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participantes da Revolta de Vila Rica –

1720

2. Império
Mesa 5: Escravidão e Demografia
Agnaldo Valentin
Daniel do Val Cosentino

Fernando Franco Netto
Juliana Garavazo

O arroz e a estrutura de posse de escravos
no Vale da Ribeira (SP) _ 1801 a 1836
A transição do trabalho escravo para o
trabalho livre em Minas Gerais: uma
proposta inicial de estudo
Estrutura de Posse e a hipótese de ciclo de
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Província de São Paulo (1861-1887)
Alguns aspectos demográficos e
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(1950-1980)

A CRIAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA IGUAÇU NO CONTEXTO DA EXPANSÃO
DA BAIXADA GUANABARINA.1
Adrianno Oliveira Rodrigues2

RESUMO: Este trabalho analisa a formação do município de Nova Iguaçu à luz do
crescimento econômico da cidade do Rio de Janeiro. Busca evidenciar que, através do
vinculo econômico com a cidade do Rio de Janeiro, o desenvolvimento desta cidade deuse fundamentalmente apoiado na função de grande entreposto comercial exercida por
Nova Iguaçu nos ciclos da cana, do café e, finalmente, no da laranja. O artigo mostra
como Nova Iguaçu se estruturou em função desses três produtos agrícolas e, desta
maneira, propiciou ambiente favorável para a acumulação capitalista na cidade do Rio de
Janeiro, que exercia e ainda exerce o ‘monopólio da centralidade’. Mostra também como
cada formação socioeconômica delimita uma forma espacial peculiar e que, por sua vez,
há uma articulação entre espaço e processos históricos.
PALAVRAS-CHAVE: Baixada Fluminense, Região, fragmentação.

1

O presente texto corresponde ao primeiro capítulo da dissertação de mestrado do autor.
Economista formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e mestrando do curso de Planejamento
Urbano e Regional do IPPUR/UFRJ. O autor agradece os comentários e sugestões dos professores Jorge Luiz Alves
Natal e Cézar Augusto Miranda Guedes, mas como é de praxe os exime de qualquer responsabilidade por quaisquer
equívocos.
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1 – A PRIMEIRA FASE DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO GUANABARINO.
A ocupação histórica do espaço geográfico brasileiro faz-se de acordo com as
possibilidades de cada região encontrar alternativa econômica que lhe permita inserir no mercado
internacional, seja com o intuito de atender à metrópole na fase colonial ou, mais tarde, na
primeira etapa do país independente. Em razão dessas experiências formaram-se economias
regionais no Brasil, voltadas para fora e com fraca integração nacional.
A ocupação da Baixada da Guanabara deu-se neste contexto, uma vez que esta funcionou
como entreposto entre o Rio de Janeiro e o restante do país, na medida em que esta cidade
exerceu durante muito tempo a função de principal porto de escoamento das mercadorias que
tinham como direção final a metrópole européia: dessa forma, parte significativa do
desenvolvimento econômico e social da Baixada Fluminense esteve atrelado ao do Rio de
Janeiro.
As primeiras sesmarias na Baixada Fluminense datam do ano de 1558. Destas sesmarias
foram surgindo as fazendas que se dedicavam à atividade econômica predominante na época, que
era a cana de açúcar; anote-se que as vias de circulação eram de fundamental importância para o
escoamento desta.
De acordo com SOARES, as vias de circulação foram a espinha dorsal de toda a
ocupação e urbanização da Baixada da Guanabara:
“A presença de extensas áreas de
topografia plana ou suave, propicia à atividade e à
instalação humana, a inexistência de relevos impedindo as
comunicações terrestres entre o núcleo inicial e principal da
metrópole e seu recôncavo são alguns dos elementos que
possibilitaram a expansão da cidade em direção à Baixada
da Guanabara” (SOARES, 1960; pág. 2)
Na primeira fase de ocupação do território da Baixada da Guanabara houve, segundo a
autora, um predomínio da circulação fluvial. As vias flúvio-marítimas contribuíram para que a
grande maioria da produção da colônia fosse concentrada em um só local, o Rio de Janeiro. Elas
também permitiram importantes progressos no que diz respeito à ocupação desta região. Mas
existiam significativos inconvenientes ligados diretamente a esse tipo de transporte, tais como a
dependência das marés nos baixos cursos, o baixo nível das águas nos tempos das secas, além do
constante entulhamento dos rios e canais (SOARES: 1960).
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As vias flúvio-marítimas eram articuladas com os caminhos que orientavam em direção
ao interior do país. Dessa forma, observa-se a extraordinária relevância dos rios e dos terrenos
não alagados da Baixada Guanabarina, pois estes permitiram o seu desbravamento. De acordo
com LESSA (2000), a articulação pelo porto do Rio com as Geraes era feito através do chamado
Caminho Velho, que era uma antiga trilha aberta pelos índios Guaianases. Este caminho fazia a
ligação entre as regiões de Pindamonhangaba e Rio Verde com Guaratinguetá e Taubaté, desse
ponto descendo a Serra do Mar até Parati; esta via era considerada perigosa, pois sua costa era
desamparada e havia a presença de corsários (FRIDMAN, 1999). Este caminho foi sobrepujado
pelo Caminho Novo, de Garcia Rodrigues Paes (SOARES, 1960; FRIDMAN, 1999; LESSA,
2000). Este fazia a ligação entre o interior de Juiz de Fora ao fundo da Baia de Guanabara,
passando por Paraíba do Sul e Tinguá (este último, vila do município de Iguaçu).
Outro caminho utilizado para facilitar o acesso ao interior e que permitiu maior integração
da baixada foi o caminho de Terra Firme; ele se constituiu em opção para “fugir” das grandes
áreas alagadas que eram característica da Baixada da Guanabara. Esta via foi feita no sopé da
Serra de Madureira que, por sua vez, abrigava uma área de geografia consolidada, que permitia o
escoamento da água, sendo conseqüentemente uma região de terrenos firmes. Existiam ainda as
estradas da Polícia e do Comércio, que articulavam a região de Iguaçu com Sacra família e
Vassouras (LESSA, 2000).
A Estrada Real do Comércio foi a primeira via aberta no Brasil para o escoamento do
café do interior do país; isso se deu entre os anos de 1819 e 1820, e foi determinada a sua
abertura pela Junta de Comércio do Rio de Janeiro. Ela também foi de vital importância para a
futura fundação do município de Iguassú, o que veio a ocorrer em 15 de janeiro de 1833. Esta
estrada fazia a ligação entre as províncias do sul (Vassouras, Valença e Rio Preto) e a sede do
governo Imperial.
A estrada do Comércio, que teve seu calçamento concluído em 1822, começando na Vila
de Iguaçu:
“atravessava as serras do Tinguá e
da Viúva e mais adiante atravessava a vila
de Pati do Alferes, para terminar no porto de Ubá, do rio
Paraíba, rumando para as Minas Gerais, depois de percorrer
dez léguas desde a Vila de Iguaçu ate o porto de Ubá”
(PEREIRA apud PEREIRA, 1977, pág.86).
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De acordo com SOARES:
“... o itinerário terrestre através da
Baixada foi muito utilizado por pessoas, animais e
mercadorias que provinham do interior ou que para lá
demandavam. Assim, nas ligações terrestres entre a cidade
do Rio de Janeiro e o interior, qualquer que fosse o itinerário
adotado no planalto e na serra, pelos caminhos do século
XVlll, tinham os viajantes de contornar a orla pantanosa do
Recôncavo, caso desejassem evitar a via fluvial”. (SOARES,
op cit, pág. 10).
A função primordial desses caminhos e estradas era a de possibilitar o escoamento de
mercadorias que, em um primeiro momento, no início da colonização, se resumia a culturas de
exportação como a cana, o anil e a coxonilha; depois, na primeira metade do século XlX, a
principal mercadoria transportada era o café; e entre o final do século XlX e início do século XX,
passou a ser a laranja, a banana e o abacaxi. Essas culturas de exportação contribuíram de
maneira decisiva para dar maior importância à cidade do Rio de Janeiro, cujo auge ocorreu em
1763, com a elevação desta à condição de capital da colônia (SOARES, op. Cit.). Neste contexto,
a vila de Iguaçu contribui com o cultivo de três grandes culturas, a saber: cana, café e laranja.

2 – A EXPLORAÇÃO COMERCIAL DA CANA-DE-AÇÚCAR EM IGUAÇU.
Com o advento da colonização do país por parte dos portugueses, estes buscavam extrair
ao máximo, na nova terra, algo que lhes desse o lucro que pudesse compensar a empreitada da
colonização. Buscaram primeiramente este lucro através da extração do Pau-Brasil que havia no
litoral brasileiro. Em um segundo momento os portugueses implantaram, aqui, a cultura da canade-açúcar. Cultura esta que eles, sem sucesso, já haviam empreendido anteriormente em suas
posses, nas ilhas de Açores e Madeira.
A cana-de-açúcar fez com que o colonizador fixasse residência no litoral, pois o clima e o
solo deste era favorável ao cultivo. Conseqüentemente, foi montado um aparato maior para a
defesa do território contra a pirataria e as invasões estrangeiras (PEREIRA, 1977). No Rio de
Janeiro, esta cultura estava organizada em torno da baia de Guanabara, e constitui-se na principal
atividade econômica da baixada fluminense nas primeiras fases de sua história.
Na visão de PEREIRA (1977), a principal diferença no empreendimento português da
extração do pau-brasil para o cultivo da cana, era que esta última apresentou uma certa
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organização comercial. De acordo com o autor, a introdução dessa cultura em Iguaçu deu-se por
volta do ano de 1611.
Segundo LAMEGO (1964) foi o açúcar do recôncavo que ergueu a economia do Rio de
Janeiro e com ela deu impulso ao desenvolvimento da cidade. O açúcar também impulsionou o
crescimento demográfico da cidade com a crescente entrada de africanos para as lavouras.
De acordo com LESSA (2000):
“O açúcar fluminense antecede de muito ao
surto cafeeiro. Permanece após a morte da cafeicultura e,
certamente, é sua notável vitalidade histórica a principal
dimensão a ser interpretada. As planícies costeiras
fluminenses que, a partir do recôncavo da Guanabara, se
alargam até a região de Campos, são as zonas de ocupação
histórica pelo açúcar. Dos subúrbios do Rio de janeiro, pela
Baixada Fluminense, o açúcar se desenvolveu em direção à
região campista” (LESSA, 2000; pág. 104).
O cultivo do açúcar exigia o uso simultâneo de grande número de trabalhadores no campo
e no beneficiamento, tendo em vista seu calendário restrito de produção e a necessidade desta
produção ter que ser realizada em larga escala para a produção de custos compensadores. De
acordo com EGLER (1979), a empresa colonial necessitava de trabalho cooperado em terras
despovoadas para o empreendimento açucareiro; para este trabalho cooperado (tratava-se de uma
cooperação compulsória) foi utilizada a escravidão ou servidão.
A cana-de-açúcar era processada de modo que se produzisse a aguardente3 e o açúcar,
sendo esses dois produtos, juntamente com o café, os principais produtos tributáveis que, assim
conferiam destaque à economia fluminense.

3

A aguardente de cana era utilizada principalmente como produto de escambo no tráfico de escravos, praticado em
larga escala pelos comerciantes do Rio de Janeiro (EGLER, 1979).
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Tabela 1 – DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO AÇUCAREIRA NO RIO DE
JANEIRO (1799).
ENGENHOS DE
ÁREAS DE PRODUÇÃO
ENGENHOS DE AÇÚCAR
AGUARDENTE
Recôncavo da Guanabara

228

85

Baía da Ilha Grande

39

155

Cabo Frio

25

9

Campos dos Goytacazes

324

4

TOTAL

616

253

Fonte: PRADO JUNIOR, C., 1945 apud EGLER, 1979.

Deve-se ressaltar que além do cultivo da cana-de-açúcar, as terras da Baixada também
produziam, em menor escala, produtos agrícolas como o feijão, o arroz, milho, mandioca,
legumes entre outros, além do extrativismo madeireiro, que era usado principalmente na
produção de lenha. Tais produtos abasteciam as fazendas locais, bem como o mercado
consumidor do Rio de Janeiro e funcionavam como forma de internalização dos custos com a
produção desses alimentos.
A realização da cana-de-açúcar como produto exportável se concretizava a milhares de
quilômetros de distância, nas cidades européias; e era aí, no percurso realizado pelo produto, que,
segundo EGLER (op. cit), que repousava a fonte de lucro do capital mercantil; sendo que para
alcançá-lo foi necessário a montagem de um sistema de logística sobre a circulação desta
mercadoria que, por sua vez, distinguiu fortemente a evolução das economias coloniais.
A cana não vingou por muito tempo na economia nacional; por motivos como o
rompimento do monopólio português de produção, bem como o sucesso do plantio nas Antilhas
que fizeram com que esta cultura não conseguisse a competitividade necessária para enfrentar a
forte concorrência internacional. De acordo com EGLER, no período compreendido entre 1775 e
1802, a exploração da cana quadruplicou perante o volume e sextuplicou quanto ao valor, mas
segundo o autor, longe deste fato significar uma conquista definitiva, ele marcou o fim de uma
época (op. Cit., 1979)
O cultivo da cana em Iguaçu esbarrou, também, na falta de tecnologia, uma vez que os
engenhos da fase colonial eram primitivos e de estruturas frágil, e, como é sabido, nessa época
vigorava o chamado Pacto Colonial, através do qual a metrópole proibia a fabricação de qualquer
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tipo de tecnologia na colônia, permitindo a essa que somente importasse tal tecnologia, e a preços
exorbitantes (cobrados por Portugal). Sendo assim, a expansão canavieira ficou limitada na
Baixada da Guanabara. Este cenário permaneceu até 1808, quando da chegada de D. João Vl ao
Brasil, que fez com que fosse antecipado o processo de Independência.

3 – O CULTIVO DO CAFÉ NA BAIXADA DA GUANABARA.
Diferentemente do cultivo da cana-de-açúcar, o café era uma cultura que necessitava de
solo e clima diferentes daqueles encontrado no litoral, o café necessitava de áreas altas para ser
cultivado. Talvez por isso, tal cultura agiu como desbravadora de novas áreas que pudessem ser
utilizadas para seu cultivo. Deve-se ressaltar que o café não chegou a substituir a cana-de-açúcar
na Baixada Fluminense: seu plantio deu-se comumentemente em terras que se apresentavam
cansadas para o plantio da cana.
O café foi cultivado em Iguaçu, principalmente nas vilas de Tinguá e Estrela. De acordo
com PEREIRA (1977), o produto não projetou a região como grande produtora, mas sim como
um dos maiores entrepostos do produto no seu itinerário para a exportação. Outro efeito positivo
trazido pelo cultivo do café teria sido o surgimento de aglomerações populacionais situadas no
ponto de encontro entre as vias de circulação aquática e terrestre. Nessas áreas havia grande fluxo
de pessoas e de mercadorias. O fluxo era grande em função de que ao longo da primeira metade
do século XlX, o café brasileiro, com base na Província fluminense, sustentou as exportações do
Império e ocupou a primazia (60%) da produção mundial (LESSA, 2000).
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TABELA 2 – PRODUÇÃO EXPORTÁVEL DE CAFÉ DAS PRINCIPAIS
REGIÕES PRODUTORAS (MIL SACAS)
Rio de
Minas
Espírito
Total
Média anual
janeiro
Gerais
Santo
São Paulo
do período
Vol.

%

Vol.

%

Vol.

1876-1880

925

24,3

1.987

52,2 767

1881-1890

2.138

37,1

2.176

1891-1900

4.775

60,5

1901-1910

9.252

1911-1920

9.306

1921-1930

%

Vol.

%

Vol.

%

3,3

3.803

100,00

37,8 1.200 20,8 2450

4,3

5.764

100,00

911

11,5 1.787 22,7 416

5,3

7.889

100,00

68,0

995

7,6

2.772 50,4 579

4,3

13.598 100,00

70,2

812

6,1

2.446 18,4 700

5,3

13.264 100,00

11.131 66,5

945

5,6

3.445 20,0 1.210 7,2

16.731 100,00

20,2 124

Fonte: (SP, RJ e MG): A. de E. Taunay, 1943, e C.C. Fraga, 1963 (dados ajustados aos de
Taunay); (ES): H. C. Rocha e M. P. Cossetti, 1983. apud CANO, 2003.
O escoamento da produção cafeeira de Iguaçu era feito através da estrada do Comércio,
da Polícia e da Estrela, associado com a navegação fluvial que apresentava relevância na época.
Mas vários fatores contribuíram para a não evolução da produção cafeeira em Iguaçu, assim
como em todo o Rio de Janeiro. Um desses fatores foi a adoção da chamada “solução” escravista
(CANO, 2002).
O trabalho escravo adotado nas fazendas iguaçuanas, assim como nas fazendas
fluminenses em geral, junto a outros fatores, acabou por sufocar e inviabilizar a produção
cafeeira, pois o término do tráfico negreiro, entre 1850 e 1856, fez com que o preço dos escravos
se elevasse, atingindo níveis antieconômicos e reduzindo, em muito, a margem de lucro.
Resultado: os escravos que restaram nas fazendas sofreram um aumento em suas explorações de
modo a “compensar” a falta de novos escravos, impedindo que fosse possível praticar a
reprodução destes (CANO, 2002). Somou-se ao aumento da exploração; a subnutrição
juntamente com as doenças decorrentes desta; a deflagração da Guerra do Paraguai, que implicou
a concessão de alforria para os negros que se dispusessem a lutar nessa guerra, fazendo com que,
pouco a pouco a população escrava fosse sendo dizimada.
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Segundo Wilson Cano:
“... a problemática da transição e a
precariedade da constituição de seu mercado de trabalho fez
com que, mais tarde, ali viessem a ser praticadas as mais
altas taxas de salário do país.” (CANO, 2002; pág. 53).
O café escravagista fluminense gerou lugares sem dinamismo, cidades débeis, na visão de
LESSA, que se esvaziaram com o declínio da cafeicultura. Nesses locais não se constituíram
núcleos comerciais e varejistas diversificados, o oposto do que ocorreu no estado de São Paulo
em cidades como Ribeirão Preto e Campinas. Mesmo assim, de acordo com o autor, e,
contrariamente à opinião de CANO, gerou-se aqui um complexo cafeeiro, prova disso, seriam as
empresas ferroviárias privadas que foram fundadas e capitalizadas pelo complexo cafeeiro
fluminense, somente acontecendo sua desnacionalização, para um grupo inglês, com o advento da
derrocada do café na província em destaque.
Inversamente a esta visão, CANO diz que o processo de expansão cafeeira adotada na
província do Rio de Janeiro, como por exemplo as relações sociais vigentes e as especialidades
da comercialização e do financiamento do café, fizeram com que não fosse possível a instalação
aqui, diferentemente do que ocorreu Oeste paulista, que ele denomina de complexo cafeeiro.
De acordo com EGLER (1979) a cafeicultura no Oeste Paulista deu-se sobre o chamado
regime de colonato, com o fornecimento de mão-de-obra imigrante diretamente subvencionado
pelo Estado, com estrada de ferro garantindo o escoamento da produção e com um porto
especialmente remodelado após 1888, como é o caso de Santos. Tais fatores permitiram uma
formidável expansão da produção cafeeira que, associada a um aprofundamento das relações de
produção baseada no trabalho livre, bem como, aproveitando-se da fertilidade natural dos solos
de “terra roxa” e da mais-valia do trabalhador sobre o colonato, conseguiu, em pouco tempo,
triplicar a oferta de café brasileiro no mercado internacional.
A infraestrutura logística de transporte do café foi de suma importância para o
escoamento da produção para o mercado externo. Antes da Revolução Industrial essa
infraestrutura era nucleada pelo porto do Rio; o café chegava até os embarcadores no fundo da
Baia de Guanabara, como Iguaçu, Estrela, Piedade, Porto das Caixas e Magé, pelos caminhos
carroçáveis, ou por trilhas através de tropas de muares. A partir daí era transferido para pequenas
embarcações que o levavam até o porto do Rio e de onde eram exportados principalmente para
Hamburgo, Havre e Nova York.
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Com o advento da primeira Revolução Industrial e a conseqüente introdução da máquina
a vapor, essa infraestrutura de transportes foi radicalmente modificada. Segundo SOARES
(1960), já em 1840 foi proposta a construção de uma estrada ligando o porto de Sarapuí à Vila de
Iguassú. Em 1854, o Barão de Mauá inaugura a Estrada de Ferro Mauá, unindo o fundo da baia
de Guanabara (Porto de Piedade) à Raiz da Serra. Quatro anos depois, em 1858, a Estrada de
Ferro Pedro ll completa seu primeiro trecho, que fazia a ligação entre as estações de
Maxambomba e Queimados, ambos distritos de Iguassú. Em 1864 essa ferrovia já alcançava o
Vale do Paraíba.
O investimento no transporte ferroviário significou, na visão de EGLER, as linhas mestras
das transformações que levaram à internalização as relações capitalista de produção, permitindo
desta forma, a expansão da economia cafeeira (EGLER, 1979).
A nova conformação dos transportes na Baixada da Guanabara teve profundas
conseqüências para as vilas-portos de então na medida em que elas tornaram desnecessárias ao
crescente avanço capitalista, pois a ferrovia levou ao abandono da área que antes era valorizada
em função do café. Tornou-se mais rápido, mais barato e mais seguro transportar a produção
pelos trilhos, uma vez que estes não apresentavam as inconveniências oriundas do transporte
flúvio-marítimo, como a dependência da maré nos baixos cursos, o baixo nível das águas nos
tempos de seca, além do constante entulhamento dos rios e canais. Além disso, os trilhos estavam
localizados nas áreas livres de alagamento, mais próximas ao sopé dos morros, assim atraindo o
surgimento de casas ao seu longo. Ademais, as terras e fazendas foram valorizadas e passaram a
atrair o deslocamento populacional que antes se dava próximo aos rios.
Deve-se ressaltar que a ferrovia não foi a única responsável pela decadência das vilasportos da baixada. Segundo SOARES, a Baixada da Guanabara já entrara em decadência antes
mesmo do estabelecimento da estrada de ferro; isso em decorrência da concorrência campista no
que tange à cana-de-açúcar, da concorrência do planalto em relação ao café e, por fim, do
esgotamento das terras que foram utilizadas sem um mínimo de rotação entre as culturas
(SOARES, 1960).
Os portos como o das Caixas, Estrela e Iguaçu entraram então em profunda decadência.
No ano de 1891, a sede municipal foi transferida da vila de Iguassú para o arraial de
Maxambomba – futura Nova Iguaçu - situada à margem da linha tronco da central do Brasil e em
terras mais salubres.
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A estrada de ferro agiu como importante agente de expansão da cidade do Rio de Janeiro
em direção à Baixada. Foram se constituindo, dessa forma, núcleos espontâneos em torno das
estações ao longo da ferrovia.
De acordo com SOARES:
“ Ao lado de cada estação, casas iamse dispondo espontaneamente, algumas lojas surgiam, uma
pracinha tomava forma e aos poucos iam crescendo esses
aglomerados que, de inicio, tinham uma forma longitudinal,
alinhando-se às margens dos trilhos, para só depois
crescerem num sentido transversal à linha férrea”. (SOARES,
1960; pág. 22).
Como se vê a geometria da expansão da baixada foi polarizada pelas estações, pelas
atividades econômicas ali encampadas.
O que dificultava essa expansão era a grande insalubridade existente nessas terras. Nesta
época a malária era comum e atingia grande parte da população da Baixada tanto que o
interventor Amaral Peixoto4 organizou a Comissão de Saneamento da Baixada Fluminense5.
Durante a década de 30 foram drenados, dessasoreados e desobstruídos em torno de 3.800 Km de
canais (LESSA, 2000), possibilitando, assim, uma maior ocupação humana do território da
baixada.
Como todo ciclo econômico, o do café teve seu período de decadência, isso em
decorrência de fatores como: a falta de mão-de-obra, pois os produtores fluminenses,
diferentemente dos produtores do Oeste paulista, não encontraram uma solução de curto prazo
para substituir a mão-de-obra escrava que rareava cada vez mais e também tornara-se inviável

