para o surgimento 

da indústria de máquinas e equipamentos. Mesmo antes das grandes migrações de 1880, o autor 

verificou que imigrantes de origem germânica apareciam nas fontes primárias como donos de 

empresas de máquinas, oficinas mecânicas e fundições na década de 1870. Essas manufaturas, de 

acordo com o autor, pouco se relacionavam com o comércio importador ou com as fazendas 

cafeeiras (MARSON, 2012, p. 497-498). 

Segundo Marson (2012), o cenário visto na década de 1870 muda no decorrer dos 20 anos 

seguintes. Mason segue a linha de Dean e afirma que já em 1891, o surgimento dos 

estabelecimentos de imigrantes importadores se acentua. Esses estabelecimentos industriais passam 

a produzir localmente, visando atender à necessidade de assistência técnica às máquinas que eles 

                                                             
9 Dean (1971, p. 31) afirma que “O importador era o empresário industrial”.  
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mesmos importavam10.  O autor afirma que 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 anúncios de jornais como “fabricantes e importadores”, principalmente de 

máquinas agrícolas” (MARSON, 2012, p. 501)  

 Marson (2012, p. 509) também chama a atenção para outros imigrantes, vindos com 

conhecimento técnicos que fundaram estabelecimentos industriais sem ligação com as casas 

importadoras ou com ligação direta com a agricultura cafeeira. Essas manufaturas surgiram com 

máquinas e implementos que atendiam outros setores como o de alimentos, beneficiamentos de 

outros produtos primários como arroz, mandioca e algodão, indústria têxtil e outras de bens de 

consumo, na sua maioria localizadas na cidade de São Paulo. Marson também afirma que o setor 

cafeeiro participou no surgimento e desenvolvimento dessas manufaturas na medida em que 

dinamizou a economia e impulsionou a demanda por novos produtos industrializados.  

Com uma visão diferente das ideias dos autores acima mencionados, Wilson Cano (1977, p. 

76) minimiza o papel prestado pelos imigrantes no desenvolvimento da indústria em São Paulo, 

delegando aos cafeicultores a origem do empresariado industrial paulistano11. A participação dos 

imigrantes no empresariado industrial, segundo o autor, forma parte do capital nacional. A inversão 

realizada pelo imigrante, na maior parte dos casos, se “nacionaliza” e os efeitos decorrentes de sua 

atividade, aqui permanecem, acrescentando às forças internas de acumulação. No caso dos 

inversores estrangeiros típicos, boa parte do produto de sua ação interna é canalizado para o 

exterior, reduzindo assim seu papel na acumulação de capital. Cano (1977, p. 76) ressalva que não 

se deve “comparar como estrangeiros, os imigrantes italianos Matarazzo e Crespi com a fábrica 

italiana “Pirelli” ou, por exemplo, um Zerenner (Cia. Antárctica) ou um Diederichsen com a 

Sucreries Brésilienes, com uma Bayer ou uma Krupp”, devendo-se separar os investimentos de 

indústrias estrangerias no país do realizado pelos estrangeiros que aqui residiam (CANO, 1977, p. 

76-77). 

 

2.2. Imigração e indústria na Argentina 
                                                             
10 “Das 21 empresas que foram identificadas na indústria de máquinas, oficinas mecânicas e fundições em 1891, 10 
tinham alguma relação com o comércio internacional, conforme pode ser identificado na própria fonte (Almanach de 
1891)” (MARSON, 2012, p. 499). 
11 Cano dá destaque aos fazendeiros como principais industriais, relegando aos imigrantes um papel secundário ainda 
que reconhecesse sua atuação como industriais: "os próprios fazendeiros investiam seus lucros em indústrias 
diretamente, e indiretamente quando seus lucros transitavam pelo sistema bancário (ou eram investidos na própria 
constituição de bancos) ou por outra forma qualquer de intermediação financeira e de capital. Não se quer com isso 
afirmar que apenas os fazendeiros promoveram a implantação de indústrias. As evidências históricas demonstram que 
também comerciantes, bancos, imigrantes, importadores e outros agentes do complexo cafeeiro fundaram ou adquiriram 
empresas industriais” (CANO, 1977, p. 132). 
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Assim como para o Brasil, vários são os autores que veem na imigração um fator importante 

para o surgimento da indústria na Argentina no período.   

Irigoin (1984, p. 1) em seu trabalho sobre a evolução da indústria argentina, faz uma análise 

das teorias mais aceitas e utilizadas para explicar esse processo. Segundo o autor, a maioria dessas 

teorias sustenta a ideia de que foi somente na década de 1930 que houve o processo de 

industrialização, derivado da política do governo de substituição das importações, após a crise de 

1929. Outros teóricos afirmam que não se pode falar de industrialização na Argentina antes da 

década de 1940. Poucos são os que destacaram o avanço industrial que tem início bem antes, na 

década de 188012.  

De acordo com Irigoin (1984, p. 1-2), autores como Di Telia & Zymelman (1967), Dorfman 

(1970) e Ferrer (1981), defendem que a industrialização ocorreu apenas no período após 1930. 

Guido Di Telia e Manuel Zymelman (1967) afirmam que a crise dos 1930 teve efeito acelerador 

sobre o desenvolvimento industrial, e que os anos 1940 recebem um novo impulso para a 

industrialização, com políticas governamentais que a favoreceram. Os autores não menosprezam os 

efeitos da Primeira Guerra Mundial associados à existência de uma infraestrutura básica, dizendo 

que isto criava, em 1914, as bases necessárias para o crescimento industrial. Ressalvam, no entanto, 

que entre 1914 e 1933 esse crescimento não se produziu, denominando o período de "a grande 

demora". Dorfman, (1970) reconhece a origem de indústrias argentinas no século XIX, mas afirma 

que como não houve nenhuma política adequada de fomento ou proteção, a indústria até 1913 

possui de característica primitiva. Para este, é somente a partir da década de 1930 que começam as 

mudanças estruturais na economia argentina favoráveis à industrialização. Ferrer (1981) afirma que 

o desenvolvimento industrial começou com a crise dos anos 30, iniciando em 1930 e terminando a 

primeira fase da substituição das importações no fim da década de 1940. 

Entre os autores que defendem que a industrialização argentina começou logo na década de 

1880, há um consenso sobre os fatores que a influenciaram: a partir de 1880, reduzem os conflitos 

internos entre o governo central e os provinciais (concentração de poder nas autoridades nacionais), 

união do país; solução ao problema das invasões indígenas, federalização de Buenos Aires, 

imigração europeia em massa para o país, investimentos estrangeiros em infraestrutura e 

abundância de matéria-prima, base da indústria de processamento nascente.   

Irigoin (1984, p. 4) defende que as atividades industriais desenvolverem-se tão cedo quanto 

na década de 1880, dedicadas a processar matérias-primas do setor agropecuário e que esse 

                                                             
12 Ver: GALLO (1970); DÍAZ ALEJANDRO (1975); ROCK, (1986) 



 

15 
 

progresso industrial não ocorreria se não fosse pela revolução agropecuária dos pampas argentinos. 

O autor faz uso de fontes da época para corroborar sua visão13.  

Lewis (1991, p. 278) comparte da ideia de Irigoin, afirmando que “não é possível apresentar 

1930 como o ponto de partida da fabricação moderna na América Latina”. A fabricação moderna na 

região começou na fase do crescimento induzido pelas exportações e a crise de 1930 acelerou o 

aprofundamento industrial, já que houve previamente uma capacidade industrial instalada.  

Irigoin (1984) tenta mostrar que, logo em 1913, a indústria argentina, em determinados 

ramos, já havia alcançado uma situação de substituição de importações14. O autor afirma que as 

taxas de crescimento da indústria no começo do século eram superiores àquelas do setor 

agropecuário, e em 1900 a indústria tem participação crescente na produção global interna. 