4

O sistema oligárquico foi a base política da Primeira República (1889-1930). O poder era controlado por uma aliança entre as
oligarquias paulista e mineira, que se expressava no revezamento de representantes desses dois estados na presidência da
República. Na década de 1920, essa longa hegemonia começou a ser contestada com maior vigor por outros grupos oligárquicos,
que dominavam estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia e estavam descontentes com seu afastamento das
principais decisões políticas do governo. Nas eleições presidenciais de 1922, esses grupos lançaram o nome de Nilo Peçanha
contra o candidato situacionista Artur Bernardes. A derrota da oposição abriu caminho para uma crise militar que deu origem ao
movimento tenentista. Às vésperas das eleições presidenciais de 1930, uma nova frente de estados oposicionistas se formou, agora
com apoio da oligarquia mineira, e lançou a candidatura de Getúlio Vargas. A derrota do candidato da oposição para o paulista
Júlio Prestes, e a aliança dos derrotados com os "tenentes" acabaram conduzindo à Revolução de 1930. Poucos dias antes da
instalação da Ditadura do Estado Novo, em novembro de 1937, Ernani Amaral Peixoto foi nomeado interventor federal no estado
do Rio de janeiro, exercendo seu mandado ate o ano de 1945, quando Vargas foi deposto. (Fonte: FGV-CPDOC).
5

As obras foram executadas pelo DNOS – Departamento Nacional de Obras de Saneamento através do Serviço de Saneamento da
Baixada Fluminense, um dos objetivos deste saneamento era, segundo Abreu (1997), dotar a capital da República de um cinturão
agrícola, tornando seu abastecimento independente de transportes longos e dispendiosos.
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economicamente; o desgaste do solo, que afetou a agricultura de modo geral; soma-se, ainda o
abandono dos rios e canais, que propiciou o aparecimento do impaludismo.
Com a derrocada do café, a fruticultura, principalmente a da laranja, assumiu a posição de
principal produto exportável da baixada, seguindo enquanto tal, no decorrer de algumas décadas.

4 – O ELDORADO IGUAÇUANO: O CULTIVO DA LARANJA.
A decadência da cultura cafeeira no estado do Rio de Janeiro fez com as autoridades
incentivassem a busca de culturas alternativas para substituir aquela que, durante muito tempo,
sustentou as exportações e, de certa maneira, a economia fluminense. Desta forma, apoiada pelo
governo, surgiu a citricultura em escala comercial no Rio de Janeiro.
Inicialmente, a laranja foi plantada em São Gonçalo e foi trazida para Nova Iguaçu no
último quartel do século XlX. Os locais utilizados para o plantio da laranja em Iguaçu foram os
mesmos utilizados para o café, pois, quando este entrou em decadência fez com que as fazendas
que abrigavam as plantações substituíssem essas culturas por outras de subsistência, como o
feijão, a mandioca e o milho, ou até mesmo fossem abandonadas. A laranja também encontrou na
região de Iguaçu clima, relevo e solo propício ao cultivo. Fatores logísticos como a proximidade
com os grandes mercados consumidores, como o de São Paulo, bem como a proximidade com a
estrada de ferro, que possibilitava o escoamento da produção e o apoio governamental tanto à
produção como à exportação, fez com que a região de Iguaçu fosse considerada ideal para o
plantio da laranja.
Como visto, foram fatores de ordem geográfica, infraestrutural e natural que fizeram da
área de Nova Iguaçu um lugar atrativo para o desenvolvimento da citricultura. Numa primeira
fase os laranjais localizaram-se nas zonas dos morros, nos contrafortes e mesmo nas encostas da
Serra de Madureira; porém, com a valorização do produto, o plantio alastrou-se pelas baixas
colinas e planícies onde estes já se encontravam drenados.
Foi tão grande o prestígio que a citricultura levou para a região, que no ano de 1916 a
sede do município de Iguaçu foi transferida para a vila de Maxambomba (esquecida durante o
período cafeeiro, pois estava à margem da grande corrente de mercadorias e pessoas que se
estabelecera entre a metrópole, o Vale do Paraíba e o sul e o oeste de minas, em pleno
desenvolvimento), passando a se chamar Nova Iguaçu, onde três anos mais tarde é construída a
sede da prefeitura municipal. Neste mesmo período, a localidade de São Mateus, distrito de Nova
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Iguaçu, muda seu nome para Nilópolis em homenagem à Nilo Peçanha, que foi um grande
incentivador da citricultura na região (PEREIRA, 1970).
Como governador, Nilo Peçanha atuou junto às companhias transatlânticas para que o
frete da laranja sofresse grande redução no preço e também para que esse transporte fosse
realizado em melhores condições de conservação do fruto. Como presidente da República, ele
atuou, juntamente com o presidente argentino, conseguindo um acordo de reciprocidade de
isenção de direitos aduaneiros sobre frutas entre os dois países.
Segundo PEREIRA:
“a laranja revolucionou a estrutura social
de Nova Iguaçu sem mudar suas características rurais. O
fenômeno social nascido dos laranjais conservou, por muito
tempo, sua autonomia, sua independência política marcada
pela influencia econômica dos laranjeiros que constituíam
uma classe sucedânea à dos barões da cana e do café”
(PEREIRA, 1970, pág. 118).
O plantio da laranja em escala comercial exigiu uma infraestrutura própria, que ia desde a
fabricação de caixas, o transporte das frutas, até o tratamento e acondicionamento destas, fazendo
com se gerassem muitos empregos especializados na região. Nova Iguaçu tornara-se então o novo
eldorado, e atraía gente de todo país. A tabela abaixo mostra a evolução populacional no
município entre os anos de 1779 e 1950, destacando-se o período de auge da citricultura que
ocorreu entre os anos de 1920 e 1940.
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Grafico 1 - Evolução Populacional no município de 1779 a
1950
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Fonte: PEREIRA, 1977. Elaboração: Adrianno Oliveira Rodrigues.
Logo abaixo, na tabela 2, percebe-se que a evolução populacional do município de Nova
Iguaçu acompanhou de certa forma, em uma curva ascendente, a evolução populacional do estado
do Rio de janeiro.
Grafico 1 - Evolução populacional do estado do Rio de
Janeiro entre 1890 e 1950.
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Fonte: SOARES, 1960.
Elaboração: Adrianno Oliveira Rodrigues.
Estudando a tabela e o gráfico acima, nota-se que a população iguaçuana cresceu
impressionantes 436%, enquanto que a população estadual cresceu 135%. O impressionante
crescimento populacional experimentado no período não veio acompanhado de nenhum
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planejamento. É interessante notar que esse crescimento deu-se em direção à Baixada da
Guanabara, uma vez que o município do Rio de Janeiro, nessa época, ainda possuía grandes áreas
rurais a serem ocupadas como era o caso de Jacarepaguá, Campo Grande, Santa Cruz e Sepetiba;
mas foi para o norte, rumo aos municípios da Baixada que a aglomeração carioca se processou
com maior força e rapidez. Por conseguinte, face o exposto, se vê que a Baixada Fluminense
estava à disposição da metrópole para funcionar como engrenagem fundamental em seu avanço
capitalista.
No auge da produção citrícola, Nova Iguaçu produziu aproximadamente 1,5 milhões de
caixas de laranjas, onde, num primeiro momento, grande parte desse total foi destinado para
mercado interno, e mais tarde, grande parte era exportada para países como Inglaterra, Argentina,
Holanda, França, Bélgica, Alemanha, Suíça, Chile, Dacar, Noruega, Finlândia e Suécia. Nova
Iguaçu também processava a produção cítrica que provinha de Campo Grande, Santa Cruz e
Bangu.
O progresso engendrado pela laranja fez com que o poder público investisse na abertura,
melhoria e construção de estradas para que elas pudessem facilitar a vazão da produção, bem
como o acesso dos moradores à sede do município. Os exemplos desses investimentos foram a
criação da Rodovia Washington Luís, a antiga Rio-São Paulo, a avenida Automóvel Clube. Outra
medida adotada pelo poder público foi a da eletrificação da Estrada de Ferro Central do
Brasil/Japeri no ano de 1938, até Nova Iguaçu, atingindo Japeri em 1943.
Nesse contexto a estrada de ferro continuava sendo de suma importância para a economia
local, pois era através dela que os comerciantes recebiam sua mercadoria, que a indústria
importava sua matéria-prima e enviava a produção, e, finalmente, era através dos trilhos que a
laranja era levada diretamente até o porto do Rio de janeiro.
Na análise de SOARES:
“Até o fim do ciclo da laranja, a cidade de
Nova Iguaçu nada mais foi que duas longas ruas, uma de
cada lado da estrada de ferro, e nelas se alinhavam
residências e estabelecimentos comerciais, sendo que estes,
asssim como a praça, o cinema, a prefeitura e a matriz, se
situavam nas proximidades da estação. (SOARES, 1960, pág
74.).
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ABREU também compartilha desta visão, para o autor:
“O processo de ocupação dos subúrbios
tomou, a principio, uma forma tipicamente linear,
localizando-se as casas ao longo da ferrovia e, com maior
concentração em torno das estações. Aos poucos, entretanto,
ruas secundárias, perpendiculares à via férrea, foram sendo
abertas pelos proprietários de terras ou por pequenas
companhias loteadoras, dando inicio assim a um processo de
crescimento radial, que se intensificaria cada vez mais com o
passar dos anos”. (ABREU, 1996;pág. 50).
Tabela 4 - PRODUÇÃO DE LARANJAS NO PERÍODO DE 1941 A 1945.
ANO

MERCADO

MERCADO

TOTAL

VALOR EM

EXTERNO

INTERNO

1941

888.844

665.800

1.554.644

38.217

1942

553.173

690.000

1.243.142

22.810

1943

546.173

580.000

1.126.175

23.108

1944

550.161

610.000

1.160.161

22.916

1945

554.147

780.000

1.334.147

29.966

Cr$ 1.000

Fonte: PEREIRA, 1977.
Elaboração: Adrianno Oliveira Rodrigues.
Como dito anteriormente, o ciclo da laranja em Nova Iguaçu fez-se entre os anos de 1920
e 1940, sendo que a partir deste último ano começou sua definitiva decadência. Vários fatores
levaram à declínio desta cultura: um deles foi a deflagração da Segunda Guerra Mundial, posto
que com o advento do conflito foi interditada a navegação comercial face ao perigo dos ataques a
essas embarcações; desta maneira, os navios frigoríficos que levavam a laranja para a Europa não
mais aportaram no Rio de Janeiro, e a produção não pode mais ser escoada.
Outros fatores como a falta de armazéns frigoríficos que pudessem armazenar a produção,
bem como o transporte rodoviário deficiente, face à crise do combustível da época, fez com que
grande parte dos frutos apodrecesse nos pés, originando, dessa forma, a praga conhecida como
“mosca do mediterrâneo” (Ceratis capitata), que é originária da África do Norte. A larva desta
mosca ataca os frutos provocando o rápido apodrecimento destes.
O aparecimento desta mosca nos laranjais iguaçuanos trouxe expressiva queda na
produção, pois os frutos tornavam-se impróprios para o consumo. Os produtores não souberam
como atacar esse mal, e nem tiveram o devido apoio governamental para isso. Assim sendo, os
16

produtores da Bacia do Prata foram diretamente beneficiados, pois souberam como precaver-se
ao ataque da praga importando, do Brasil, seu predador natural (que era uma vespa denominada
cientificamente de Tetrastichus giffandianus).
SOARES fala da situação dos pomares:
“Ao findar o conflito mundial, a situação da
citricultura nacional era calamitosa, a produção reduzira-se
de 50% e a qualidade da fruta estava muito prejudicada. Os
pomares que haviam restado, mal tratados e prejudicados
pelas pragas, apresentavam rendimento baixíssimo”
(SOARES, 1960; pág. 77).
Outro golpe dado à citricultura iguaçuana foi quando, ao findar da Grande Guerra, a
produção total não satisfazia nem ao consumo interno; foi então dado o golpe fatal nos produtores
de laranja, pois, justamente quando o comércio internacional do fruto havia se reanimado
oferecendo bons preços ao produto, o governo proibiu a exportação da laranja com o intuito de
atender primeiramente ao mercado interno.
Os produtores que conseguiram manter seus pomares em boas condições durante a crise
foram extremamente prejudicados com essa medida e abandonaram a cultura buscando outros
meios de sobrevivência. A crise afetou profundamente todos os setores da economia iguaçuana,
desde os pequenos comerciantes até a indústria de beneficiamento do produto.
A cidade, a partir desse momento, buscou novos elementos para que pudesse se reerguer
após a ruína da laranja, assumindo, novas funções, qual seja, buscando valorizar elementos que
fizessem com que a cidade crescesse durante todo esse tempo; neste caso, tendo em conta a sua
posição geográfica privilegiada frente à expansão da cidade do Rio de Janeiro.
Segundo SOARES:
“O primeiro desses elementos seria a sua
situação à margem da principal estrada que ligava a capital
ao interior, a linha tronco da Central do Brasil. Essa
importante ferrovia, em 1938, fora eletrificada até Nova
Iguaçu e, em 1943, prolongara-se esse melhoramento de
Nova Iguaçu a Japeri. Foi, pois, no limiar da grande crise
que a revalorização de um antigo elemento de sua posição
veio favorecer a cidade, ampliando as suas possibilidades de
sobrevivência. (SOARES, 1960;pág. 77).
O fim do ciclo da laranja marca o início da transição e transformação do espaço da
Baixada Fluminense, demonstrada pelo fracionamento das terras que antes eram destinadas ao
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cultivo da laranja. O motivo desse fracionamento, segundo Pereira, foi a coincidência do declínio
dos laranjais com um “boom” imobiliário na sede do município. Dessa forma alguns fazendeiros
buscaram no parcelamento da terra em pequenos lotes residenciais para venda direta ou para a
construção e venda ou aluguel de casas, salvar o capital investido na lavoura (PEREIRA, 1977;
SOARES, 1960; ABREU, 1996).
Nesse período, a cidade do Rio de Janeiro necessitava de áreas próximas para promover
sua expansão. Áreas de terrenos baratos e servidos de transporte fácil para abrigar a população de
trabalhadores que para ela afluía, e que era atraída pela expansão do mercado de trabalho na
capital (SOARES, 1960). Antes disso, conforme SOARES, a vitalidade dos laranjais
funcionaram no município de Nova Iguaçu como uma barreira à onda urbanizadora que se
processava ao longo dos trilhos da Central do Brasil e de outras ferrovias; mas com a crise da
citricultura, esta barreira foi derrubada (Id., 1960).
Neste período, o Rio de Janeiro, novamente, se materializava na conquista e influência de
sua área contígua, esta influência relacionava-se ao processo de industrialização que atingiu o
país no pós-guerra, conhecido como Substituição de Importações. Essa estratégia de
desenvolvimento consistia na implantação progressiva das chamadas indústrias de bens de
consumo duráveis e de bens de capital. Nesta estratégia, coube à Região Sudeste, representada
principalmente por São Paulo e Rio de Janeiro, papel decisivo, posto que concentravam grande
parte do investimento dessas indústrias.
Esse período ficou marcado como ponto de inflexão da mudança de um país
essencialmente agrário e rural, para a imagem de um país urbano-industrial. Neste contexto, na
década de 50, grande massa de imigrantes teve o Rio de Janeiro como destino, na busca das vagas
oferecidas por esses empreendimentos. Essa massa populacional instalou-se na periferia imediata
da cidade, expulsa pelos altos preços impostos pelo mercado imobiliário na capital. Isto excluía
essa população, na sua maioria de baixa renda, fazendo com que se dirigissem às cidades da
baixada Fluminense, transformando-as assim no que ficou conhecido como cidades dormitório.