Conde (1963) destaca que os imigrantes contribuíram para ampliar o mercado consumidor 

para a produção manufatureira local na medida em que mantiveram seus hábitos de consumo de 

seus países de origem, demandando cada vez mais produtos industrializados, pressionando as 

importações desses bens (CONDE, 1963, p. 150). 

Para Lattes e Sautu (1978, p. 24), a concentração e o volume de imigrantes nas áreas urbanas 

da Argentina os levavam a ocupar posições no setor industrial, sejam elas empresariais ou 

assalariadas. No entanto, os autores observam que “essas variáveis por sí só não explicam a 

sobreposição da população estrangeira vis-à-vis a população nativa”. Porém, os mesmos parecem 

não se debruçar sobre porquê da elevada presença da população estrangeira no setor industrial ou 

quem eram esses imigrantes e são acompanhados por outros pesquisadores limitando-se apenas a 

citar dados quantitativos que comprovem a participação dos imigrantes nesse setor, conforme 

veremos a seguir.   

Lewis (1991) afirma que “a reestruturação da indústria que teve lugar no segundo terço do 

século XIX na Argentina esteve associada com a consolidação da presença imigrante e penetração 

vigorosa na fabricação por parte de grupos do setor exportador, tanto nacionais como estrangeiros” 

(LEWIS, 1991, p. 277).  

                                                             
13O Censo de Indústrias de 1914, afirma que as atividades industriais começaram em 1880: “Desde 1810 até 1880 o país 
se encontrou em estado permanente de guerra, ou de lutas internas ou de guerra exterior. O ano e 1880, em que se 
consolidou a união nacional, é, pode-se dizer, a data de iniciação das indústrias, assim como o progresso geral do país, 
progresso que apresenta traços verdadeiramente surpreendentes em muitas de suas características” (TERCER CENSO 
NACIONAL, 1914, Tomo VII, p. 10). A União Industrial Argentina em 1923 tinha posição semelhante: "entre 1880 e 
1890 que se fundaram os primeiros grandes estabelecimentos industriais, merecedores desse qualificativo, alguns dos 
quais subsistem com sua honrada tradição”. (IRIGOIN, 1984, p. 4) 
14 "o avanço industrial (...) a partir da década de 1880, não se pode interpretá-lo sem levar em conta as mudanças 
profundas do período. Sua omissão implicaria desconhecer as causas mesmas do progresso industrial, já que este foi 
resultado espontâneo de um período de grande expansão econômica”. (IRIGOIN, 1984, p. 7) 
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Gino Germani15 (1962) mostra que em 1895, de cada 100 proprietários de estabelecimentos 

industriais, 81 eram estrangeiros. Nesse mesmo ano de cada 100 operários na indústria, 60 eram 

imigrantes. O número de proprietários estrangeiros diminuiu para 66 em 1914 mas ainda assim 

mantém a expressividade dos imigrantes sobre os nacionais. A participação deles como operários 

nesse ano é de 1 em cada 2.  

Havia uma falta de interesse dos argentinos nativos na indústria, preferindo esses manterem-

se como proprietários de terra. Esta era de difícil acesso aos imigrantes, o que os levou a buscarem 

ascensão social através da indústria16. Diaz-Alejandro (1983, p. 214) afirma que “inclusive nas 

indústrias relacionadas com a produção rural e as exportações, como a frigorífica, a elaboração de 

outros alimentos e a manufatura de coro, a participação direta dos interesses rurais pampeanos eram 

exíguos”. O autor também chama a atenção para o papel dos migrantes importadores na formação 

do empresariado industrial argentino. Segundo ele, “foram muitos os comerciantes estrangeiros, 

sobretudo entre os que se dedicavam a atividades de importação, que pouco a pouco foram 

convertendo-se em empresários da indústria manufatureira utilizando os benefícios extraídos do 

comércio”. As atividades industriais com participação argentina foram as que estavam localizadas 

longe de Buenos Aires, seja por tradição ou por dependência de matéria-prima específica, como por 

exemplo a indústria açucareira, a vinícola e a de fiação de lã (DIAZ-ALEJANDRO, 1983, p. 214).  

Um fenômeno comum à Argentina foi o da imigração sazonal. Imigrantes europeus 

cruzavam com frequência o oceano para trabalharem durante as colheitas, retornando em seguida a 

seus países de origem. De acordo com Diaz-Alejandro (1983, p. 35) isso explica a grande 

emigração em anos onde a entrada de imigrantes foi particularmente elevada. Segundo o autor, 

entre 1890 e 1900 entraram e saíram em média, por ano, 50.000 trabalhadores estrangeiros. Na 

década subsequente essa cifra se elevou a 100.000 trabalhadores sazonais17. 

                                                             
15 GERMANI, G. “Clases populares y democracia representativa em América Latina”. Desarrollo Económico Vol. II, 
N. 2, Jul-Set 1962.  
16 Klein tem uma visão distinta da apresentada por Díaz-Alejandro, afirmando que “tradicionalmente supôs-se que 
poucos argentinos monopolizavam o mercado de terras, porém recentemente mostrou-se que existia um mercado aberto 
de terras na Argentina pelo menos a partir de 1880. Ao mesmo tempo, a área total de terra cultivada estava crescendo à 
taxa extraordinária de 10% ao ano após 1880. Ainda que os rendimentos relativos do arrendamento e da propriedade 
possam ter favorecido o primeiro em detrimento desta última, não há dúvidas de que os italianos se tornaram 
proprietários de fazendas numa dimensão excepcionalmente alta para um grupo de imigrantes chegado há tão pouco 
tempo. Os argentinos natos continuaram naturalmente a monopolizar o mercado de terras, mas, como indicam os dados 
do censo de 1914, um número surpreendentemente alto de italianos conseguiu se tornar proprietário de terras” (KLEIN, 
1989, p. 103). 
17 Outros autores chamaram a atenção para o fenômeno: “durante certos períodos, a Argentina experimentou um curioso 
fenômeno de imigração de caráter sazonal. As famosas ‘golondrinas’ emigravam da Itália pelo período de 3 meses na 
época das colheitas” (GALLO, 1986, p. 368). Rock (1986, p. 399) nos fala que muitos dos imigrantes que entraram na 
província de Buenos Aires antes da primeira guerra e da mecanização das lavouras eram imigrantes sazonais europeus 
(golondrinas).  As cidades acolhiam uma população flutuante e semiempregada. Esse autor afirma que se deve à classe 
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Do Primeiro Censo Industrial de 1887 da cidade de Buenos Aires, Irigoin (1984, p. 9) 

destaca a existência de 6.128 estabelecimentos industriais que empregavam 42.321 operários. O 

Segundo Censo Nacional, feito em 1895 indica que à época já havia começado o processo de 

industrialização. Buenos Aires possuía 38% do total de estabelecimentos industriais da argentina, 

48% da mão de obra e 51% do capital. A cidade era o ponto de contato mais importante com os 

mercados internos e externos. Para Irigoin, o Porto de Buenos Aires e os imigrantes foram fatores 

importantes de seu desenvolvimento. Entre 1887 e 1895, o crescimento dos estabelecimentos 

industriais em Buenos Aires é de 4,4% ao ano e o da mão de obra é de 6,6% ao ano. (IRIGOIN, 

1984, p. 9-11). 

O Terceiro Censo Nacional mostra, em 1914, uma enorme evolução, tanto em termos de 

industriais quando em termos de mudanças na estrutura da sociedade argentina. Número de 

estabelecimentos industriais se duplica, atingindo 48.779 estabelecimentos; o pessoal empregado na 

indústria cresce a uma taxa de 4,6% ao ano, chegando a 410.201 trabalhadores; o crescimento do 

número de estabelecimentos industriais aumenta a 3,8% ao ano; e o capital investido a 12% 

anualmente. A população urbana cresce a 5,5% entre 1895 e 1914, passando de 42% para 58%. E a 

indústria passa a ocupar 39% da mão de obra em 1914. Até aquele ano, o processo espontâneo de 

substituição de importações, de acordo com as vantagens comparativas, permitiu a produção local 

de bens que previamente eram ofertados através das importações. Os setores onde isso foi mais 

evidente: alimentício, têxtil, construção e de móveis. Em 1914 a indústria nacional abastecia 71,3% 

do consumo de bens industriais. (IRIGOIN, 1984, p. 18-19) 