5 – CONCLUSÃO.
Foi nessa conjuntura que se inseriu Nova Iguaçu, ou seja, foi em um quadro de expansão
econômica do Brasil e da cidade do Rio de Janeiro, que o município, após a crise da laranja e o
conseqüente retalhamento das fazendas em loteamentos, buscou criar condições para a atração
das indústrias que se instalavam na região metropolitana, e de trabalhadores que nessa indústria
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eram empregados ou até mesmo eram utilizados na prestação de serviços na capital da República,
e somente a utilizavam como cidade-dormitório.
Desde cedo a cidade oferecia condições, ou seja, elementos necessários à vida urbana
como um comércio numeroso e diversificado, estabelecimentos educacionais, religiosos,
médicos, etc. Enfim, oferecia toda uma estrutura urbana que se formara antes da cidade tornar-se
um subúrbio do Rio de Janeiro. Esse fato diferenciava Nova Iguaçu de suas vizinhas Duque de
Caxias, Nilópolis e São João de Meriti, pois o passado urbano da cidade fez com que ela
assumisse papel de centralidade frente aos outros subúrbios da Baixada Fluminense. Segundo
SOARES essa centralidade ocorria também em função da posição de contato de três áreas
morfologicamente diversas, e que Nova Iguaçu localiza-se no centro dessas áreas, quais sejam, a
planície, a serra de Madureira e a zona dos morros (Id, 1960).
A cidade agora buscava na industrialização a saída para a crise provocada pela decadência
da laranja. Desta forma, novas áreas foram sendo ocupadas, beneficiadas em muito pela abertura
da moderna rodovia Rio-São Paulo, a Rodovia Presidente Dutra, que cortava estrategicamente a
cidade, ligando as duas maiores economias do país.
Nova Iguaçu assumiu junto aos municípios da Baixada Fluminense o papel de centro
industrial e centro dormitório da população. Para assumir tais funções, a cidade deixou de exercer
outras que lhe proporcionaram durante muito tempo a condição de cidade, como é o caso do
papel de estação ferroviária, pois com o advento da nova rodovia, deu-se o abandono quase que
por completo do transporte ferroviário. Isso também se deu em função da opção automobilística
adotada pelo país na construção de sua nova imagem de moderno.
O artigo buscou mostrar, sem a intenção de esgotar o assunto, que o uso e a apropriação
do espaço está determinado pelo modo em que está organizada a produção de bens materiais, e
como tal, reflete os interesses das classes envolvidas na produção e reprodução social. Mostra
também que, a partir dos anos 40, Nova Iguaçu passa a exercer papel de periferia e área de
expansão da cidade do Rio de Janeiro, diferentemente dos períodos anteriores em que a vida
econômica da cidade estava direcionada principalmente às atividades que atendiam à demanda
externa, como era o caso do cultivo da cana-de-açúcar, do café e da laranja.
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O ARROZ E A ESTRUTURA DE POSSE DE ESCRAVOS
NO VALE DO RIBEIRA (SP) – 1801 A 1836
Agnaldo Valentin*

Resumo: A comunicação objetiva confrontar a expansão do cultivo do arroz com as modificações
na estrutura da posse de escravos em duas localidades – Iguape e Xiririca – situadas no Vale do
Ribeira paulista, entre 1801 e 1836. A fonte primária utilizada (Maços de População) permitiu
estabelecer uma comparação entre as produções de arroz verificadas no início e no final do
período. A análise da estrutura de posse de escravos inclui os anos de 1815 e 1828. Os resultados
indicam que o incremento no cultivo do grão, além de gerar uma forte expansão da população
escrava, favoreceu segmentos ligados ao processamento do arroz, acentuando a desigualdade na
distribuição da posse. Uma comparação dessa estrutura em 1804 e 1828 com outras regiões
paulistas revelou uma dinâmica peculiar, afastando os escravistas da região do limbo das regiões
menos prósperas e aproximando-os dos proprietários das áreas mais ricas da província, como o
Vale do Paraíba.
Palavras-chave: escravidão, estrutura de posse de escravos, Vale do Ribeira, arroz.

Introdução
O objetivo desta comunicação é avaliar a expansão do cultivo de arroz nas vilas de
Iguape e Xiririca no primeiro terço do Oitocentos e seu impacto sobre a estrutura de posse de
escravos.1 Em 1798 o movimento portuário em Iguape registrou a saída de 4.000 alqueires de
arroz pilado para o Rio de Janeiro e outros 6.000 para Santos, além de 1.070 alqueires de arroz
em casca para o último destino,2 rendendo cerca de 12 contos de réis. Em 1836 o mesmo porto
exportou 58.835 alqueires de arroz pilado, com 90% do total destinado ao porto do Rio de
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Doutorando em História Econômica (FFLCH-USP) e pesquisador do N.E.H.D. – Núcleo de Estudos em História
Demográfica da FEA-USP.
1
O rol de localidades do Vale do Ribeira inclui também a freguesia de Iporanga, então pertencente à vila de Apiaí,
não computada nesta comunicação.
2
AESP, Maços de População, Iguape e Xiririca, 1798. Complementam a pauta de exportações 50 arrobas de café,
100 dúzias de taboados, 3.200 alqueires de farinha de mandioca, 50 arrobas de tabaco, 1.200 alqueires de feijão,
louças de barro e esteiras de peixe, todas destinadas aos portos de Santos e Cananéia.
1

Janeiro, totalizando 96 contos de réis.3 Assim, se a quantidade de arroz aumentou praticamente
seis vezes no intervalo de quatro décadas, o montante gerado por essa produção cresceu oito
vezes. Ademais, o total de domicílios nas duas vilas passou de 764 em 1801 para 1.359 em 1936,
representando um aumento de pouco menos de 80%, enquanto o número de fogos escravistas nas
duas vilas praticamente duplicou, saltando de 215 em 1801 para 400 em 1836. Nesse contexto, a
população cativa passou de 966 para 2.612 pessoas no mesmo intervalo, ou seja, um crescimento
de 170%.
Todos os resultados aqui apresentados derivam do processamento dos registros obtidos
nos Maços de População das vilas de Iguape e Xiririca, depositados no Arquivo do Estado de São
Paulo – doravante AESP. A primeira seção sintetiza os informes obtidos sobre a produção de
arroz nas listas nominativas de 1801 e 1836, únicas a apresentar a produção das unidades
domiciliares. A estrutura de posse nos anos de 1801, 1815, 1828 e 1836 é apresentada na seção
seguinte, tanto em seu conjunto como segundo as vilas que compõem essa investigação e as
atividades praticadas pelos escravistas. Por fim, coteja-se esse perfil obtido com outros obtidos
para a capitania (e depois província) de São Paulo.

A cultura do arroz no Vale do Ribeira
A ocupação colonizadora na área em tela remonta ao início da dominação portuguesa na
América. Essa primeira fase associa-se à exploração de ouro de aluvião nos diversos rios que
recortam a baixada formada pelo rio Ribeira de Iguape. No entanto, a baixa produtividade e a
descoberta das jazidas nas Minas Gerais em fins do século XVII provocou um êxodo de tal sorte
que somente em meados do século XVIII a vila começou a se recompor economicamente com o
advento das atividades ligadas à construção naval. Nesse período, estabeleceram-se em Iguape
muitos estaleiros, nos quais foram construídos inúmeros navios e barcaças, encomendados por

3

Cf. MÜLLER, Daniel Pedro. Ensaio d’um quadro estatístico da Província de São Paulo. São Paulo: Governo do
Estado, 1978 (Coleção Paulística, v. XI), p.228-29. Na mesma obra (p. 128), o autor registra que a vila de Iguape
produziu 128.296 alqueires de arroz. Este valor, que corresponde ao dobro da quantidade exportada, foi
provavelmente obtido através da soma de todas as quantidades de cultivos praticadas nos domicílios, não
discriminando as modalidades do arroz colhido e muito menos os demais cultivos. Este assunto será retomado na
próxima seção.
2

armadores de Santos e do Rio de Janeiro.4 A partir de fins do Setecentos, o arroz passa a ter
expressão na vida econômica da vila.5
No período entre 1796 e 1811, o arroz aparecia como produto de exportação em alguns
portos coloniais: sétimo lugar no Rio de Janeiro, segundo lugar no Maranhão, terceiro lugar no
Pará, sexto lugar em Santos. No conjunto, o arroz ocupava a quinta posição como produto de
exportação, correspondendo a 4% do valor total negociado no período assinalado, tendo Portugal
como principal destino. A quantidade total de arroz exportada variou de pouco mais de 427 mil
arrobas em 1796 a cerca de 780 mil em 1806. Neste último ano, por exemplo, Maranhão e Pará
respondiam por mais de seis décimos (62,4%) desse total, seguidos pelo Rio de Janeiro (29,1%).
Nesse ano não constava nenhuma exportação através do porto de Santos.6 A importância do arroz
exportado pelo Vale do Ribeira para o Rio de Janeiro pode ser dimensionada nos dados coligidos
por Larissa Brown: em 1799, Iguape e Cananéia respondiam por 40,5% do total (ou 7.318,5 dos
4

Para um histórico da vila de Iguape, ver os trabalhos de YOUNG, Ernesto G. Esboço histórico da fundação da
cidade de Iguape. Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, v. II, p. 49-153, 1898 e FORTES,
Roberto. Iguape... Nossa História, 2 vol. Iguape: edição do autor, 2000.
5
Aparentemente, a fase de intensificação do cultivo de arroz em Iguape guarda estreitos liames com o período
conhecido como “renascimento agrícola” da Capitania paulista. No quadro mais amplo, reflete as preocupações do
Marquês de Pombal com a defesa dos territórios do sul da América Portuguesa, traduzida pela autonomia
administrativa do território piratiningano em 1765, com a nomeação do Morgado de Mateus para o cargo de capitãogeneral. Sobre o governo pombalino e agricultura ver, por exemplo, FALCON, Francisco José Calazans. A época
pombalina: política econômica e monarquia ilustrada. São Paulo: Ática, 1993 e SILVA, Francisco Carlos Teixeira
da. A morfologia da escassez: crises de subsistência e política econômica no Brasil Colônia. 1990, Tese (Doutorado
em História) – ICHF/UFF.
6
Cf. ARRUDA, José Jobson de Andrade. O Brasil no comércio colonial. São Paulo: Ed. Ática, 1980. (Ensaios, 64),
p. 392-8. Entre 1772 e 1807, do porto do Rio de Janeiro saíram cerca de 166 mil sacas de arroz ou cerca de 4.600
sacas por ano. Em 1777, as exportações de açúcar refinado renderam Rs. 114:155$650; as de arroz, pouco mais de 3
contos de réis (3:669$760). Já em 1796, esses valores atingiam Rs. 571:844$700 e 23:257$500, respectivamente (cf.
LOBO, Eulalia Maria Lahmeyer. História do Rio de Janeiro: do capital comercial ao capital industrial financeiro. 2
vol. Rio de Janeiro: IBMEC, 1978, p. 59 a 63). Guardadas as proporções, enquanto a renda obtida através do açúcar
quintuplicou, aquela percebida com as exportações de arroz cresceu cerca de 6 vezes. Aparentemente as exportações
de arroz pelos portos do litoral sul brasileiro, reflexo do sucesso das vendas realizadas pelos portos do Pará e
Maranhão, foram conjunturais, conforme reflete Celso Furtado acerca do sucesso da empresa maranhense: “Tão
importante quanto a ajuda financeira, entretanto, foi a modificação no mercado mundial de produtos tropicais,
provocada pela guerra da independência nos EUA e logo em seguida pela revolução industrial inglesa. Os
dirigentes da companhia perceberam desde o início que o algodão era o produto tropical cuja procura estava
crescendo com mais intensidade e que o arroz produzido nas colônias inglesas e principalmente consumido no sul
da Europa não sofria restrição de nenhum pacto colonial.” (Cf. FURTADO, Celso. Formação econômica do
Brasil. 23ª ed. São Paulo: Editora Nacional, 1989. Biblioteca Universitária, série 2, Ciências Sociais, v. 23, p. 91).
Os dados de Larissa Brown mostram essa “febre” em algumas freguesias cariocas, especialmente Itaguaí, que na
década de 1810 exportou, em média, cerca de 13.000 alqueires anuais. Sua percepção corrobora a idéia expressa
acima: “(...) rice was among the most important exports of Itaguaí during the early nineteenth century. By the
eighteen-teens, however, rice shipments were in decline while coffee was in the ascendant” (Cf. BROWN, Larissa
Virginia. Internal commerce in a colonial economy: Rio de Janeiro and it’s hinterland, 1790-1822. 1986, Tese
(Phd em História) – University of Virginia, p. 324).
3

18.045,5 alqueires); em 1813, 32,8% e, em 1821, 69,2% ou 18.885 dos 31.099,5 alqueires
importados.7 Outro informe que também indica a expansão do comércio nessa fase diz respeito ao
fluxo de navios: em 1797, Brown aponta que apenas 6 embarcações vindas de Iguape e Cananéia
entraram no porto do Rio de Janeiro, número que se manteve razoavelmente constante até 1813,
quando se registrou a entrada de 15 navios, valor médio observado até 1822.8
Nesse contexto, uma primeira aproximação do impacto da expansão da cultura de arroz
no Vale do Ribeira no primeiro terço do século XIX pode ser obtida através do número de
domicílios que cultivavam a gramínea. Em 1801, um quarto (191) dos 764 fogos relatavam esta
prática; em 1836 a proporção atingia 6 em cada 10 unidades domiciliares (871 casos em 1.359
domicílios). Tal acrescentamento, entretanto, guarda diferenças significativas se fragmentado
pelas duas vilas: em Iguape a proporção passou de 21% para 59% e, em Xiririca, de 40% para
84%.
Tal disparidade possivelmente reflete a diversidade das atividades econômicas das duas
localidades. A maior delas (81% dos fogos), Iguape, possuía em 1801 um núcleo urbano
razoavelmente definido, com 12% do total de domicílios. Ademais, a extração de madeiras e a
construção naval agregavam parte significativa da lida dos iguapenses representando,
respectivamente, 10% e 9% das unidades domiciliares, além de artesãos e comerciantes (13%). Já
a vila de Xiririca apresentava uma organização essencialmente rural (97% dos fogos), onde
madeireiros, canoeiros e remadores representavam 15% das atividades arroladas para os chefes
de domicílio.
Retomando os produtores de arroz, a Tabela 1 revela outras diferenças importantes entre
as duas vilas e, aprofundando as distinções, entre a produção familiar e a escravista.

7

Cf. BROWN, Op. Cit., p. 417.
“Between 1799 and 1822 rice was the indispensable cargo of vessels entering Rio de Janeiro from Iguape and
Cananéia, occasionally accompanied by small amounts of beans, coffee and lumber, especially after 1810. It is
probable that lumber was as important an export as rice but it did not, of course, appear as consistently in the
coastal trade register. Because rice was exported to Europe as well consumed within Brazil, it is not surprising that
outside of the years of Franca e Horta’s trade restrictions, both Iguape and Cananéia producers had regular contact
with Rio merchants to whom they consigned their rice. Without this production of a colonial export, it is unlikely that
such links would have existed and that trade with Rio would have reached the level it did” (BROWN, Op. cit., p.
325-6).
8
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Tabela 1 – Características da produção de arroz segundo
a presença de escravos, Iguape e Xiririca, 1801.

Total

escravista

escravista

escravista

sim

não

sim

não

sim

não

Total

Xiririca

domicílios

162

459

53

90

215

549

escravos

697

-

256

-

953

-

Arroz

Atributos

Iguape

domicílios

45

89

25

32

70

121

escravos

425

-

138

-

425

-

arroz (alqueires)

2.440

2.385

1.438

780

3.878

3.165

média por domicílio

54,2

26,8

57,5

24,4

55,4

26,1

Fonte: AESP.

Não obstante a vila de Iguape contribuir com praticamente sete décimos da produção
total de arroz, a produtividade entre os domicílios das duas vilas não apresentou diferenças
significativas, tanto entre aqueles com força de trabalho escrava como nos fogos com mão-deobra familiar. Em acordo com as observações já tecidas sobre as diferentes ocupações dos
moradores do Vale do Ribeira, a participação de escravos presentes nos fogos iguapenses atingiu
41,2% contra 53,9% em Xiririca. Merece destaque ainda que a produção destas unidades foi, em
média, apenas o dobro daquelas sem escravos.
Os campos de arroz, apesar de disseminados nas duas vilas, distribuíam-se de forma
desigual entre os bairros. Em Iguape (11 bairros), as regiões da Ribeira Acima e Ribeira do Una
contribuíam com 51% de toda a colheita e em Xiririca (4 bairros), as propriedades localizadas
Ribeira Abaixo concorriam com 44% do arroz. Além disso, a produção de outros víveres
representava uma alternativa importante aos moradores das duas vilas. Em Iguape, 93 domicílios
fabricavam farinha de mandioca, totalizando 2.170 alqueires e em 71 deles processavam-se 306
dúzias de taboados. Se para o primeiro cultivo a concomitância com o arroz atingia um quinto
dos casos, apenas 5 extrativistas de madeira também cultivavam a gramínea. Feijão e fumo
cumpriam papel assemelhado em Xiririca, com 594 alqueires em 55 fogos e 115 arrobas em 35
5

unidades, respectivamente. Neste caso, ressalte-se que mais da metade desses agricultores
também se envolviam com o amanho do arroz.
Em síntese, apesar de o arroz já representar o produto agrícola de maior importância em
1801, seu cultivo ainda não se apresentava hegemônico, tanto na ocupação espacial quanto na
utilização mais intensiva da mão-de-obra escrava presente. Esse quadro sofreria alterações
importantes três décadas depois, como mostram os resultados subseqüentes.
Em relação ao ano de 1801, em 1836 o número de domicílios com cultivo de arroz
somava 871, representando um aumento de 356%. Em Iguape esse valor passou de 134 para 616
fogos (360%) e em Xiririca, de 57 para 255 (347%). A quantidade total de escravos envolvidos
na lida do arroz atingia, em 1836, 1.832 pessoas, o que correspondia a 72% do total de escravos
presentes na lista nominativa e significou um incremento de 331% em relação ao valor observado
no começo do século.
Conforme foi assinalado em nota na introdução desta comunicação, os valores indicados
da produção domiciliar de arroz no ano de 1836 apresentam problemas, pois se para a vila de
Xiririca há uma clara distinção entre o arroz em casca e o arroz pilado, tal cuidado não foi
tomado pelos inspetores de quarteirão da vila de Iguape. A simples soma linear desses valores
representa o dobro do total exportado pelo porto de Iguape naquele ano. Tomando como
referência os preços de embarque para os dois gêneros fornecidos por Müller (Rs. 1$600 por
alqueire de arroz pilado e Rs. 640 por alqueire de arroz em casca)9 e as indicações de quantidade
produzida e rendimento para cada domicílio, obteve-se uma estimativa de valor por alqueire de
arroz vendido. Assim, adotou-se como critério que aqueles com valor abaixo de Rs. 900 por
alqueire comercializaram arroz em casca e, acima desse valor, arroz pilado. Desse crivo
resultaram os seguintes valores: 47.845 alqueires de arroz pilado, 65.186 alqueires de arroz em
casca e mais 4.999 alqueires de arroz que não foi possível determinar seu preço. Tais valores
devem ser tomados como indicativos, pois na lista encontrou-se pelo menos 20 domicílios

9

Cf. MÜLLER, Op. Cit., p. 228.
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cultivando arroz mas sem as quantidades colhidas e é possível que para outros tantos nem esta
indicação tenha sido feita.10
Ressalvadas as condições acima, considere-se primeiramente o caso do arroz em casca,
apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 – Características da produção de arroz em casca
segundo a presença de escravos, Iguape e Xiririca, 1836.

Total

escravista

escravista

escravista

sim

não

sim

não

sim

não

Total

Xiririca

domicílios

205

754

99

205

304

959

escravos

2.035

-

516

-

2.551

-

Arroz

Atributos

Iguape

domicílios

65

230

46

124

111

354

escravos

289

-

195

-

484

-

arroz (alqueires)

16.505

22.526

12.680

13.475

29.185

36.001

média por domicílio

253,9

97,9

275,7

108,7

262,9

101,7

Fonte: AESP.

A participação domiciliar na venda do arroz em casca atingia 34% dos casos
identificados. Novamente, da vila de Iguape originou-se a maior quantidade de arroz em casca
(60%), apesar de as maiores médias por domicílio, com ou sem escravos, pertencerem à vila de
Xiririca, assim como a participação no total dos fogos, principalmente naqueles sem escravos
(61%).
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Além desses problemas, há uma diferença de 3 quarteirões no subdistrito da vila de Iguape entre a lista nominativa
aqui utilizada e a descrita por Daniel Pedro Müller (cf. MÜLLER, Op. Cit., p. 81). A avaliação do impacto da
ausência desses quarteirões, entretanto, esbarra na própria diferença entre os valores oferecidos pelo autor: há dois
totais distintos indicando a presença de 6.689 pessoas livres e 2.647 escravos (9.336 pessoas) ou 6.479 livres ou
2.917 escravos (9.396 pessoas), contra 6.136 livres e 2.613 escravos (8.749 pessoas) na lista atualmente disponível
no AESP. Tomando o primeiro conjunto as perdas representam, respectivamente, 8,3% e 1,3% ou 5,3% e 10,4% para
o segundo bloco.
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Diversamente do ano de 1801, a produção média nos fogos escravistas, apesar de
minoritária no cômputo total dessa modalidade de arroz, diferiu de forma mais significativa em
relação àqueles sem escravos. A alocação de escravos na produção do grão sem beneficiamento
pode refletir a indisponibilidade de energia hidráulica para a construção de engenhos. Entretanto,
os números apresentados na Tabela 3 evidenciam outros motivos associados a este fato.

Tabela 3 – Distribuição dos engenhos de arroz segundo a
presença de escravos, Iguape e Xiririca, anos selecionados.

Tipo de
engenho
com
escravos
sem
escravos
Total

1801

1815

1828

1836

Iguape

Xiririca

Total

Iguape

Xiririca

Total

Iguape

Xiririca

Total

Iguape

Xiririca

Total

8

4

12

12

27

39

14

34

48

24

34

58

0

0

0

0

6

6

0

3

3

4

12

16

8

4

12

12

33

45

14

37

51

28

46

74

Fonte: AESP.

Além do incremento quantitativo observado a partir de 1815, chama a atenção a elevada
presença de engenhos na vila de Xiririca e não apenas tocados por força de trabalho cativa. De
outra parte Iguape, não obstante contribuir com a maior parcela de arroz comercializado, contava
em 1836 com pouco mais de um terço do total de benfeitorias e praticamente todas escravistas.
Neste ano os engenhos presentes em Xiririca distribuíam-se igualmente entre os dois distritos da
vila; em Iguape o quarteirão de Juquiá possuía 7 unidades, Rio de Una e Engenhos com 4, Rio
Pequeno, Rio das Pedras e Enseada com 3 e os demais localizavam-se na Vila de Iguape e nos
quarteirões de Jairê, Mumuna e Jacupiranga. Os moradores desses quarteirões respondiam por
apenas metade de todo o arroz pilado de Iguape. Sem perder de vista a possível omissão de
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algumas dessas benfeitorias na lista nominativa,11 parece razoável supor que alguns proprietários
de engenhos deveriam processar, além de sua própria colheita, a de outros agricultores e que tal
arranjo compusesse uma das formas de comercialização do arroz, uma vez que alguns desses
proprietários também exerciam as funções de negociantes e sócios em embarcações.
Aproveitando o momento, a Tabela 4 apresenta as características referentes ao arroz
pilado contabilizado no Vale do Ribeira em 1836.

Tabela 4 – Características da produção de arroz pilado
segundo a presença de escravos, Iguape e Xiririca, 1836.

Total

escravista

escravista

escravista

sim

não

sim

não

sim

não

Total

Xiririca

domicílios

205

754

99

205

304

959

escravos

2.035

-

516

-

2.551

-

Arroz

Atributos

Iguape

domicílios*

75

162

46

39

121

201

escravos

952

-

303

-

1255

-

arroz (alqueires)

24.449

9.343

11.443

2.610

35.893

11,863

média por domicílio

334,9

58,0

248,7

68,7

296,6

59,0

* Exceto 2 escravistas em Iguape e 2 não-escravistas, 1 em Iguape e 1 em Xiririca.

Fonte: AESP.

11

Segundo Müller, o número de engenhos funcionando em 1836 somava 82; presumivelmente esses 8 casos a mais
estariam nos 3 quarteirões não localizados da vila de Iguape (Cf. MÜLLER, Op. Cit., p. 132). Curiosamente, o autor
não indicou os 14 engenhos de aguardente indicados no mesmo ano, o que pode representar um lapso do autor na
contagem dos engenhos. Além dos totais obtidos nas listas nominativas, há dois outros informes sobre o número de
engenhos na região: um relatório encaminhado pela Câmara Municipal de Iguape ao governo provincial em 1852
arrolou a presença de 39 engenhos de arroz espalhados pelos rios da região, com capacidade de produção que oscilou
de 100 a 2.500 sacas de arroz por ano (AESP, Ofícios Diversos de Iguape, 1848-1852, ordem 1.042). Em 1861, em
resposta a outra consulta, encaminhou a Câmara de Iguape o seguinte quadro sobre o estado das fábricas: “Podem-se
elas classificar do modo seguinte: 120 de pilar arroz, 22 de moagem e destilação de aguardente e 4 de fabricar café.
O estado de adiantamento delas não é grande, pelo contrário ressentem-se de grande atraso e a força bruta em
quase todas substitui a arte e por isso o resultado geral dos produtos não correspondem ao número de fábricas que
existem. Possui ainda este município muitas olarias onde se fabricam telhas e tijolos para seu consumo; fabrica-se
também muita louça ordinária, tachos, potes e moringas e destas exportam-se algumas. A cal para construção dos
edifícios é feita toda no município” (AESP, Ofícios Diversos de Iguape, 1859-1861, ordem 1.044).
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O arroz pilado provinha predominantemente de fogos escravistas, na proporção de 3
alqueires para 1 produzido em unidades sem cativos. A despeito da quantidade associada à vila
de Iguape corresponder a 70% desse total, a participação relativa do trabalho familiar respondia
por 28% do grão pilado, ao passo que na vila de Xiririca esse valor atingiu 19%. Pari passu,
aquela vila comprometia 47% de seus escravos contra 59% dos cativos presentes nos domicílios
de Xiririca.
Independente destas observações, nota-se novamente uma significativa discrepância na
produção média vinculada à presença de escravos, superando em cerca de cinco vezes o valor dos
demais fogos, não obstante este praticamente dobrar no intervalo considerado. Nesse caso não se
trata apenas de um uso mais extensivo do trabalho escravo, mas parece haver também ganhos
intensivos: em 1801, a quantidade média processada por escravo atingia 9 alqueires e, 1836, 29
alqueires.
Muito embora as exportações de arroz pelo porto de Iguape estivessem longe do seu
auge, que ocorreria alguns anos mais tarde, no início da segunda metade do século XIX,
atingindo marcas ao redor de 100 mil alqueires, os dois momentos aqui descritos flagram o
intervalo de maior expansão da cultura do arroz no Vale do Ribeira. Dessa forma, a seção
seguinte analisa a estrutura de posse dos escravos no intervalo considerado.

A estrutura de posse dos escravos
Os dados apresentados acima mostram como, no intervalo de pouco mais de 30 anos, a
presença de escravos disseminou-se no cultivo da gramínea no Vale do Ribeira. Trata-se,
portanto, de um mútuo condicionamento: o aumento dos ganhos com a venda do arroz
possibilitou a aquisição de mais escravos que por sua vez permitiu a intensificação da produção
do grão.
Nos dados apresentados na Tabela 5 verifica-se a velocidade desses retornos através da
variação do número de escravos e escravistas.
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Tabela 5 – Proprietários e escravos: medidas de tendência
central e concentração, Iguape e Xiririca, anos selecionados.

1836

1828

1815

1801

Ano

localidade

proprietários

escravos

Iguape

165

709

Xiririca

53

total

razão de sexo entre

média

mediana

Gini

106,1

4,3

3

0,466

257

93,2

4,8

3

0,462

218

966

102,5

4,4

3

0,466

Iguape

221

1.257

126,9

5,7

3

0,531

Xiririca

91

456

121,3

4,8

3

0,473

total

312

1.693

125,4

5,4

3

0,518

Iguape

248

1.731

124,5

7,0

4

0,558

Xiririca

124

627

115,1

5,7

3

0,503

total

372

2.358

121,9

6,3

4

0,547

Iguape

304

2.039

121,3

6,9

4

0,560

Xiririca

101

523

94,4

5,2

3

0,490

total

405

2.612

115,3

6,4

4

0,548

escravos

Fonte: AESP.
Nota-se um aumento tanto no número de proprietários (1,8% ao ano) como no de cativos
(2,8% ao ano), este mais acentuado em Iguape (3,1% ao ano) do que em Xiririca (2,1% ano).
Nesta localidade chama a atenção a redução do total de escravos entre 1828 e 1836, inclusive
com uma queda acentuada na razão de sexo – parcialmente explicado pela mudança de territórios
por proprietários e suas posses: em Iguape no ano de 1828 encontravam-se apenas 3 proprietários
e 28 escravos nascidos em Xiririca e em 1836 esses números passaram para 10 e 67,
respectivamente.
Tal movimento parece concordar com a relativa redução da participação da vila de
Xiririca na produção total de arroz verificada na seção anterior. Os indicadores de tendência
central também corroboram o menor dinamismo da vila interiorana, tanto na persistência do valor
mediano como na manutenção do número médio de escravos possuídos por proprietário (4,8 em
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1801 e 5,2 em 1836), vis-à-vis o incremento dos dois índices entre os escravistas iguapenses,
além das razões de sexo mais elevadas.
A gradual concentração da posse visualizada através do índice de Gini decorre
exclusivamente dos escravistas de Iguape e também guarda relação com a capacidade de ganhos
assinalada acima. Desse conjunto de dados, retém-se que a prosperidade associada à expansão da
cultura do arroz não se revelou homogênea. Em Xiririca, no ano de 1836, há uma retração em
relação aos anos anteriores; já entre os escravistas iguapenses, apesar do crescimento dos
indicadores de tendência central, esse movimento favoreceu principalmente aqueles com maiores
posses. O Gráfico 1 redimensiona estas tendências ao considerar a distribuição dos proprietários
segundo faixas de tamanho dos plantéis.
Gráfico 1 - Participação relativa dos proprietários segundo faixas de
tamanho dos plantéis - Iguape e Xiririca, anos selecionados
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Fonte: AESP.
A aludida desigualdade de ganhos evidencia-se na persistente elevada presença dos
pequenos escravistas nos 4 anos considerados, ressalvando um pequeno declínio em Iguape,
conforme sugeriam os resultados da Tabela 5. No outro extremo, tanto em 1801 como em 1815 a
participação de proprietários com 20 ou mais escravos praticamente inexistia. A partir de 1828
12

nota-se em Iguape a consolidação de um grupo de escravistas com mais de 9 escravos, com
participação ao redor de 20%. Tal fenômeno, exceto em 1828, não se apresenta de forma tão
intensa na vila de Xiririca.
A distinção dessas faixas acompanha a "especialização" da atividade agrícola. Em
Iguape, em 1801, entre os maiores proprietários de escravos equiparavam-se agricultores,
lavradores, proprietários de engenhos de arroz, armadores, homens do mar e comerciantes. A
partir de 1815, entre aqueles com 10 ou mais escravos predominavam apenas lavradores e
engenhos de arroz, secundados por comerciantes que, possivelmente, também possuíam negócios
na rizicultura. O traço de desigualdade entre lavradores e engenheiros de arroz residia na
participação relativa de cada grupo dentro das faixas de tamanho dos plantéis: os primeiros, em
sua grande maioria, concentravam-se na primeira faixa de posse (6 em cada 10 casos) e os
escravistas com engenhos paulatinamente predominavam com posses acima de 9 escravos,
passando de cerca de 40% para 60% entre 1801 e 1836.
Tal padrão distingue-se daquele observado em Xiririca. Muito embora os proprietários
de engenhos de arroz fossem os únicos detentores de plantéis com 20 ou mais escravos a partir de
1815, pelo menos 60% dos engenhos, para todos os anos considerados, funcionavam com menos
de 10 escravos. Trata-se, portanto, de uma forma distinta da organização produtiva, pois as
unidades de Xiririca, além de mais numerosas, provavelmente possuíam uma capacidade de
processamento limitada. Gráfico 2 apresenta a distribuição relativa dos escravos segundo as
mesmas faixas de posse.
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Gráfico 2 - Participação relativa dos escravos segundo faixas de tamanho dos
plantéis - Iguape e Xiririca, anos selecionados
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Fonte: AESP.
Pelo lado de Iguape nota-se a importância das posses com 10 ou mais escravos a partir
de 1815 e sua consolidação nos anos seguintes, contendo seis décimos do total dos escravos. Em
Xiririca, conforme já ressaltado, esse grupamento não se destaca em relação ao predomínio das
pequenas posses (até 9 escravos), que concentrava pouco mais da metade dos escravos nos quatro
anos selecionados.
A seção anterior já apontou a acentuada participação dos escravos no cultivo do arroz
em 1836, principalmente na vila de Xiririca em função do baixo grau de diferenciação das
atividades exercidas pelos escravistas nesta localidade. Em 1801, lavradores detinham 77,0% dos
escravos e aqueles com engenho de beneficiamento de arroz contavam com apenas 3,5% dos 257
escravos, valor menor do que o pertencente aos proprietários de engenho de aguardente (7,4%).
Em 1815 os escravos vinculados aos engenhos de arroz representavam 47,0% da massa cativa,
atingindo 51,4% em 1836, seguidos pelos lavradores com pouco mais de quatro décimos do
contingente. Em Iguape, as propriedades associadas aos engenhos de arroz reuniam 6,6% dos
escravos em 1801 e 22,8% em 1836, enquanto os agricultores mantiveram a posse de cerca de
50% dos cativos. Ao contrário de Xiririca, em todos os anos nota-se a significativa presença de
pequenas posses associadas a artesãos, profissionais liberais, comerciantes e extrativistas,
14

representando 55,4% dos escravos em 1801 e 23,5% em 1836. É preciso ressalvar, entretanto,
que muitos desses proprietários conjugavam a agricultura doméstica de manutenção.

A posse no Vale do Ribeira: uma visão comparativa
Para esta seção, lança-se mão dos dados fornecidos por Francisco Vidal Luna sobre a
estrutura da posse de escravos em 25 diferentes localidades paulistas.12 Utilizando-se também dos
Maços de População, Vidal Luna coletou dados sobre proprietários e escravos para os anos de
1777, 1804 e 1829 e os agrupou segundo grandes regiões, a saber: Vale do Paraíba, Capital,
Oeste Paulista, Caminho do Sul e Litoral; esta última inclui as vilas de Cananéia, Iguape, Santos
e São Sebastião.13 A partir desses informes foram construídos os Gráficos 3 a 6. Os dois
primeiros comparam Iguape e Xiririca às regiões paulistas no ano de 1804.

Gráfico 3 - Participação relativa dos proprietários segundo faixas de tamanho dos
plantéis - Iguape e Xiririca, 1801 e regiões paulistas, 1804
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Fontes: AESP e LUNA (1998).

12

LUNA, Franciso Vidal. São Paulo: população, atividades e posse de escravos em vinte e cinco localidades –
(1777-1829). Estudos Econômicos, São Paulo, IPE-USP, v. 28, n. 1, p. 99-199, jan.-mar. 1998.
13
Compõem a amostra: Areias, Cunha, Guaratinguetá, Jacareí, Lorena, Pindamonhangaba e São Luis do Paraitinga
(Vale do Paraíba), Atibaia, Cotia, Guarulhos, Mogi da Cruzes e São Paulo (Capital), Campinas, Itapeva, Itu, Jundiaí,
Mogi Mirim e Porto Feliz (Oeste Paulista), Curitiba, Itapetininga e Sorocaba (Caminho do Sul).
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Gráfico 4 - Participação dos escravos segundo faixas de tam anho
dos plantéis - Iguape e Xiririca, 1801 e regiões paulistas, 1804
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Fontes: AESP e LUNA (1998).
A diferença notável entre as duas vilas e o conjunto da capitania reside na diminuta
parcela de grandes proprietários. À exceção da Capital, com 2,6% dos proprietários, todas as
demais regiões possuíam pelo menos 4% de escravistas abastados, atingindo 9% no Oeste
Paulista, então a região mais próspera da capitania em virtude da produção de açúcar e
aguardente. Em ambas as vilas a participação relativa dos pequenos proprietários (até 10
escravos) superava qualquer uma das grandes regiões. Tal situação reafirma-se através do Gráfico
4: enquanto Iguape comportava praticamente 73% de seus escravos nesse grupo de posse e
Xiririca 64%, nas regiões paulistas esse valor oscilou de 37% (Oeste Paulista) a 58% (Caminho
do Sul).
Em complemento, a posse média de escravos (4,3 em Iguape e 4,8 em Xiririca) só se
igualava àquela observada no Caminho do Sul (4,99 escravos por proprietário); as demais áreas
apresentavam valores entre 5,15 (Capital) e 7,19 (Oeste Paulista) e o índice de Gini (0,466 e
0,462), bem menores do que o observado para o Oeste Paulista (0,588) assim como para o
conjunto das regiões (0,533).
Esse conjunto de observações revela um quadro de relativo atraso do Vale do Ribeira em
relação à capitania paulista, conforme esperado. Além da já forte atividade agroexportadora
16

desenvolvida no Oeste Paulista e também no Vale do Ribeira, as demais regiões consolidavam
uma prática de agricultura de abastecimento e de comércio regional. Conforme destaca Vidal
Luna, a taxa de crescimento da população cativa no período 1777-1804 atingiu 2,34% ao ano,14
contra 1,22% entre 1778 e 1801 no Vale do Ribeira.
No final da década de 1830 os efeitos dos ganhos relativos à exportação do arroz
resultaram em alterações importantes, conforme indicam os Gráficos 5 e 6.
Se o padrão de posse de cativos nas vilas aqui consideradas não se aproxima do próspero
Oeste Paulista, conforme indica o Gráfico 5, os proprietários com posses acima de 10 escravos –
principalmente na vila de Iguape – respondiam por parcelas de posse comparáveis aos escravistas
do Vale do Paraíba, que neste período conheciam um surto de desenvolvimento com a expansão
do cultivo do café. O valor médio das propriedades, que em Iguape atingia 7,0 cativos por
escravista e em Xiririca 6,3, apesar de ficarem abaixo do valor observado no conjunto das
localidades investigadas por Vidal Luna (7,25 escravos por proprietário), distanciam-se dos
observados para a Capital (5,03) e Caminho do Sul (4,64). Os índices de concentração (0,558 em
Iguape e 0,503 em Xiririca) entretanto, não denotam uma diferenciação tão intensa como a
verificada entre os escravistas no Oeste Paulista (0,645) e, em menor grau, no Vale do Paraíba
(0,604).

14

LUNA, Op. Cit., p. 104 e 149.
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Gráfico 5 - Participação relativa dos proprietários segundo faixas de
tamanho dos plantéis - Iguape, Xiririca, 1828 e regiões paulistas, 1829
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Fontes: AESP e LUNA (1998).
O Gráfico 6 indica que a participação dos escravos nas maiores posses (acima de 10
escravos) atingia 57% dos cativos em Iguape e 44% em Xiririca, contra 61% nas vilas do Vale do
Paraíba e 79% no Oeste Paulista.
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Gráfico 6 - Participação relativa dos escravos segundo faixas de
tamanho dos plantéis - Iguape, Xiririca, 1828 e regiões paulistas, 1829
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Fontes: AESP e LUNA (1998).
Esse conjunto de informes sugere que o arroz, apesar de não imprimir um dinamismo
comparável com outros cultivos destinados à exportação, possibilitou durante os primeiros 30
anos do Oitocentos um relativo acúmulo de riqueza, aqui considerado como equivalente à posse
de escravos. Assim, os escravistas do Vale do Ribeira – em especial em Iguape – em um curto
período, rompem com um quadro marasmático herdado do século XVIII e graças aos ganhos
obtidos através da exportação da gramínea, estabelecem um ciclo de prosperidade, limitado pelas
próprias possibilidades do grão despachado pelas embarcações que cruzavam o litoral paulista.