A indústria argentina não ficou isenta dos efeitos da Primeira Guerra Mundial e da recessão 

europeia. Irigoin (1984, p. 20) mostra que produto bruto se reduz em quase 20% entre 1913 e 1917, 

a indústria recua 16,9%, puxada pelo setor de construção – um dos mais afetados – que tem queda 

na produção da ordem de 82% com a paralisação das obras de infraestrutura. Rock (1986, p. 425) 

aponta que a indústria argentina, após 1913, cresceu à mesma taxa do crescimento da economia 

apesar de aumentar a uma taxa muito mais rápida após a guerra. Durante a década de 1920, a 

indústria se diversificou em áreas como produtos de consumo duráveis, químicos, eletricidade e 

metalurgia. No final dessa década, a indústria metalúrgica teve um surto de crescimento18. 

Para Lewis (1991), a indústria foi ganhando representatividade na economia argentina. No 

país, a relação de entre produção agropecuária e produção de manufaturas passou de 2,1:1 em 1900 

                                                                                                                                                                                                          
média rural, enraizada o desenvolvimento do mercado para os serviços urbanos locais, proporcionando-os grandes 
oportunidades de crescimento e diversificação.   
18As atividades industriais que mais se desenvolveram no período foram as têxteis, alimentícias, metalúrgicas e 
químicas, aumentando entre 1910-14 e 1925-29, respectivamente, 141%, 91%, 298% e 99% (IRIGOIN, 1984, p. 22).  
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para 1,3:1 em 1929. Ainda que o índice agrícola houvesse aumentado de 29 para 117, o de 

fabricação de 9 para 46 (1950 = 100). Para o autor, estes indicam uma reestruturação da economia. 

(LEWIS, 1991, p. 243)  

Para Irigoin (1984, p. 22), "o Censo Industrial de 1935 reflete que a indústria argentina 

continuou expandindo-se a partir de 1914. Logo, da crise de 1913-1917 e da Grande Depressão, não 

é que se iniciou o processo de industrialização, mas sim que o setor retomou as altas taxas de 

expansão que teve a partir da década de 1880." Então, o autor conclui que durante década de 1930 

ocorreu um processo de expansão, ainda que a uma taxa menor, da indústria e não o seu início.  

 

3.   A presença dos imigrantes na indústria no Brasil e na Argentina (1870-1930)  

 

 A questão da relação dos imigrantes com o desenvolvimento industrial é apontada diversas 

vezes na historiografia e pelos autores, como citado acima. Nesta seção detalharemos esse processo.  

Segundo Suzigan (2000, p. 89-90), os imigrantes tiveram um papel fundamental no processo 

de industrialização da província de São Paulo. Aqueles que se dedicavam às tarefas agrícolas e se 

engajavam no sistema de colonato podiam cultivar gêneros entre as culturas para exportação e 

vender o excedente nas cidades. Com a renda assim obtida podiam comprar o que lhes era 

necessário, contribuindo para o desenvolvimento dos centros urbanos. Os imigrantes com melhor 

capacidade e qualificação, passavam a compor também o quadro de industriais e operários de São 

Paulo.  

Dean (1971, p. 37) cita alguns dos maiores e principais empresários industriais do começo 

do século XX em São Paulo, imigrantes, que trabalhavam no ramo da importação de produtos 

manufaturados como Francisco Matarazzo, irmãos Jafet, Pereira Ignacio, Rodolfo Crespi Ernesto 

Diederichsen, Egydio Gambá, irmão Puglisi Carbone, Klabins e Weiszflogs19. Todos estes eram 

importadores que posteriormente se tornaram industriais.  