Considerações finais
Nesta comunicação buscou-se apresentar um amplo panorama relacionando a expansão
do cultivo do arroz e o aumento da população cativa no início do século XIX no Vale do Ribeira.
No entanto, o tratamento aqui apresentado não contempla o leque de questões suscitadas pela
investigação.
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Parte delas podem ser respondidas através da própria fonte primária consultada e
respeita à composição sócio-demográfica dos chefes de domicílio, confrontando escravistas e
não-escravistas, assim como rizicultores e demais fogos sem o cultivo do arroz. Esse cotejo
resultará em novos elementos para a compreensão da difusão das práticas agrícolas no Vale do
Ribeira. De outro flanco, há que se comparar os resultados obtidos com outros casos já descritos
pela historiografia, sejam os cultivos destinados à exportação ou demandados para consumo
interno.
Um outro conjunto de inquietações transcende a fonte aqui examinada pois atinge o
período posterior às listas nominativas. Considerando o apogeu das exportações a partir da
segunda metade do século XIX, que destino teria o convívio entre rizicultores escravistas e nãoescravistas? Quais as causas da decadência dessa atividade econômica em meados da década de
1870? Espera-se que os inventários em coleta possam indicar as interpretações da trajetória
econômica dos ribeirenses ao longo do Oitocentos.
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RESUMO: A tese do ciclo econômico longo de Nicolai Kondratiev é valida não apenas
para apresentar séries estatísticas temporais. O movimento cíclico de longa duração é a
expressão concentrada das contradições do Capitalismo, dentro das quais ele se move,
tentando ao mesmo tempo romper as próprias barreiras e produzir além dos seus limites.
Assim, a abordagem marxista da economia capitalista introduziu um diferencial histórico
crucial para a compreensão dos fenômenos econômicos. Na História Econômica, o estudo
da Economia enquanto um processo histórico em permanente movimento não seria possível
sem o instrumental analítico dos ciclos longos. Por isso, o ciclo longo de Kondratiev é
também fundamental para a compreensão da análise conjuntural econômica, além de
expressar a dinâmica do desenvolvimento capitalista em movimentos cíclicos de longa
duração, inclusive no decorrer do século XX.

PALAVRAS-CHAVE: História Econômica, Análise Conjuntural e Ciclos Longos.
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O presente trabalho tem por finalidade chamar a atenção sobre a ocorrência durante
o século XX dos ciclos longos do economista russo Nicolai Kondratiev (1892-1938),
responsável pelo Instituto Soviético de Conjuntura, até ser preso em 1930, acusado de
“desvio ideológico”. Para isso, serão basicamente utilizados textos mais recentes
encontrados em livros e na Internet sobre o tema. Em função da precisão obtida na
determinação da periodicidade do movimento cíclico de longa duração proposta por
Kondratiev, aceita e comprovada inclusive por autores de correntes intelectuais divergentes,
para interpretar a dinâmica conjuntural da economia capitalista, não cabem mais questões
sobre a existência ou não dos ciclos longos. Esse estudo é apenas uma parte da pesquisa
sobre os ciclos longos de Kondratiev desenvolvida a partir de 2004.

Dentro da literatura econômica marxista, o movimento cíclico de longa duração foi
sugerido algumas décadas antes de Kondratiev, contudo, sem ainda uma sistematização
mais detalhada. Analisando a dinâmica industrial têxtil do algodão, Marx percebeu que as
variações periódicas da indústria e as flutuações de mercado peculiares a cada ramo de
produção tinham se convertido em uma seqüência de períodos alternados, com fases de
expansão e paralisação da produção, desde uma atividade moderada, passando por um
período de prosperidade, superprodução, crise à completa estagnação.

De 1770 a 1863, isto é, do monopólio inglês à época da concorrência mundial, as
contradições inerentes da produção capitalista na indústria têxtil do algodão estavam
patenteadas de forma mais contundente nos ciclos periódicos que atingiam os seus pontos
culminantes com as crises gerais. Por sua vez, a crise era um ponto de partida para grandes
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investimentos novos, formando uma nova base material para a próxima fase de expansão
industrial. A complexidade do processo produtivo aumentava as possibilidades de um curso
anormal (crise). Assim, na produção capitalista, a condição de equilíbrio econômico dos
mercados é sempre casual devido à freqüência das crises 1.

Para Marx, as crises representavam um momento de renovação antecipada da
maquinaria (capital fixo), na tentativa de buscar uma nova fase de expansão do Capitalismo
com menos gastos em termos da utilização da força de trabalho e com uma produtividade
crescente. O movimento cíclico das crises era a expressão econômica da luta de classes na
produção, com soluções paliativas e transitórias 2.

Marx havia encontrado a confirmação empírica da lei dialética de unidade e luta dos
contrários no modo de produção social capitalista: as contradições existentes na produção
burguesa se ajustavam violentamente nas crises ao mesmo tempo em que se opunham.
Dessa maneira, as contradições do Capitalismo assumiam dimensões tanto maiores quanto
mais se desenvolvia a produtividade, com crises constantes, erupções essenciais em grande
escala e durante períodos determinados. “A riqueza tem sempre por pressuposto a pobreza
e só se desenvolve, desenvolvendo a pobreza” 3.

Em termos mais gerais, o movimento cíclico de longa duração em Marx era a
expressão concentrada das contradições do Capitalismo, dentro das quais ele se movia,
tentando ao mesmo tempo romper as próprias barreiras e produzir além dos seus limites que
apenas toleravam uma atividade em correspondência com o emprego rentável do capital
existente na produção de mais-valia.

Pela análise marxista, a produção burguesa é forçada por suas próprias leis
imanentes a desenvolver as forças produtivas como se não existisse uma base social estreita
para a sua expansão em função das relações de produção, enquanto ela só pode se
1

Ver Marx, Karl, O Capital, Livro I, vols. I e II, Bertrand, RJ, 1996, pgs. 520-739 e Livro II, vol. III, Difel,
RJ, 1991, pgs. 194, 527 e 528.
2
Ver Marx, op. cit., 1991, pg. 178.
3
Ver Marx, Karl, Teorias da Mais-Valia, Livro IV do Capital, vols. I, II e III, Bertrand, RJ, 1987, pgs. 11091111 e 1138.
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desenvolver dentro dos limites dessa estreiteza. Por operar em escala arbitrária, quanto mais
o Capitalismo se desenvolve, mais necessita da expansão dos mercados, que está limitada
por sua vez pela concentração generalizada de riqueza socialmente produzida. Nas crises, a
riqueza acumulada pelo modelo de produção indutor da expansão anterior do capital (M-DM) é direcionada ao setor financeiro, que cresce às custas do capital produtivo na forma DM-D e será responsável pela fase seguinte de investimentos, fomentando um novo
movimento ascendente da produção 4.

Por fim, a abordagem marxista da economia capitalista havia introduzido um
diferencial histórico crucial para a compreensão dos fenômenos econômicos. Com ela, a
contradição entre as forças produtivas e as relações de produção no Capitalismo movimenta
não só a vida econômica, mas também a política e a sociocultural. Essa dinâmica que
procura conciliar interesses contraditórios no mercado mundial é pontuada por momentos
de expansão e recessão produtivas. Ora o capital produtivo é o carro-chefe no processo de
produção de riqueza, ora o capital financeiro, que Marx analisou em forma embrionária,
somente com funções bem definidas na circulação do capital como um todo.

Um importante pioneiro depois de Marx na interpretação histórica de fases
econômicas expansivas e recessivas que ora se alternavam na economia capitalista foi o
economista marxista Alexander Helphand, estudando as crises agrícolas e a grande
depressão do fim do século XIX. Helphand observou que nas fases expansivas havia curtos
períodos de recessão e, nas fases recessivas, curtos períodos de expansão. Em 1896, ele
visualizou os primórdios do Sistema-mundo, correlacionando abertura de novos mercados à
expansão colonial, além de chamar a atenção para a importância da eletricidade na
expansão industrial e o aumento na produção de ouro nos últimos momentos de
crescimento econômico. Parvus, como era conhecido entre os revolucionários europeus,
defendeu também a hipótese de uma sucessão de ciclos longos provocados pelo
alargamento do mercado mundial ainda em 1901.

4

Ver Marx, op. cit., 1987, pg. 932.
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Mais adiante, dois outros economistas marxistas dos Países Baixos, J. Van Gelderen
e De Wolff, sistematizaram melhor essa questão abrindo um novo caminho para as
investigações que levariam à teoria dos ciclos longos de Kondratiev. Há de se destacar
também a influência significativa de Tugan Baranowsky, professor de Kondratiev na
Universidade de São Petersburgo, que acreditava na necessidade de renovação periódica
dos equipamentos industriais como causa maior dos ciclos longos 5.

Com a divulgação de seus estudos no início da década de 20 do século XX,
Kondratiev recebeu pesadas críticas de Leon Trotsky por ter dado margem à interpretação
de uma possível nova onda ascendente do Capitalismo, contrariando as teses terminais
defendidas pela Terceira Internacional. Em 1925, foi publicado o seu mais importante
artigo sobre os ciclos longos da conjuntura econômica. Kondratiev reconhecera nele a
escassez dos dados estatísticos e não tentou consolidar as bases para uma teoria de ciclos
longos. A sua análise ficou restrita aos dados de nível de preços (atacado), taxa de juros
(remuneração dos bônus públicos), salários, volume de comércio exterior, produção e
consumo de carvão e ferro em lingotes mais os números da produção de chumbo, em
França, EUA, Inglaterra e Alemanha. Para algumas séries estatísticas, não foi possível a
constatação de ciclos longos. No entanto, o material utilizado serviu para demonstrar que
nas fases de ascensão dos ciclos longos os anos de prosperidade são numerosos, e que nas
fases descendentes, predominam os anos de depressão 6.

Kondratiev apenas havia constatado, com a ajuda da Estatística, o ritmo cíclico das
crises de superprodução apontado por Marx e Engels. Enviado à Sibéria, prosseguiu com
seus trabalhos por pouco tempo antes de adoecer. Mesmo com a saúde debilitada,
Kondratiev foi fuzilado em 1938 e, a partir de então, o problema da ocorrência dos ciclos
longos tem recebido variadas interpretações de diferentes matizes intelectuais 7.

5

Ver Bosserelle, Éric, Le cycle Kondratieff; Théories et controverses, Masson, Paris, 1994, pgs. 12-16 e
Scandella, Luigi, Le Kondratieff; Essai de théorie des cycles longs économiques et politiques, Economica,
Paris, 1998, pgs. 9-30.
6
Ver a versão em inglês Kondratiev, N. D., The Long Waves in economic life, Review, Vol. 2, nº 4, Sage,
Beverly Hills and London, 1979.
7
Ver Bosserelle, op. cit., 1994.
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Algumas valiosas contribuições foram feitas ao estudo dos ciclos longos desde 1925
por autores não-marxistas também. Foi o economista francês François Simiand quem em
1932 denominou os períodos de ascensão do movimento cíclico de longa duração “Fase A”
e, os períodos descendentes, “Fase B”. Após a morte de Kondratiev, o economista austríaco
Joseph Schumpeter, que simpatizava com algumas idéias de Marx, destacou a importância
dos ciclos longos para a análise da conjuntura econômica no seu estudo sobre os Business
Cycles de 1939. Graças ao trabalho de Schumpeter, os ciclos econômicos com duração
entre 50 e 60 anos são conhecidos hoje como ciclos Kondratiev.

É, contudo, a partir da última análise feita pelo próprio Nicolai Kondratiev, que
começamos os debates sobre os ciclos longos no século XX. Segundo Kondratiev, o
movimento ascendente do terceiro ciclo longo desde 1780-1789 tinha começado em 18901896 e terminado em 1914-1920, sendo a sua duração de 24 anos. Na opinião do autor, o
primeiro ciclo longo (de 1780-1789 a 1844-1851) foi o mais amplo. Os ciclos longos
poderiam então não ter mais a mesma longevidade, cuja duração variava entre 47 e 60 anos,
incluindo os dois períodos, um de ascensão e outro de recessão da economia capitalista. De
acordo com os dados estatísticos disponíveis naquela época, o movimento descendente
desse terceiro ciclo longo havia iniciado ainda em 1914-1920, logo após as destruições
causadas pela Primeira Guerra Mundial, mas Kondratiev não chegou a precisá-lo
totalmente 8.

Quando a temática dos ciclos longos foi retomada em meados da década de 70 do
século XX, estabeleceram-se o fim do terceiro ciclo longo e o início do quarto movimento
cíclico do Capitalismo, na perspectiva analítica marxista. Para Theotonio dos Santos, a
terceira Fase B de Kondratiev foi de 1914-1920 a seu término em 1940-1945, quando a
economia norte-americana começou a se recuperar durante a guerra. A análise histórica da
economia capitalista feita por Ernest Mandel corrobora esses números 9.

8

Ver também a versão em espanhol Kondratieff, Nicolai, Los grandes ciclos de la vida económica,
www.eumed.net/cursecon/textos, Julho de 2004.
9
Ver Santos, Theotonio dos, La cuestión da las ondas largas, www.eumed.net/cursecon/textos, Julho de
2004.
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Em seu texto sobre os ciclos longos na vida econômica, Kondratiev havia
compreendido que era impossível fixar exatamente os anos que assinalam os pontos
extremos (turning points) dos ciclos longos, permitindo um erro de 5 a 7 anos na
determinação de tais pontos. Essa observação se faz importante ao considerarmos o começo
do esforço norte-americano pela sua recuperação econômica ainda em 1933 com a política
do New Deal de Franklin Roosevelt, além do impacto causado na Economia Mundial pelo
impulso econômico do militarismo nazista alemão, ao passo que o governo britânico
estimulava o comércio intra-Commonwealth, tentando reverter os números negativos da
crise. Em 1936, a França iniciou também, com a chegada ao poder da Frente Popular, uma
política econômica e social agressiva de recuperação. Assim, a dinâmica capitalista e a
periodicidade das flutuações poderiam variar de país para país, mas estariam de acordo com
tese universal dos ciclos longos para o desenvolvimento capitalista, sem descartar um
turning point no período1940-1945.

Na opinião de Theotonio dos Santos, um dos pioneiros na retomada dos estudos
sobre os ciclos longos, o movimento ascendente, que corresponderia à quarta Fase A de
Kondratiev, teve início em 1940-1945, prolongando-se até 1967-1973 10. Se as iniciativas
implementadas a partir de 1933 forem consideradas em conjunto como algo positivo para o
novo ciclo de expansão da Economia Mundial, incluindo o esforço de guerra da economia
japonesa, a História Econômica deverá considerar tais preparativos como elementos
empíricos que antecedem a Fase A de Kondratiev.

Pela primeira vez também, um grande conflito com proporções internacionais não
foi sucedido por uma Fase B de Kondratiev, como aconteceu logo após as Guerras
Napoleônicas (1810-1817), a Guerra Franco-Prussiana (1870-1875) e a Primeira Guerra
Mundial (1914-1920). Depois de 1945, o Capitalismo havia sofrido algumas mudanças na
sua essência com desdobramentos favoráveis em termos de expansão econômica, segundo a
análise de Ernest Mandel, que buscou em Marx as causas da ocorrência dos ciclos longos
na Economia Mundial. De fato, de acordo com Kondratiev, as curvas cíclicas têm

10

Ver Santos, Theotonio dos, Do Terror à Esperança; auge e declínio do neoliberalismo, Idéias e Letras, SP,
2004, pg. 151.
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diferentes características em diferentes momentos devido às leis de movimento imanentes
do Capitalismo. E, para a quarta Fase A de Kondratiev, alguma coisa dentro da dinâmica
interna dos processos de acumulação e valorização do capital em longo prazo tinha se
modificado para, além de reverter uma tendência histórica até então confirmada, prolongarse no sentido ascendente alguns anos mais.

Aqui, cabe ainda uma outra observação pertinente com relação aos estudos sobre os
ciclos longos. Kondratiev havia percebido que o material histórico relativo ao
desenvolvimento da vida social e econômica em conjunto confirmava a tese dos ciclos
longos. Porém, essas relações periódicas possuíam apenas um caráter empírico e, de
nenhuma maneira poderiam conter as explicações dos ciclos longos. Com isso, Kondratiev
indicou algumas proposições gerais:

1) Os ciclos longos pertencem realmente ao mesmo processo dinâmico e complexo
em que se desenvolvem os ciclos menores da economia capitalista, com suas
fases principais de expansão e recessão;
2) Durante o movimento descendente dos ciclos longos, a agricultura sofre
regularmente uma depressão larga e prolongada;
3) Durante o movimento descendente dos ciclos longos, são feitos um número
especialmente grande de descobertas e invenções nas técnicas de produção e de
comunicação, que em geral são aplicadas em larga escala somente no começo da
fase expansiva seguinte;
4) Ao iniciar-se um novo ascenso, aumenta em regra a produção de ouro e o
mercado mundial de mercadorias geralmente cresce pela assimilação de novos
países, especialmente, de países coloniais; e,
5) É durante o movimento ascendente que acontecem as mais devastadoras guerras
e revoluções 11.

11

Ver Kondratieff, Nicolai, Los grandes ciclos de la vida económica, www.eumed.net/cursecon/textos, Julho
de 2004.
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Em momento algum, Kondratiev atribuiu a esse material histórico as causas pelas
quais ocorrem os ciclos longos. Muito menos, estabeleceu relações de causalidade entre
fatores endógenos e fatores exógenos do Capitalismo para o seu desenvolvimento. Hoje,
com mais tranqüilidade, percebemos que a necessidade de confirmar diferentes fatores
endógenos e exógenos na dinâmica do desenvolvimento capitalista foi um erro de análise
cometido pelos teóricos da Terceira Internacional, críticos de Kondratiev e presos à
necessidade de confirmar a derrocada final da fase superior do Capitalismo, o
Imperialismo. Não existem fatores exógenos à dinâmica do desenvolvimento capitalista,
que interferem nos seus movimentos ascendentes e descendentes, assim como desejavam
aqueles que procuravam polarizar a discussão política afirmando o papel revolucionário do
Socialismo na antiga União Soviética. Aliás, ignorar as leis de movimento expressas pela
dinâmica do capital a partir de suas contradições internas foi um outro equívoco com
grandes repercussões para marxistas de todo o mundo. E, por extrema infelicidade, os
materiais históricos, que Kondratiev utilizou para comprovar empiricamente a tese dos
ciclos longos, foram transformados em fatores exógenos ao desenvolvimento capitalista,
principalmente, a partir das formulações de Trotsky.

Nas palavras de Marx, “a forma da crise não é a causa da crise”. A causa da crise
está nas contradições do Capitalismo que transformam potencialidade em realidade
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. E,

para citar novamente Kondratiev, as mudanças das técnicas produtivas, por exemplo, têm
sem dúvida uma forte influência sobre o curso do desenvolvimento capitalista, mas
ninguém provou a sua origem externa e acidental. Da mesma maneira que, é incorreto
considerar fenômenos superestruturais, que também possuem um importante papel na vida
econômica e social, como fatores exógenos à dinâmica de desenvolvimento capitalista 13.

Contrariando as teses de Leon Trotsky sobre os ciclos longos, o economista
marxista belga Ernest Mandel (sendo um antigo trotskista bem conhecido) resgatou o
estudo dos movimentos cíclicos de longa duração no livro Capitalismo Tardio de 1972. Na
opinião de Mandel, dever-se-ia explicar a história contemporânea do Capitalismo através
12

Ver Marx, op. cit., 1987, pgs. 949-951.
Ver Kondratieff, Nicolai, Los grandes ciclos de la vida económica, www.eumed.net/cursecon/textos, Julho
de 2004.

13
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das suas leis próprias de desenvolvimento, compreendo o desenvolvimento do Capitalismo
como um processo histórico em movimento permanente. Para isso, a história do
Capitalismo no plano internacional tinha que ser entendida não somente como uma
sucessão de movimentos cíclicos curtos ou de média duração, mas principalmente como
uma seqüência de ciclos longos, relacionados a mudanças constantes na composição
orgânica do capital 14.

No mesmo sentido, André Gunder Frank em seus estudos sobre os ciclos longos
aplicou o conceito de Kondratiev à análise da crise capitalista iniciada em 1967-1973. E,
Fernand Braudel propôs a extensão dos ciclos longos a períodos anteriores a 1780-1789,
pois o movimento em ciclos, para ele, dava um caráter histórico mais preciso à análise
econômica. Enquanto Immanuel Wallerstein iniciava os seus trabalhos sobre a formação do
Sistema-mundo integrado pelo Capitalismo contemporâneo utilizando a idéia de ciclo
longo, conforme as teses de Parvus 15.

Para a teoria do Sistema-mundo, os ciclos longos exprimem as contradições da
Economia Mundial, onde qualquer hipótese de equilíbrio sempre será enganadora, pois a
dinâmica sistêmica é constituída pelo desequilíbrio permanente fruto das contradições
capitalistas. E, na dinâmica econômica mundial, os movimentos de expansão e de recessão
são marcadamente distintos, porém conectados, entre as zonas centrais e as zonas
periféricas do Capitalismo. A institucionalização das relações centro-periferia através das
organizações do Sistema Bretton Woods, que levou ao desequilíbrio comercial e à crise das
dívidas externas dos países periféricos, confirmou sobremaneira essa tese.

De acordo com o Sistema-mundo, as Fases A e B de Kondratiev devem ser
divididas em duas seqüências cada uma: A¹, A² e B¹, B². Com isso, é possível descrever o
sentido dos fluxos financeiros, o momento em que a zona periférica se integra à expansão
capitalista, o endividamento crescente e a crise da dívida. O que em geral ratifica também a

14

Ver Mattick, Paul, Ernest Mandel’s “Late Capitalism”, www.marxists.org, Junho de 2004.
Ver Santos, Theotonio dos, La cuestión da las ondas largas, www.eumed.net/cursecon/textos, Julho de
2004.
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análise feita pelos marxistas da Teoria da Dependência a partir do final da década de 60 do
século XX.

Em O Longo Século XX, Giovanni Arrighi, com base no Livro 3 de O Capital,
intercalou momentos em que as fórmulas marxistas referentes à circulação do capital (M-DM e D-M-D) representavam, cada uma em períodos distintos, o papel principal de motor do
desenvolvimento capitalista. Utilizando o Sistema-mundo, o autor projetou a análise
histórica dos ciclos longos desde os tempos hegemônicos de Genova e Veneza no comércio
mediterrâneo até a supremacia econômica norte-americana. Com isso, Arrighi abriu uma
nova possibilidade de interpretar as Fases A e B de Kondratiev segundo o grau de
importância do capital produtivo (M-D-M) e do capital financeiro (D-M-D) nos
movimentos ascendentes e descendentes dos ciclos longos 16.

O movimento descendente da quarta Fase B de Kondratiev, iniciado em 1967-1973,
estendeu-se até 1994-1998, segundo Theotonio dos Santos, quando tem começo o
movimento ascendente da quinta Fase A de Kondratiev, que vem até os dias atuais. No
plano internacional, o autor identifica as Fases A dos ciclos longos de Kondratiev com
acontecimentos aparentemente contraditórios, como a combinação de reformas nos países
capitalistas centrais e as transformações revolucionárias nas zonas periféricas, onde a
expansão econômica dos países centrais leva uma relativa melhora nas condições de
crescimento à periferia, colocando na ordem do dia a redefinição das relações econômicas
internacionais em favor das economias periféricas e dependentes 17.

Podemos mais uma vez assinalar a vanguarda de alguns países centrais na retomada
da expansão econômica, poucos anos antes do período 1994-1998, que marca o começo de
um novo movimento ascendente de longa duração. Sob a iniciativa norte-americana, foi
formado um dos maiores potenciais de comércio mundial, a área de Cooperação Econômica
Ásia-Pacífico – cuja sigla em inglês é A.P.E.C., associando 21 países da orla do Oceano
Pacífico, do Chile ao Canadá e da Rússia à Nova Zelândia, passando inclusive por México,

16
17

Ver Arrighi, Giovanni, O Longo Século XX, Contraponto, RJ, 1996.
Ver Santos, op. cit., 2004, pgs. 149-158.
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EUA, China, Coréia, Japão, Hong Kong, Tigres Asiáticos e Austrália, ainda em 1989. E,
em 1992, foi assinado o Tratado de Maastricht fundando a União Européia, enquanto um
poderoso bloco econômico e político capaz de trabalhar em conjunto a expansão econômica
da atual Fase A de Kondratiev.

Por fim, não só a importância dos ciclos longos de Kondratiev fica ressaltada na
análise conjuntural do século XX para a História Econômica. De fato, o aspecto histórico
do estudo econômico não seria possível sem o instrumental analítico dos movimentos
cíclicos de longa duração. O material histórico produzido no decorrer do século passado
validou empiricamente a tese dos ciclos econômicos longos levantada em 1925, formulada
por Nicolai Kondratiev. Ao afirmar a existência de ciclos longos e negar que provenham de
causas fortuitas, defendemos também a opinião de que os ciclos longos prevêem de causas
inerentes à essência da economia capitalista 18.

18

Palavras de Kondratiev, traduzidas do espanhol, encontradas na última parte do texto on line. Ver
Kondratieff, Nicolai, Los grandes ciclos de la vida económica, www.eumed.net/cursecon/textos, Julho de
2004.
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A TRAJETÓRIA DO MAJOR EDMUNDO DE MACEDO SOARES1 E A
FORMAÇÃO DE UM PENSAMENTO TÉCNICO-INDUSTRIAL NO EXÉRCITO
DURANTE O PRIMEIRO GOVERNO VARGAS

Alexandre Avelar
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Resumo:
O presente trabalho pretende discutir a emergência de um projeto de corte
desenvolvimentista no interior do Exército Brasileiro no final dos anos 30 a partir da trajetória
intelectual do seu mais expressivo formulador, o Major Edmundo de Macedo Soares. Militar
atípico, alcançou o generalato sem nunca ter, como gostava de afirmar, comandado uma tropa,
dedicando-se ao estudo dos problemas econômicos brasileiros e às propostas de
desenvolvimento baseadas no incremento da produção industrial. Com amplo trânsito junto ao
Estado e à sociedade civil, procurou articular um projeto de modernização autoritária centrado
no papel decisivo do Estado na promoção do crescimento e na superação do atraso.
Engenheiro metalúrgico, concretizou – em companhia de outros militares – o Círculo de
Técnicos Militares ( CTM ), uma organização contra-hegemônica no interior das Forças
Armadas, que pretendia transformar o Exército em uma instituição preocupada
prioritariamente com o desenvolvimento econômico.
Palavras-chave:
Edmundo de Macedo Soares; Círculo de Técnicos Militares; desenvolvimentismo.
Introdução:
A desarticulação da economia agrário-exportadora a partir da década de trinta
reestruturou a acumulação capitalista no Brasil, tendo como novo eixo o setor urbano1

Durante os anos do Primeiro Governo Vargas, nosso personagem ocupava o posto de Major. Contudo, é
importante lembrar que, ao morrer em 1989, Macedo Soares havia atingido o Generalato.

2

industrial. Tornou-se quase um consenso entre os historiadores a afirmação de que o novo
bloco histórico recém-chegado ao poder conseguiu dinamizar um processo de
industrialização que, embora não tenha se concretizado em sua totalidade, ao menos
propiciou um novo padrão de crescimento econômico. Mesmo discordando quanto à real
eficácia dos instrumentos de política econômica na promoção desse crescimento industrial,
não parece persistir dúvida quanto a real existência de uma transformação qualitativa na
ordem capitalista do Brasil.
O choque entre os diversos projetos econômicos propostos na década de trinta tem
recebido pouca atenção dos especialistas no período. Na maioria dos casos, as idéias
econômicas são desvinculadas da dinâmica da luta de classes e dos conflitos de interesses
para serem analisadas exclusivamente sob o prisma da sua adequação ou não à realidade
que pretendem explicar ou, o que não é uma grande diferença, a partir da possibilidade ou
não de que as transformações ocorridas tenham se dado em virtude da aplicação correta
daquelas idéias . Em ambas as perspectivas, perde-se movimento de construção de espaços
de poder e de consenso hegemônico que envolve os conflitos ideológicos tanto na
sociedade civil quanto na sociedade política.
O trabalho aqui apresentado faz parte de uma pesquisa mais ampla de doutorado
que procura dar conta da trajetória de Macedo Soares, entendendo-o como um intelectual
orgânico de um projeto industrialista de caráter autoritário, cuja difusão ultrapassou as
fileiras militares, às quais nosso personagem pertencia, para atingir espaços dentro da
sociedade civil e política.
Os anos de formação de Macedo Soares:
Ainda quando estudante da Escola Militar do Rio de Janeiro, Macedo Soares
percebera o descontentamento das Armas em relação ao estado do desenvolvimento
econômico do país. A insuficiência do setor industrial era seguidamente debatida entre os
alunos.

(...) O que desejávamos era o desenvolvimento do Brasil porque achávamos que
na República Velha o desenvolvimento foi muito pequeno. Ele não se fazia na
área industrial: indústria, só de tecidos. O pessoal do café nunca empregou
dinheiro, a não ser em tecidos. Ninguém do café, com exceção do Roberto
Simonsen.2

2

Arquivo de Macedo Soares. Depoimento oral. CPODC/FGV.
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Alguns números relativos à economia brasileira durante a década de 20
proporcionam um panorama próximo àquele descrito por nosso personagem. As
estatísticas da época demonstram a relativa marginalização do setor industrial em contraste
com a importância do eixo primário-exportador. Os dados mais seguros são os do
recenseamento industrial de 1920. Eles apontam para o predomínio da pequena unidade
industrial. Os 13.366 estabelecimentos existentes empregavam um total de 275. 512
operários. Do número de indústrias existentes, apenas 482 tinham mais de cem
trabalhadores. O setor que poderia ser caracterizado como burguês-industrial constituía
uma faixa quantitativamente reduzida e incapaz de “apresentar qualquer projeto
industrialista como alternativa a um sistema cujo eixo central era formado pelos interesses
cafeeiros”3. Além de apontar para a precariedade da produção industrial brasileira, a fala
de Macedo Soares nos permite verificar que os problemas do desenvolvimento econômico
brasileiro já eram discutidos entre os jovens militares.
Os anos vinte se mostrariam decisivos para a futura trajetória de Macedo Soares.
O envolvimento com as conspirações militares de 1922 e 1924 representou para o jovem
tenente a possibilidade de uma intervenção saneadora na política nacional, ainda que de
vestes autoritárias, o que fica evidenciado pela sua avaliação a posteriori daquela
conjuntura:

Estava o país estagnado no tempo, desde a abolição da escravatura e proclamação
da Primeira República. Não se sentia o pulso de estadistas capazes de ver
suficientemente longe para tirar o Brasil do marasmo em que jazia. (...)
Economicamente, dominava o café que, junto a alguns outros produtos primários,
nos rendia umas poucas centenas de milhões de dólares. (...) A mocidade sentia
isso. Compreendia que alguma coisa de anormal ocorria e que precisava ser
corrigida. (...) Nosso objetivo era ‘limpar a política’, chamando ao Poder homens
de melhor gabarito. (...) Esse era o nosso ideal: formar um grupo de técnicos e
procurar mudar a estrutura econômica do país. 4
Após ser preso e obter um visto no exterior através da embaixada peruana no
Brasil, Macedo Soares exila-se em Paris, onde inicia os estudos de engenharia metalúrgica,
vindo a ser um dos mais respeitados profissionais deste campo que, no Brasil, contava
apenas com uma escola de formação em Ouro Preto. Estudou em prestigiosas escolas de
metalurgia na França. Matriculou-se inicialmente no Conservatoire des Arts et Métiers. No
3

FAUSTO, Bóris A Revolução de 30: historiografia e história.. São Paulo, Brasiliense, 1986, p.23
SILVA, Edmundo de Macedo Soares e. A revolução de 30: a razão do seu desencadeamento, exemplo da nova
orientação na formação técnica do povo. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro,
1983, n.341, p.77-79.
4
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Institut de Chimie Appliquée, fazia um curso de química inorgânica ao mesmo tempo em
que freqüentava aulas de física e matemática. O curso de metalurgia foi concluído entre
1926 e 1928, com a apresentação de uma tese na concorrida Academia de Ciências, cuja
publicação em 1927 garantiu ao jovem militar brasileiro algum reconhecimento no meio
técnico francês Em seguida, Macedo Soares ingressa na École de Chauffage Industriel,
aperfeiçoando-se na construção de fornos metalúrgicos, ficando mais quatro meses. A
formação sólida já recebida no Conservatoire foi ampliada com um curso sobre fundição
na École Supérieure de Fonderie prolongando sua permanência na Europa por mais um
ano. Os períodos de estudo foram intercalados com pequenos trabalhos em projetos
metalúrgicos que auxiliaram em sua formação além de render-lhe importante ajuda
financeira. Ainda realizou estágios em usinas francesas ( Choisy-le Roi e Chambéry) e
italiana ( Brenda ).
Os anos passados na Europa foram decisivos para os rumos que Macedo Soares
tomaria a partir de 1930. Com uma sólida formação em metalurgia e estágios em grandes
siderúrgicas, o futuro general acerta sua volta ao Brasil em agosto de 1930 por intermédio
do embaixador brasileiro em Paris, Souza Dantas, amigo do seu primo, José Carlos de
Macedo Soares, homem influente na vida política paulista e antigo adversário das
oligarquias regionais. Tendo acompanhado os movimentos políticos que conduziriam à
Revolução de 30, Macedo Soares planeja atuar de alguma forma no ainda possível governo
de Vargas. Embora a tradição do ensino francês de metalurgia fosse mais teórica, os
estágios em diversas usinas deram-lhe a formação técnica necessária para uma ação mais
efetiva em seu país de origem.
A formação do Círculo de Técnicos Militares e a engenharia nos anos 30:
A crise dos primeiros anos da década de trinta abalou as antigas convicções a
respeito da “vocação agrícola” do Brasil. Os graves desequilíbrios econômicos que o país
enfrentava passavam a ser relacionados à posição subalterna ocupada por nossa economia
mercantil-exportadora na configuração do capitalismo mundial. A decorrência natural
dessa forma de inserção dependente era a impossibilidade endógena de reprodução
ampliada do capital. A industrialização mantinha-se restrita aos meios de consumo
popular, inexistindo as bases materiais de produção de bens de capital. 5
Durante a República Velha, as sucessivas políticas de valorização do café foram
decisivas para assegurar os lucros das elites latifundiárias, socializando as eventuais perdas
5

DRAIBE, Sônia. Rumos e metamorfoses: um estudo sobre a constituição do Estado e as alternativas da
industrialização no Brasil ( 1930 – 1960 ). Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1985, p.12
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para todo o conjunto da sociedade. Tais programas de sustentação da lavoura cafeeira
baseavam-se na manipulação cambial e nos volumosos empréstimos externos para a compra e
estocagem do produto.
Ao mesmo tempo em que se garantiam os preços externos do café em níveis
satisfatórios, havia o grande risco de crises de superprodução. Isso ocorria devido à crescente
expansão da área de cultivo do produto, certamente estimulada pelos lucros obtidos pelo setor.
Em estudo clássico, Furtado analisa essa contradição da economia brasileira.

Os empresários das economias exportadoras de matérias-primas, ao realizarem suas
inversões, tinham de escolher dentre um número limitado de produtos requeridos pelo
mercado internacional. No caso do Brasil, o produto que apresentou maior vantagem
relativa era o café. Enquanto o preço desse artigo não baixasse a ponto de que aquela
vantagem desaparecesse, os capitais formados no país continuariam acorrendo para a
cultura do mesmo. Portanto, era inevitável que a oferta do café tendesse a crescer,
não em função do crescimento da procura, mas sim da disponibilidade de mão-deobra e terras sub-ocupadas, e da vantagem relativa que apresentasse esse artigo de
exportação.6
O excesso de oferta sem absorção, garantida pelos mercados externos, era um indício
de que uma grave crise no setor ocorreria independente do colapso da economia mundial em
1929. Com a Depressão, torna-se cada mais evidente que as grandes praças financeiras
mundiais teriam poucas possibilidades de manter os empréstimos que auxiliavam no
financiamento da lavoura. A conseqüência imediata foi a queda no preço externo do café; ao
final de 1929, estava abaixo de 7 pence por libra-peso, contra os 11 pence de antes da
Depressão. A curva descendente persistia e em 1931, atingia-se a cotação de 4 pence 7.
O declínio dos preços do maior produto de exportação do país e a forte redução no
fluxo de capitais externos provocaram o rápido esgotamento das reservas cambiais. Vargas
alegou que o regime deposto havia remetido 26,5 milhões de libras para o exterior na defesa
do câmbio. Assim, as reservas, que eram de 31, 1 milhões de libras em setembro de 1929,
caíram para 14, 1 milhões em agosto de 1930 e desapareceram no início de 1931.
Outro setor da economia nacional duramente atingido pelo crash foi o comércio
exterior. Exportações e importações caíram em 1931-32, respectivamente, metade e um terço
dos seus valores de pico de 1928, medidos em libras. O volume de importações decresceu
continuamente entre 1932 e 1939, quando se chegou a um volume mínimo em relação ao
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pico de 1928; o quantum de exportações, porém, cresceu até 1931, tendo 1932 sido o único
ano em que sofreu um declínio, medido em 16% em relação a 1928 e em 30% em relação a
1931. O preço das importações em mil-réis sofreu um aumento de 6%, enquanto o preço das
exportações caiu aproximadamente 25%. Isso significa que ocorreu uma deterioração de
cerca de 30% nos termos de troca e uma redução de 40% na capacidade de importar.
Outros dados atestam a gravidade da crise. A queda do Produto Nacional Bruto em
1930 e no ano seguinte atingiu, aproximadamente, 18, 7 e 11,75%. A paralisia econômica
trouxe a desocupação para cerca de 2 milhões de trabalhadores; só na cidade de São Paulo,
calculava-se em cem mil o número de pessoas em busca de emprego. Outro grave problema
foi a redução na atividade industrial, sendo que várias fábricas optaram por funcionar apenas
três dias da semana. Em 1930, o setor de tecidos finos registrou queda de 40% na produção e
a de tecidos grossos cerca de 70%; a indústria metalúrgica e de papel apresentaram baixa de
60% e no ramo de madeiras e móveis, o declínio atingiu 50%8 .
Os efeitos da crise econômica estenderam-se ao jogo político-institucional
contribuindo, de forma decisiva, para a derrocada das oligarquias tradicionais e seus sócios
do poder. A ascensão de novas forças políticas, comprometidas com um projeto de redução
do peso do meio rural na acumulação de capital em favor das atividades industriais e da
diversificação, provocará mudanças fundamentais no papel do Estado em relação às forças
econômicas, definindo um novo padrão de atuação capaz de alavancar o projeto nacional.
Os novos ajustes econômicos que serão feitos a partir de 30 são fruto das percepções
das novas elites políticas, que representavam a diversidade político-ideológica da Aliança
Liberal, bloco que levou Vargas ao poder. Vivendo o turbilhão dos acontecimentos, esses
homens não hesitaram em produzir análises e apontar as causas dos problemas da economia
nacional, bem como em propor soluções para a crise. Essas visões são importantes na medida
em que nos oferecem elementos para a compreensão das transformações ocorridas durante a
década. As diferentes interpretações e propostas são cruciais para acompanharmos o
processo histórico que desencadeia a expansão do capitalismo industrial no Brasil. Entre as
diversas leituras realizadas a respeito da situação econômica e dos meios de enfrentamento
da crise, uma delas cristalizou-se no interior das Forças Armadas, congregando diversos
militares em torno de um projeto de corte nacional-desenvolvimentista com fortes apelos
autoritários. Principal porta-voz deste projeto, Edmundo de Macedo Soares e Silva, emergirá
8
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como um dos mais destacados participantes do debate econômico nacional até sua morte, em
1989. Sua formação de militar-engenheiro não manteve Macedo Soares restrito aos meios
militares. Sua vasta produção intelectual e os diversos cargos ocupados, tanto na sociedade
civil como política, possibilitam tomá-lo como intelectual orgânico de um certo projeto
econômico-social, abraçado por uma elite burguesa industrial em vias de se consolidar como
uma das frações mais expressivas da classe dominante.
Ao longo de toda a década de trinta, um projeto nacional de base industrialista
emergiu no interior da burocracia varguista e generalizou-se a partir da construção de um
consenso em torno da necessidade do país de romper com sua tradição de produtor de bens
primários para exportação. Obviamente não podemos atribuir a esse projeto nacional um
caráter acabado e definitivo desde da chegada de Vargas à presidência. A deterioração do
sistema internacional, as graves crises políticas internas, as dificuldades de financiamento e
as reações dos setores ruralistas obrigavam o governo a redefinir a todo o momento os rumos
do projeto industrializante. O norte permanecia, entretanto, o mesmo: a construção do
capitalismo industrial no Brasil.
Emergia, dessa forma, um Estado intervencionista e controlador das atividades
econômicas. Individualizado-se do conjunto da sociedade, a administração federal passa a
impor políticas públicas a partir de sua percepção dos interesses nacionais. A criação de uma
série de órgãos burocráticos a partir de 1930 demonstra o novo paradigma de relacionamento
entre Estado e economia. Esses novos veículos de acesso dos grupos setoriais ao aparelho
estatal representavam o primeiro ensaio de uma burocracia típica do capitalismo moderno.
Pretendia-se estudar, coordenar, proteger e incentivar a expansão das atividades produtivas no
país. Embora muitos desses órgãos não tivessem função deliberativa ou executiva, eles
funcionavam como formuladores de pareceres, tornando-se instâncias de informação e
formação de opiniões, exercendo igualmente o papel de canais de expressão das demandas da
sociedade civil. 9