Na mesma linha de Dean, Silva (1981) também delega importância aos importadores no 

começo do surgimento das grandes indústrias, já que estes possuíam vantagens por estarem 

                                                             
19 Sérgio Silva (1976, p. 96) segue na mesma linha que Dean e também cita esses imigrantes como exemplo dos 
imigrantes importadores que posteriormente se tornaram industriais “Matarazzo começa como importador de óleos 
alimentares, farinha e arroz. Os irmãos Jafet, Crespi, Diederichsen também começam no setor de importação. Roberto 
Simonsen – um dos mais importantes líderes da indústria brasileira já na década de 1920 – foi também importador”  
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inseridos no comércio de importação. Silva afirma também que estes imigrantes formavam parte de 

uma classe mais rica de estrangeiros, com condições para se tornarem industriais20.   

 Suzigan (2000) retoma esses nomes expressados por Dean e cita a participação dos 

imigrantes na instalação de estabelecimentos industriais entre o final do século XIX e começo do 

XX, em diversos setores da indústria como o têxtil (Fábrica Mooca, instalada em 1897 por Regoli, 

Crespi & Companhia (imigrantes italianos), e a Fábrica Mariângela, instalada em 1904 por F. 

Matarazzo, também imigrante italiano; refinação de açúcar (Companhia União dos Refinadores) foi 

estabelecida em São Paulo em 1910 por dois imigrantes italianos, os irmãos Puglisi Carbone; 

fabricação de cerveja tanto em pequenas manufaturas quanto nos grandes estabelecimentos 

(começando na segunda metade da década de 1880 e especialmente na década de 1890 começaram 

a se desenvolver grandes fábricas. O desenvolvimento do setor cervejeiro contou com a influência 

de empresários imigrantes, especialmente alemães43.   

Sobre a indústria em São Paulo, Versiani (1993,) mostra que, de acordo com os Censos, em 

1907 São Paulo detinha 16% do operariado e 17% da produção total. Em 1920, essas cifras evoluem 

para 30,5% dos operários na indústria e 33% do valor da produção total. (VERSIANI, 1993, p. 77-

79).  

Já sobre o mercado de trabalho, o autor mostra que um importante fator da elasticidade da 

oferta de mão de obra para a indústria foi a imigração. Entre 1884 e 1920, três milhões de 

imigrantes entrados no país sendo que 60% deles foram para São Paulo, a maioria dirigida para a 

atividade agrícola e posteriormente para as cidades. A década de 1920 viu um excedente muito 

grande de trabalhadores no setor rural, incentivando o deslocamento da força de trabalho imigrante 

para as outras oportunidades que surgiam fora da zona cafeeira. Em 1872, apenas 11% dos 

trabalhadores na indústria paulista eram de origem estrangeira. Entre essa data e 1900, a presença 

estrangeira como operários em São Paulo cresce para 60% do total. Nos vinte anos seguintes, a 

participação estrangeira apresentou declínio (ainda que continuasse expressiva), correspondendo a 

44% dos trabalhadores na indústria em São Paulo de acordo com o censo de 1920. Versiani (1993) 

aponta que entre 1872 e 1900 a participação dos estrangeiros na indústria cresce a uma taxa superior 

a 10% ao ano, decrescendo para em média 3,7% entre 1900 e 1920. O autor afirma que, com 

relação à demanda 

                                                             
20 “Para a burguesia industrial nascente, a base de apoio para o início da acumulação não é a pequena empresa 
industrial, mas o comércio, em particular o grande comércio cujo centro está na atividade de exportação e importação. 
(...) Graças às suas origens sociais, o burguês imigrante encontra facilmente um lugar no grande comércio. Ele torna-se 
representante de firmas e marcas estrangeiras e se encarrega da distribuição de produtos importados pelo interior do 
país” (SILVA, 1981, p. 95). 