9

A lista desses órgãos, comissões e conselhos, além de um Congresso, criados pelo governo entre 1930 e 1945,
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O debate sobre a necessidade da rápida industrialização e os estudos que visavam
acelerar sua implementação ganharam novos rumos com o advento do Estado Novo. Sem a
interferência do poder legislativo, Vargas pôde fazer avançar o andamento de problemas
considerados vitais, como, por exemplo, a construção de uma grande usina siderúrgica. A
proliferação das comissões de estudo foi um importante sintoma desse novo formato de
tratamento dos problemas econômicos brasileiros, vistos cada vez mais como problemas
técnicos, cuja solução deveria ser buscada em um conjunto de burocratas especializados e
portadores de saberes qualificados para tal.
Essa dimensão estritamente técnica, com a qual Vargas pretendeu investir as
discussões das questões econômicas, favoreceu a valorização dos engenheiros enquanto
ideólogos de um projeto industrialista10 e portadores de soluções técnicas e saberes
científicos capazes de promover as transformações requeridas pela crise então vivida.
Nosso estudo sobre o pensamento econômico de Edmundo de Macedo Soares e suas
articulações no interior da sociedade civil e do Estado não pode ser desvinculado de uma
apreciação analítica a respeito do seu lugar de fala. A condição de engenheiro investia-o
de um saber cientificamente reconhecido como detentor de condições para a intervenção na
realidade social. Estabelece-se, dessa forma, uma forma de relacionamento entre sua
atividade profissional e o aparelho econômico, processo esse intermediado pelas escolas de
formação. Pois, segundo Lili K. Kawamura,

A categoria profissional do engenheiro no capitalismo consiste em determinada
parcela social com qualificação técnico-científica, especialmente voltada para
atividades de utilização da ciência no processo produtivo. Tal qualificação temlhe sido historicamente outorgada de modo sistemático pelo aparelho escolar, em
nível de ensino superior11.
A diversificada atuação de Macedo Soares junto à sociedade civil, sem deixar de
ser um homem da sociedade política, representa um exemplo da inserção cada vez mais
ampla dos engenheiros nos diversos ramos industriais a partir de 1930. Acreditamos que o
conceito gramsciano de intelectual orgânico seja a categoria central de análise. Donos de
Economia; 1944: Conselho Nacional de Política Industrial Comercial, Serviço de Expansão do Trigo; 1945:
Superintendência da Moeda e do Crédito ( SUMOC ).
10
Ao pensarmos o termo “industrialismo”, estamos pensando nas mesmas categorias conceituais contidas na
reflexão de Sônia Regina de Mendonça em relação ao termo “ruralismo” e que compreende a seguinte definição:
“movimento político de organização e institucionalização de determinadas frações da classe dominante agrária no
Brasil – tanto em nível de sociedade civil – bem como aos conteúdos discursivos produzidos e veiculados pelos
agentes e agências que dele participaram”. Cf. MENDONÇA, Sônia Regina de. O ruralismo brasileiro. São
Paulo, Hucitec, 1997, p.10.
11
KAWAMURA, Lili Katsuco. Engenheiro: trabalho e ideologia. São Paulo, Ática, 1991, p. 50
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uma formação especializada essencial para que determinada classe alcance e mantenha o
papel dirigente, o intelectual orgânico organiza a função econômica e detém a direção
hegemônica que a classe dominante exerce nos níveis da sociedade civil e da sociedade
política. Segundo Lili K. Kawamura,

na medida em que o engenheiro, nas formações capitalistas, vem sendo formado
como um especialista em dada área técnica orientada para os interesses da
burguesia industrial e vem exercendo funções intelectuais, em seus diversos
graus, principalmente no âmbito da produção industrial, pode ser analisado como
intelectual orgânico12
A criação do Círculo de Técnicos Militares foi, portanto, a resposta institucional
de um grupo de militares às crescentes demandas de industrialização, confiadas a um
envolvimento cada vez maior dos engenheiros com os mecanismos de expansão do capital
industrial. Protagonistas de um drama histórico no qual buscavam alcançar uma
modernidade de feições autoritárias13, os engenheiros militares pressentiram o momento
oportuno para uma intervenção mais decidida nos rumos do desenvolvimento capitalista
para além da sociedade política14.
O projeto do Círculo de Técnicos Militares:
Cumpre-nos advertir que, ao defendermos a existência de um projeto
desenvolvimentista dentro das Forças Armadas, institucionalizado no Círculo de Técnicos
Militares e cuja liderança era exercida por Edmundo de Macedo Soares, estamos nos
valendo das formulações de Ricardo Bielschowsky, para quem o desenvolvimentismo
apresenta as seguintes idéias-força:
a) a industrialização integral é a via de superação da pobreza e do
subdesenvolvimento brasileiro.
b) não há meios de alcançar uma industrialização eficiente e racional no Brasil
através das forças espontâneas de mercado; por isso, é necessário que o Estado a planeje.
12

Idem, p. 87
Para uma discussão a respeito dos engenheiros como ideólogos de um projeto modernizador autoritário,
conferir HERF, Jeffrey. O modernismo reacionário: tecnologia, cultura e política na República de Weimar e no
3.Reich. São Paulo, Editora Ensaio; Campinas, Editora da UNICAMP, 1993.
14
Muitos dos integrantes do Círculo ocuparam cargos importantes no mundo civil, especialmente em cargos de
direção de empresas, cuja criação contou com a participação decisiva. Tais eram os casos do próprio Edmundo
de Macedo Soares e Sílvio Raulino de Oliveira, protagonistas de todo o processo de constituição da Companhia
Nacional, e ocupantes da Presidência da empresa. Segundo Maria Ana Quaglino, esse deslocamento para a
sociedade civil causou grande mal-estar entre os chamados “oficias combatentes” que não aceitavam o fato
desses militares técnicos não permanecerem exclusivamente nos quadros do Exército. Conferir QUAGLINO,
Maria Ana. O Exército e seus técnicos: o projeto do Círculo de Técnicos Militares ( 1937 – 1956 ). Rio de
Janeiro, IFCS/UFRJ, 1992, p. 50 ( Dissertação de Mestrado )
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c) o planejamento deve definir a expansão planejada dos setores econômicos e os
instrumentos de promoção dessa expansão.
d) o Estado deve ordenar também a execução da expansão, captando e orientando
recursos financeiros e promovendo investimentos diretos naqueles setores em que a
iniciativa privada seja insuficiente.15
A proposta do Círculo de Técnicos Militares apresentava-se como um dos pólos
de uma luta intelectual travada no interior das Forças Armadas, opondo as concepções de
Edmundo de Macedo Soares às de Góis Monteiro, principal líder militar do governo
Vargas. Como as duas vertentes de pensamento entendiam caber às Forças Armadas uma
missão nacional, um papel de direção moral e intelectual, podemos apontar claramente
para a existência de dois projetos nacionais institucionalizados, cujos conflitos e
contradições concorreram para a consolidação de uma certa identidade militar a partir da
vitória da linha defendida por Góis Monteiro. Esta proposta entendia que às Forças
Armadas deveria ser reservado um papel essencialmente bélico, sendo a preparação para a
guerra a sua maior preocupação. Esses “militares combatentes” acenavam também com a
possibilidade de incremento da atividade industrial, devendo estar, entretanto, inteiramente
subordinada às necessidades militares. Não causava surpresa, portanto, que durante a
Segunda Guerra Mundial Góis Monteiro tenha defendido a ampliação da produção da
indústria civil nacional, dando preferência às matérias-primas e máquinas nacionais. As
indústrias receberiam incentivos, tais como garantias de compras, adiantamento de
recursos e assistência técnica. Ao mesmo tempo, a formação dos técnicos militares foi
aumentada, especialmente para atender a urgência de qualificação para o manejo do
armamento importado. As especializações da principal escola formadora de engenheiros
militares, a Escola Técnica do Exército ( ETE ) deveriam nortear-se para as necessidades
brasileiras nos campos de batalha16.
Pretendemos apresentar o projeto do CTM tendo como base dois trabalhos de
Edmundo de Macedo Soares produzidos entre 1939 e 1940. Trata-se de um discurso
reproduzido no Boletim do Círculo de Técnicos Militares, principal meio divulgador das
propostas dos técnicos militares, intitulado “a estruturação técnica de nossas elites
dirigentes” e de um artigo publicado na revista Nação Armada sob o título “as indústrias de
15

BIELSCHOWSKY, Ricardo. Pensamento econômico brasileiro: o ciclo ideológico do desenvolvimentismo.
Rio de Janeiro, Contraponto, 2000, p. 7
16
Sobre o pensamento do General Góis Monteiro, conferir PINTO, Sérgio Murillo. A doutrina Góis: síntese do
pensamento militar do Estado Novo. In: PANDOLFI, Dulce (org). Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro,
Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1999 e SUANO, Marcelo José Ferraz .O pensamento político e militar do
general Góis Monteiro. São Paulo, USP/FFLCH, 1997 ( Dissertação de Mestrado )
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base como elemento do progresso econômico”. Os principais elementos que nortearam as
propostas dos militares técnicos estão presentes nesses dois textos, razão pela qual
procedemos a sua escolha.
A meta fundamental de transformar o Exército em uma instituição voltada
prioritariamente para o desenvolvimento industrial fundamentou-se em uma proposta
articulada em três grandes linhas de análise:
1) uma avaliação da situação geopolítica internacional e das novas modalidades
de conflito armado.
2) um diagnóstico da situação da indústria e da técnica no país, tendo em vista a
precária inserção externa do Brasil em um cenário mundial marcado pela emergência de
um conflito de dimensões planetárias.
3) os meios para a superação do atraso tecnológico, científico e industrial,
incluindo a necessidade de instituição de aparelhos escolares específicos para a formação
de “elites dirigentes técnicas”.
A noção de “guerra total” oferece todo o referencial teórico para a reflexão a
respeito da ordem internacional. Este conceito colocava com pesos iguais a força dos
grandes exércitos e a produção industrial. No atual estágio dos conflitos bélicos, não basta
a ação humana. Esta se liga de tal forma ao material que se torna imperiosa a sua produção
em larga escala e “com as qualidades e nas quantidades exigidas pela guerra moderna”17, o
que só seria possível com a montagem de uma poderosa retaguarda, “onde se assegura a
fabricação desse material e se obtém os outros elementos indispensáveis à vida dos
Exércitos. 18
A mobilização das forças nacionais em um momento de perturbações na ordem
internacional era uma tarefa que cabia aos técnicos militares. Possuidores do domínio da
técnica e da ciência, deveriam “enquadrar, desde o tempo de paz, os técnicos civis normais
da Nação, acompanhando-lhes as atividades, adaptando-as às necessidades militares de
acordo com as instruções do Comando, ou orientando-os, dentro de um quadro geral” 19.
A superioridade científica e tecnológica das nações mais avançadas servia de
impulso para que estas estabelecessem relações de tipo imperialista com países em estágio
inferior de desenvolvimento industrial-militar. Para estes últimos, a ameaça em sua
17

SOARES, Edmundo de Macedo. As indústrias de base como elemento do progresso econômico e da
preparação militar do País. Nação Armada. Rio de Janeiro, n.2, janeiro de 1940, p.50
18
Idem, p.51.
19
SOARES, Edmundo de Macedo. A estruturação técnica das nossas elites dirigentes. Boletim do Círculo de
Técnicos Militares. Rio de Janeiro, n.1, janeiro de 1939, p.167
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segurança interna era constante e apenas o rápido desenvolvimento dos seus recursos e a
sua transformação em meios de guerra poderiam evitar a exploração das grandes
potências20. Estabelecia-se, dessa forma, a associação fundamental entre desenvolvimento
industrial e desenvolvimento militar e todas as atividades econômicas deveriam estar
voltadas para a consecução desse duplo desenvolvimento.
A guerra moderna, em seus vínculos com as atividades industriais, havia deixado
clara a preocupação dominante dos Estados modernos: a obtenção de uma independência
econômica tão completa quanto possível. Os países de desenvolvimento mais antigo, ao
produzirem mais do que podiam absorver, enfrentavam a necessidade de mercados
externos, ao passo que países de poucos recursos naturais tinham tendência à autarquia21.
A precária coexistência, no plano internacional, entre práticas liberalizantes e
protecionistas de comércio internacional aumentava as incertezas para os países
subdesenvolvidos e provocava tensões entre as principais potências. Novamente, a análise
de Macedo Soares recai sobre a urgência, para as nações periféricas, de estimular o
crescimento técnico-científico e industrial. Essa preocupação marcou os militares do
Círculo desde o início das suas atividades, como fica claro na apresentação do número
inaugural do Boletim, quando, alarmados, entendem que “sem a técnica nunca teremos
artes nem indústrias que nos permitam transformar essas riquezas latentes na seiva que
vitalizará o organismo econômico brasileiro e sem a ciência nunca poderemos possuir a
técnica a isso indispensável”22.
O segundo item do projeto do CTM reside na análise da situação técnicoindustrial do Brasil, considerando a sua inserção dependente em uma conjuntura externa
marcada pelo conflito militar e pela competição econômica.
Para Macedo Soares, a razão mais profunda da dependência econômica do Brasil
residia na importação de idéias e modelos alheios à nossa realidade social.

Vivemos séculos a olhar para fora, a sentir irresistível atração pela Europa, onde
vivíamos presos pelo espírito. Raciocinávamos à européia, líamos apenas livros
europeus (...) de lá nos vinham os homens de ciência para o estudo dos nossos
problemas23.

20

SOARES, Edmundo de Macedo. As indústrias de base......., p.52.
Idem, p.53.
22
Boletim do Círculo de Técnicos Militares, n.01, janeiro de 1939, p.3
23
SOARES, Edmundo de. A estruturação ...., p.159.
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Os homens eminentes que o país conseguia gerar eram impedidos de produzir
plenamente, em função da falta de apoio a iniciativas que rompessem com o estado de
letargia reinante entre nossas elites.

O Barão de Mauá é citado como exemplo de

empreendedor tolhido por medíocres interesses políticos, incapazes de compreender o
alcance e grandeza das transformações e inovações que propunha.
A preferência pelo tradicionalismo à inovação encontrava respostas em nossa
colonização de matriz lusitana. Sendo “oriundos de povos de pouco pendor associativo em
que o culto da personalidade humana constituía o traço mais característico”24, pouco
desenvolvemos esse espírito associativo necessário às atividades de transformação
industrial. Daí decorre nossa natural inclinação para o estudo das letras e humanidades,
atividades intelectuais essencialmente individuais 25. Assim, o brasileiro atua com
brilhantismo em atividades ditas liberais, onde se exige trabalho solitário. Isso explica
ainda o fato de que as primeiras associações industriais tenham sido estrangeiras. Por esse
mesmo motivo, não era considerado como prioridade pelas elites a formação de quadros
técnicos para as atividades industriais. “Se organizávamos uma escola industrial técnica,
nossa mentalidade individualista achava um meio de inverter os objetivos e, ao invés de
formarmos operários, formavam-se artistas”, lamentava Macedo Soares26.
A continuidade histórica desse “pecado original” explicava a dependência da
economia brasileira em relação às exportações de gêneros primários ainda em 1933. Neste
ano, o café contribuía com 46% do total das exportações. As principais associações
industriais ainda eram de estrangeiros e os derivados de ferro lideravam as importações,
fato este que demonstrava a precariedade da indústria metalúrgica brasileira, considerada
por Macedo Soares como mola propulsora do desenvolvimento27.
A insuficiência industrial e técnica representavam não apenas atraso interno. No
concerto internacional, a situação era igualmente desvantajosa frente aos países de
capitalismo avançado, possuidores de reservas econômicas privilegiadas em suas colônias.

Não possuímos, com efeito, elementos de troca suficientes para assegurarmos a
nós mesmos um nível de vida elevado: isso exigia, dentro do sistema atual de
nossa economia, um aumento das quantidades de produtos importados e,
portanto, exportação maior de mercadorias brasileiras, o que não é possível,
porque, possuindo em suas colônias ou regiões sob sua influência econômica,
24

Idem, p.160
Idem, Ibidem.
26
Idem, Ibidem.
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SOARES, Edmundo de Macedo. As indústrias de base...., p.55
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climas e terras semelhantes aos do Brasil, as grandes potências européias se
esforçam para produzirem as mercadorias em que baseamos nosso comércio
internacional; os mercados consumidores são, destarte, disputados por essas
potências européias e pelos outros países sul-americanos28.
O avanço da corrida armamentista e o protecionismo praticado pela maioria das
potências econômicas não deixavam alternativas ao Brasil. O dilema era assim resumido
por Macedo Soares: “ou produzir os elementos básicos para a constituição de uma
economia diversificada, ou definhar, pela insuficiência dos seus meios de troca29.
O terceiro ponto do projeto do CTM reside exatamente nas possibilidades e
caminhos para a implementação de uma economia industrial diversificada que se
traduzisse na redução da dependência econômica e militar. Não se tratava, contudo, da
simples escolha da melhor política econômica ou de decisões governamentais corretas.
Igualmente importante era a constituição de aparelhos escolares capazes de formar o
proletariado industrial e, especialmente, as elites técnicas dirigentes, investidas de saber
técnico-científico altamente qualificado para o exercício de uma direção econômica e
intelectual durante todo o processo de consolidação do capitalismo industrial no Brasil.
No que toca ao aparelhamento industrial do país, o entrosamento entre
necessidades econômicas e militares, característica indisfarçável dos novos tempos, exigia
o rápido desenvolvimento das indústrias de base. Estas, no entender de Macedo Soares,
eram:
a) – a exploração racional das fontes de energia;
b) – a grande indústria química: produção dos ácidos e das bases minerais;
fabricação dos adubos, destilação da hulha e do petróleo, etc...;
c) – a metalurgia: produção de ferro ou siderurgia, produção do cobre, do
alumínio, do zinco, do níquel, do estanho, etc.30
A importação dos produtos dessas indústrias era o mais claro sinal de
dependência econômica que uma nação poderia apresentar, pois sobre as indústrias de base
“se forjam os instrumentos de trabalho e as armas de defesa e conquista”31. A falta de uma
economia verdadeiramente independente era o prelúdio da dependência política.
O estímulo às indústrias de base não significava o estabelecimento de uma
economia autárquica. Seguindo o raciocínio desenvolvimentista, Macedo Soares creditava
28