 

20 
 

Segundo Pinheiro (1997, p. 139), em 1893, 83,6% da mão de obra industrial era composta 

por estrangeiros, ascendendo a 92% em 1900. Em 1912, a área têxtil era composta de 82% de 

trabalhadores estrangeiros sendo 65% italianos. Em 1920, a população adulta da cidade de São 

Paulo era composta por 52% de estrangeiros e entre os 100.388 empregados da indústria, 51% eram 

estrangeiros.  

Vários autores concordam e afirmam que imigrante foi responsável pelo crescimento e 

consolidação de uma classe empresarial, com profissionais técnicos qualificados ocupando os mais 

diversos postos nas fábricas instaladas no estado paulista. O principal responsável foi o imigrante 

italiano, correspondente a quase 40% do total de imigrantes vindos a São Paulo21.  

Lewis (1991, p. 246), afirma que os imigrantes formaram um ramo de empresariado 

industrial, sendo que nos períodos de imigração, os capitalistas modestos criavam diversas 

empresas, confirmando os dados apresentados por Lenz e por Suzigan. 

O ápice da influência estrangeira na Argentina se concretizou nos anos anteriores à Primeira 

Guerra Mundial. Imigrantes constituíam um quinto da força de trabalho e grade parte do capital fixo 

existente no país era de propriedade estrangeira. Um terço do capital provindos do exterior eram 

direcionados para investimentos em ferrovias e 60% do capital estrangeiro era de origem britânica 

(DÍAZ-ALEJANDRO, 1993, p. 41-42).  

Para Irigoin (1984, p. 7) a corrente imigratória dos anos de 1880 deve ser considerada como 

fator influente no desenvolvimento industrial da época. A imigração resolvia o problema da mão de 

obra para o mercado de trabalho e da falta de população.  

Lenz (2004) mostra dados que confirmam a atuação dos imigrantes na indústria argentina. 

Em 1895, os imigrantes eram donos de 84,2% dos estabelecimentos industriais da Argentina. Em 

termos absolutos, havia 18.706 imigrantes atuando como proprietários contra apenas 3.498 

argentinos nativos. Como operários para a indústria, os imigrantes representavam 63,3% do total, 

sendo 93.294 trabalhadores estrangeiros contra 52.356 nativos (LENZ, 2004, p. 150-151).  

Gallo (1986) apresenta dados sobre o papel dos imigrantes na economia argentina que 

corrobora essa visão. Em 1914, estes ocupavam 62,1% dos empregos no comércio, 44,3% na 

indústria, 38,9% na agropecuária. Na cidade de Buenos Aires estes números eram: 73,5% no 

                                                             
21 Sobre isso, ver: PRADO JR. (1945, p. 197); DEAN (1971, p. 15-16); SUZIGAN (2000, p. 89-90); COSTA (2007 p. 
253-254). “A mão de obra imigrante era considerada superior à nacional para o exercício de certas funções qualificadas 
na indústria" (VERSIANI, 1993 p. 87).  O próprio Versiani, em um estudo posterior, volta a ressaltar essa qualidade dos 
imigrantes, destacando que os estrangeiros que tinham um maior nível de educação e qualificação profissional em 
comparação com a mão de obra local, possuíam conhecimentos técnicos e experiência na indústria se beneficiaram do 
processo imigratório em São Paulo, ocupando funções especializadas em fábricas têxteis em São Paulo (VERSIANI, 
2002, p. 206-208).    
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comércio e 68,8% na indústria. Na área rural da província de Buenos Aires, os estrangeiros 

empregados no setor representavam 55,1% e em Santa Fe, 60,9%. A participação dos imigrantes a 

nível empresarial em 1914: em setores tipicamente urbanos 68,4% dos estabelecimentos comerciais 

e em fábricas no setor rural: 68,7% do total, sendo 40,7% na agricultura e 22,1% na criação de 

gado. A diferença entre a participação dos imigrantes no setor urbano e rural se da pelo fato que o 

primeiro é caracterizado por atividades concentradas na área em que houve maior estabelecimento 

de imigrantes, o litoral (GALLO, 1986, p. 364-366). 

Na cidade de Buenos Aires, em 1914, os estrangeiros eram proprietários de 66% dos 

comércios e 74% dos estabelecimentos industriais. Eles representavam 53% da força de trabalho no 

comércio e 50% dos operários industriais. Klein (1989) calcula que naquele ano os imigrantes 

italianos eram donos de pelo menos 40% das empresas de propriedade de estrangeiros e no mínimo 

26% dos 48.779 estabelecimentos industriais registrados no censo de 1914 na cidade (KLEIN, 

1989, p. 104-106). 

Cornblit (1967, p. 657) vê a Primeira Guerra Mundial como um incentivo e proteção à 

indústria argentina ainda que, como indica o autor, não haja como provar por falta de dados 

censitários. O autor afirma que dada o nível industrial alcançado em 1914 e as estimações feitas por 

diversos autores22, nota-se um sensível incremento da produção até final de 1918. Em 1900 a 

produção manufatureira era responsável por 14% do produto interno bruto, aumentando nos anos 

seguintes. 

Ainda de acordo com Gallo (1986), a imigração massiva teve profundo impacto no estilo de 

vida prevalecente no litoral do Rio da Prata. O processo de assimilação era geralmente, rápido e 

pacífico. Os bairros residenciais de Buenos Aires e as colônias agrícolas de Santa Fé, por exemplo, 

logo se desenvolveram em grandes centros cosmopolitas onde pessoas de diferentes nacionalidades 

se misturavam. Hábitos culturais, alimentícios e aspectos da vida cotidiana foram afetados pela 

rápida assimilação dos imigrantes na sociedade local. Vários foram os fatores que contribuíram para 

isso. Os imigrantes nunca constituíram minorias étnicas, sendo mais numerosos que os locais. A 

maioria vinha de países como Espanha e Itália, com culturas, línguas e religiões similares. A 

legislação civil e práticas cotidianas eram extremamente liberais com os recém-chegados. Houve 

participação dos imigrantes em várias atividades junto com os nativos, acelerando o processo de 

integração. Os costumes europeus foram transferidos para a região do Rio Da Prata rapidamente, 

                                                             
22 Dentre eles Cornblitz destaca as estimativas feitas por Bunge (1928) e que posteriormente foram completadas por 
Ortiz. Entre o começo da guerra e o seu final, o capital aumenta em 22,5%, em 50% o valor da produção e em 35% o 
número de operários na indústria (referneica 56, tomo II, p. 217) 
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tanto por causa dos imigrantes quanto dos argentinos que iam para a Europa. (GALLO, 1968, p. 

372-374) 

 

Conclusões  

Como pudemos ver, a revisão bibliográfica inicial mostrou que tanto para o Brasil quanto 

para a Argentina, o período de 1870 a 1930 foi de grande crescimento e desenvolvimento 

econômico. Até 1870, ambos eram países com baixa densidade populacional e grandes espaços 

vazios e baixo ritmo econômico. A economia baseada na exportação de gêneros primários trouxe 

investimentos em infraestrutura, principalmente em transportes, com as ferrovias, que tiveram um 

papel importantíssimo na integração dos mercados distantes com as metrópoles e com os portos 

exportadores. Por meio delas se dava a dispersão da nova população imigrante para o interior dos 

países e também pelos seus trilhos ocorria o transporte e escoamento da produção agropecuária. As 

duas economias exerceram a atração de imigrantes, seja para a substituição da mão de obra escrava, 

como no Brasil, seja para a colonização e aumento do mercado trabalhador, como na Argentina. Os 

dois países foram os que mais atraíram imigrantes no período estudado. A massiva entrada destes 

teve grande impacto em ambos. Com o trabalho livre remunerado, ocorreu o desenvolvimento e 

crescimento do mercado consumidor, da economia monetária e aumento da demanda por gêneros 

manufaturados. Os imigrantes industriais se mostraram importantes para a consolidação e o 

surgimento das primeiras indústrias. A presença imigrante nos dois países foi expressiva e sua 

participação como operários ou como dono de estabelecimentos industriais fica evidente pelos 

dados apresentados.  
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