Idem, Ibidem.
Idem, Ibidem.
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Idem, p.56.
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Idem, Ibidem.
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industrialização básica um esforço fundamental de substituição de importações. A

indústria de transformação, grande importadora de matérias-primas, era apontada como
importante na medida em que criava um mercado para as indústrias de base e preparava
uma certa “mentalidade industrial”. Contudo, o país havia chegado ao limite. Sem as
indústrias básicas, corríamos o risco da eterna fraqueza econômica e militar. O esforço de
industrialização não deveria ser de exclusividade estatal. A participação privada, inclusive
estrangeira, jamais deixou de ser aceita por Macedo Soares, tendo em vista a
especificidade de nossa formação capitalista, com um setor agrário hegemônico e escassez
crônica de poupança interna. 32
Ao Estado caberia a função básica de coordenação e fiscalização das atividades
econômicas, respeitando as regras do mercado e não praticando qualquer modalidade de
concorrência desleal. O correto manejo das políticas cambial e tributária era visto como
uma garantia de estabilidade para o setor privado33. Em setores considerados estratégicos,
como a siderurgia, a presença estatal deveria ser mais ativa, cabendo-lhe inclusive as
funções de produtor direto. A direção de tais setores não implicaria restrições totais ao
capital estrangeiro. Os investimentos internacionais eram considerados benéficos desde
que não tivessem a intenção de assegurar o controle e direção das indústrias básicas. O
exemplo das negociações envolvendo o financiamento para a construção de Volta Redonda
nos fornece um claro exemplo desse tipo de estratégia, pois os capitais norte-americanos
empregados na usina vieram sob a forma de empréstimo ao governo brasileiro e a empresa
manteve-se estatal. A combinação entre uma ação estatal fiscalizadora e criadora de
condições para a realização plena da empresa privada aproxima Macedo Soares do que
Ricardo Bielschowsky qualificou como “desenvolvimentismo do setor privado”34.
O ensino técnico, formador de uma elite dirigente com alto saber científico,
ocupava um papel de destaque no pensamento dos militares técnicos. Com efeito, ao longo
de toda sua trajetória intelectual, o tema do ensino foi um dos mais discutidos por Macedo
Soares em diversas conferências, livros, artigos, aulas, etc.. A magnitude das
transformações exigidas ao Brasil não poderia ser posta em prática sem uma intervenção
firme de uma elite esclarecida e técnica ao mesmo tempo. O “desequilíbrio técnico” na
estrutura das nossas elites deveria ser revertido a partir da expansão dos técnicos militares,

32

Idem, p.57.
Conferência intitulada “Presença da empresa no desenvolvimento nacional”. Arquivo Macedo Soares. EMS
0000.00.00/3 . CPDOC.
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os verdadeiros líderes do desenvolvimento industrial, aqueles capazes de organizar toda a
mobilização nacional requerida em momentos dramáticos, como o que se vivia em 1939.
Macedo Soares teve desempenho de destaque na consolidação da Escola Técnica
do Exército e na instituição da carreira de técnico militar, dois momentos formadores de
um campo científico que, além de criar fortes sentimentos de identidade e solidariedade
entre os militares técnicos, favorece a expansão restrita da formação científica tida como
indispensável a uma intervenção segura nos rumos da economia brasileira.
A importância da constituição de aparelhos escolares que atuem como veículos de
formação científica e construção de identidades sociais foi bem analisada por Pierre
Bourdieu, para quem

os homens formados em uma dada disciplina ou em uma determinada escola
partilham um certo “espírito” literário ou cientifico. (...) A escola, incumbida de
transmitir esta cultura, constitui o fator fundamental do consenso cultural, nos
termos de uma participação de um senso comum entendido como condição da
comunicação. O que os indivíduos devem à escola é, sobretudo, um repertório de
lugares comuns, não apenas um discurso e uma linguagem comuns, mas também
terrenos de encontro e acordo, problemas comuns de abordar tais problemas
comuns35.
Fiel à sua crença no caráter indispensável da formação de elites técnicas, Macedo
Soares foi responsável ,juntamente com o Coronel Amaro Bittencourt, pela reestruturação
dos cursos da ETE em 1937, cujas linhas mestras eram: 1) o desmembramento dos cursos
de engenheiro rádio-eletricista e de engenheiro industrial em novos cursos: engenheiro
eletricista, engenheiro de transmissões, engenheiro de armamentos e engenheiro
metalúrgico; 2) maior ênfase na dimensão experimental dos cursos, numa crítica à
tendência predominantemente teórica da Escola. Além dos citados, eram também
oferecidos os cursos de engenharia química e engenharia de construções, todos previstos
para três anos, precedidos por um ano de revisão dos conteúdos , comum a todos36.
A passagem de uma formação excessivamente teórica para outra mais pragmática
e atenta às aplicações das inovações científicas no processo produtivo revelava uma
crescente confluência de interesses entre a engenharia e a burguesia industrial. Para dotar o
engenheiro militar de melhor preparo técnico, a reforma da ETE previa: preleções;
trabalhos em laboratórios e gabinetes de ensaio; trabalhos em salas de desenho; projeções
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cinematográficas; exercícios no terreno e na carta; excursões e estágios orientados pelos
professores e biblioteca especializada.
Quando em 1941, uma nova mudança nos regulamentos da ETE determinou a
transformação dos cursos de metalurgia, armamentos, eletricidade e transmissões em
apenas dois cursos, Macedo Soares demonstrou grande contrariedade. Em carta ao General
Pedro Cavalcante, inspetor geral de ensino, criticava a fusão afirmando que “o oficial que
tendo por dever saber tudo, não se especializa em coisa alguma”. Combatia, portanto, “a
velha concepção do engenheiro de muitos títulos e poucos conhecimentos, de muita ciência
e pouco espírito de realização prática. A ETE deveria “para sermos fieis ao seu nome que
exprime seus fins (...) formar o engenheiro de poucos títulos e conhecimentos profundos
numa dada especialidade”37.
Mesmo com a extinção da carreira de técnico militar em 1956, a filosofia de
ensino defendida por Macedo Soares ganhou projeção no Instituto Militar de Engenharia
(IME), sucessor da ETE. Como professor desta instituição , o principal líder da corrente
desenvolvimentista do Exército continuou a manter uma vasta produção a respeito da
importância do ensino técnico para o desenvolvimento brasileiro, contribuindo
decisivamente para sua consolidação, fato que lhe valeu títulos e convites para lecionar em
diversas universidades, como a Universidade de São Paulo, a PUC-RJ e a Universidade
Federal Fluminense.
Considerações finais:
Ao longo deste trabalho, buscamos apresentar como determinados militares do
Exército construíram um projeto contra-hegemônico no interior das Forças Armadas
através do qual pretendiam a transformação da instituição em um organismo voltado ao
problema do desenvolvimento industrial. Proclamadores de uma verdadeira missão
nacional, os militares técnicos estabeleceram uma ação ideológica em prol dos interesses
da ascendente burguesia industrial., configurando um campo de conflitos de interesses com
repercussões intensas no aparelho estatal. Exerceram também uma decidida direção
intelectual, ao intervirem de forma direta na institucionalização do ensino técnico militar e
na organização do processo de trabalho no aparelho econômico com vistas à formação de
uma elite dirigente de caráter técnico-científico e mobilizadora do esforço de
modernização do país. A combinação entre meios e força de trabalho voltava-se para os
objetivos de acumulação, favorecendo a preservação das relações capitalistas de produção
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no âmbito de uma formação econômica periférica e que apenas começava a dar os
primeiros passos em direção ao desenvolvimento do núcleo urbano-industrial.
A formação do engenheiro militar aproximava-o da função de intelectual orgânico
da burguesia industrial. Além disso, contribuía para a difusão do valor do conhecimento
tecnológico, atuando na cooptação dos intelectuais tradicionais. Funcionava como o elo
entre a infra e a superestrutura na medida em que colocava em execução as decisões e
valores imprescindíveis para a realização do processo produtivo dentro do capitalismo.
O projeto do Círculo deve ainda ser entendido como um movimento político, pois
reivindicava a organização e institucionalização de determinados interesses da burguesia
industrial. Produziu certos conteúdos discursivos que foram abraçados por “agências e
agentes dotados de uma inserção determinada na estrutura social e sustentados por canais
específicos de organização, expressão e difusão de demandas”38.
A escolha de Edmundo de Macedo Soares como fio condutor da nossa trama
representou, nos propósitos deste trabalho, o reconhecimento de sua destacada trajetória
político-intelectual como o caminho para que pudéssemos apreender, em sua totalidade, os
elementos que constituíam o projeto do CTM. Sua destacada atuação como professor de
escolas militares, planejador econômico e homem de Estado39 torna-o um intelectual
orgânico de um projeto desenvolvimentista autoritário, cujas linhas de ação nosso militar
procurou expandir no interior da sociedade civil e política.
Ainda que se considere a relativa marginalização dos militares técnicos na disputa
político-ideológica existente no interior das Forças Armadas durante o primeiro governo
Vargas, é forçoso reconhecer que muitas das metas do projeto do Círculo de Técnicos
Militares foram implementadas ao longo de toda a chamada era desenvolvimentista: o país
consolidou um núcleo básico de indústrias, o ensino técnico conheceu expressivo
crescimento e a influência e participação dos militares nos aparelhos decisórios de Estado
não cessou de aumentar.
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Light versus Docas de Santos: conflitos em torno do Porto de Santos e da sacaria de
juta na economia paulista (1892-1915)
Alexandre Macchione Saes*

Resumo: Os conflitos entre a empresa canadense Light e a nacional Docas de
Santos marcam uma característica fundamental do desenvolvimento econômico nacional: a
participação decisiva do capital estrangeira dentro das questões político-econômicas
nacionais. Os conflitos entre as duas empresas se estendem do início do século até quase os
anos de 1920, período fundamental de consolidação da economia capitalista e industrial
paulista. Assim, a disputa entre a Docas de Santos e a Light por setores estratégicos da
economia como a energia elétrica, Porto de Santos e empresas produtoras dos sacos de juta
podem mostrar a influência e poder dessas empresas no período. Devemos lembrar que a
Light como empresa estrangeira representa a presença do capital internacional como forma
de desenvolvimento, enquanto a empresa nacional Docas de Santos busca consolidar a
emergência da nova burguesia nacional. Nosso trabalho lança algumas questões quanto ao
desenvolvimento nacional e a forma determinante que o capital estrangeiro assume na
economia e política brasileira.
Palavras – Chave: Light, Docas de Santos, economia cafeeira.

Introdução
A economia paulista de transição do século XIX para o século XX teve como
característica o crescimento da economia cafeeira e como resultado intensificou o processo
de urbanização e industrialização. O capital cafeeiro incentivou a demanda por serviços
públicos e infra-estrutura, além de propiciar a formação de um pequeno mercado interno.
Enquanto a população urbana crescia, empresas aproveitavam o contexto para firmar seus
serviços nesse novo mercado urbano, em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.
A chegada da Light no Brasil, no ano de 1899, era a expressão da modernidade para
um país agrário como o Brasil. Empresa canadense que apresentava nova tecnologia e
vultuosos capitais para serem investidos. Para ilustrar, a Light foi formada por um capital
de 6 milhões de dólares, equivalente a 36.000 contos de réis, enquanto nesse mesmo ano de
*
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1899 o Estado de São Paulo havia orçado sua receita em 39.650 contos, e a capital do
Estado possuía apenas 3.736 contos.1 A Light inicialmente se firmou na prestação dos
serviços de transportes urbanos através de bondes, mas logo percebeu que um negócio
estratégico seria fornecer energia elétrica, já que São Paulo estava se urbanizando e
industrializando, e a eletricidade era pressuposto para esse crescimento.
Contudo, o processo de expansão do capital estrangeiro dentro do mercado interno
brasileiro sofreu barreiras por parte de empresas nacionais. Uma das empresas concorrentes
da Light, nesse início do século, foi a nacional Docas de Santos, empresa formada pelos
empresários Cândido Gaffrée e Eduardo Guinle. Partindo do comércio de tecidos no Rio
de Janeiro, Gaffrée e Guinle expandem seus negócios para outros setores, administrando
fazendas de café no interior paulista, construindo ferrovias, dominando produção de sacos
de juta e controlando a concessão do Porto de Santos. Os negócios vinculados a empresa
Guinle’s & Co. eram bastante expressivos, representando a também expansão e
consolidação do capital nacional.2
Logo, o contexto que pretendemos analisar era, da empresa estrangeira buscando
expandir seus mercados, enquanto que a empresa nacional tentava consolidar seus próprios
negócios. Nesses quinze primeiros anos do século XX percebemos a existência de inúmeros
conflitos entre as concorrentes Light e Docas de Santos. Um dos conflitos relevantes entre
as duas empresas ocorreu na cidade de São Paulo, sobre as questões do fornecimento de
energia elétrica. A Light era a concessionária autorizada a fornecer energia para a cidade,
porém, aproveitando um excedente de energia produzido no Porto de Santos, a Docas de
Santos ofereceu tal serviço a prefeitura de São Paulo. Mesmo orçando os serviços em
menores tarifas, a proposta de Guinle não foi aceita, causando inúmeros debates na Câmara
Municipal e jornais da época.3 O artigo procura enfatizar parte de outros conflitos
existentes entre a Light e a Docas de Santos: os conflitos referente aos domínios da Docas,
o monopólio sobre a produção de sacos de juta (essenciais para a exportação de café) e a
concessão do Porto de Santos. Tais conflitos são relevantes por apresentar os principais
atores responsáveis pela transformação da sociedade paulista de início de século XX
1
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(capital estrangeiro e capital nacional – dividido entre a emergente burguesia urbana e a
classe latifundiária tradicional), e analisar as relações entre os grupos de interesse.
Tanto como a Light, as empresas associadas a Guinle’s e Co. (a Docas de Santos,
Companhia Brasileira de Energia Elétrica, Companhia Nacional de Tecidos de Juta e outras
em que o capital de Eduardo Guinle estava empregado) demonstravam ampla maturidade
econômica e poder político. A principal conquista do grupo foi a concessão do Porto de
Santos, adquirida em 1888, por meio da empresa Gaffrée, Guinle & Cia., que ao se
reorganizar em 1892 formou a Companhia Docas de Santos. A partir de então que
profundas reformas foram iniciadas no porto e na cidade de Santos. O Porto, o ponto final
da crescente produção cafeeira no Estado de São Paulo, era garantia de geração bons
rendimentos para os dois novos investidores do porto.4
O crédito da concessão propiciou poder suficiente para os empresários Gaffrée e
Guinle partirem para outros negócios e setores da economia brasileira que vinham
crescendo, como por exemplo a representação de inúmeras empresas estrangeiras descritas
em propaganda à revista Brazil Ferro Carril em 1911. Entre as principais empresas
representadas por Guinle & Co. encontramos: General Electric Co. (aparelhos elétricos para
força e luz), Pelton Water Wheel Co. (rodas de águas e turbinas), American Locomotive
Co. (locomotivas), Otis Elevadores Co. (elevadores electricos), Man Kodak Company
(apparelhos photographicos) e United States Products Export Co. (exportadores de
productos de aço e trilhos para estrada de ferro).5
Portanto, tal debate foi extremamente relevante, já que Guinle expandia seus
negócios para importantes setores complementares a economia cafeeira. O Porto de Santos
era o caminho de praticamente todo o café paulista, que provavelmente ainda seriam
ensacado pelos sacos de juta da empresa de Guinle. Tamanho poder assustava outras
empresas, e a Light em conflito com a Companhia Brasileira de Energia Elétrica pela
questão da energia elétrica na cidade de São Paulo, acabou aproveitando os debates para
promover uma campanha nos jornais e na Câmara Municipal e dos Deputados,
questionando os poderes da empresa nacional.

4
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Os conflitos em torno da Sacaria de Juta
A economia paulista estava se desenvolvendo com a produção cafeeira. Mesmo com
os diversos problemas ocasionados pela superprodução, a economia do café ainda era a
principal fonte para a expansão dos negócios nacionais. Juntamente com as fazendas de
café que ampliavam as fronteiras no interior do Estado, um grande setor complementar ao
processo de exportação crescia. Os setores mais lembrados como auxiliares à exportação do
café são, as ferrovias, por fazerem o transporte interno, e o Porto, o ponto de partida para
outros países. Juntamente com esses dois sistemas de transporte outros setores também se
ampliavam com as vendas de café. Ainda dentro das fazendas, era necessário fazer o café
chegar até as ferrovias, e para isso se contratavam os carregadores, que utilizavam mulas,
ou até mesmo pequenos caminhões. Esse serviço gerava empregos, que normalmente eram
assumidos por brasileiros, enquanto os imigrantes ficavam dentro das plantações. Por outro
lado, fora das fazendas, algumas pequenas empresas trabalhavam para oferecer serviços à
essa economia, como era o caso de empresas de materiais agrícolas, de produtos para tratar
os cafezais ou ainda as sacarias de juta.6
Os sacos produzidos nessas sacarias eram essenciais para o comércio do café,
primeiro por facilitar o transporte do produto da fazenda para a ferrovia, da ferrovia para o
porto e do porto para o país consumidor. Em segundo, era uma forma padrão utilizada para
a negociação do café (em sacas - sacos de 60 kg). Desta forma, a tendência das sacarias era
de acompanhar o crescimento da produção de café, afinal todo o café que fosse exportado
precisaria ser ensacado. E acompanhando o aumento da produção observada no final da
primeira década do século XX, as sacarias de juta existentes no país aceleraram suas
produções, de forma a criar uma “situação anormal do mercado de saccaria para o café”,
causando assim, como relata o artigo de Alfredo Ellis “o maximo aviltramento dos preços”,
a ponto de não mais cobrirem os gastos de fabricação, como continua no artigo.7
Aproveitando esse enfraquecimento dos estabelecimentos de confecção de sacos de Juta, os
empresários de Guinle & Co. compraram duas das principais produtoras, em 1904 a Fabrica
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Santa’Anna (por 13 mil contos de réis), e em 1908 as fábricas de Álvares Penteado,
formando naquele mesmo ano a Companhia Nacional de Tecidos de Juta8.
Alfredo Ellis, que no ano de 1909 era senador por São Paulo, foi participativo
dentro das decisões políticas. Diversos artigos de sua autoria eram publicados nos jornais
da época, sempre defendendo os interesses agrários e ainda aqueles referentes ao capital
estrangeiro, como os interesses da Light. Alfredo Ellis foi um dos principais políticos a
lutar contra a companhia de Guinle, tanto nas questões da Sacaria de Juta, como também
contra as taxas portuárias da Docas de Santos. Como além de senador, Alfredo Ellis era
fazendeiro, acabou sendo um dos principais críticos à Docas de Santos, questionando os
preços dos sacos para o café, assim como o impostos para exportação.9
No jornal O Estado de São Paulo vemos um artigo de Alfredo Ellis que bem ilustra
essa indignação quanto ao monopólio de Guinle’s sobre as fábricas de sacaria de Juta.
Usando como fonte um jornal de Santos, o artigo afirmava que os preços dos sacos haviam
subido de 400 para 700 réis. Ressaltava que o grande investimento dos senhores Street,
Gaffrée e Guinle, de 12 mil contos, seria repassado para os fazendeiros, que sem opção
teriam que comprar os sacos para exportar o produto.

Pobre Lavoura. Quando os senhores Street, Gaffrée, Guinle and Company,
compraram em São Paulo, por doze mil contos, a fábrica de saccos do Conde Penteado,
aqui previnimos e annunciamos com toda a segurança, que os saccos iam subir de

8

O verdadeiro empresário que controlava as fábricas de tecidos de juta era Jorge Street. Street era carioca,
filho de Ernesto Diniz Street e Heloísa Leopoldina Simonsen Street, donos Saccaria São João no Rio de
Janeiro. Street apesar de ter se formado em Medicina, ao receber as ações da Fábrica São João em 1894,
passou a se dedicar as atividades empresariais. No ano de 1900, foi eleito para a Diretoria da Sociedade
Auxiliadora da Indústria Nacional, e de 1904 à 1927 foi membro da diretoria do Centro Industrial do Brasil.
Nesse momento, Street já estava ligado aos empresários Cândido Gaffrée e Eduardo Guinle, ambos amigos de
Ernesto Street (sócios na construção de estradas de ferro). Percebendo que o café havia se deslocado para São
Paulo, e as fábricas de juta eram promissoras, Street vem para São Paulo para comprar a Fábrica Santana ano
de 1904. Nessa compra que percebemos a forte ligação entre os três empresários brasileiros, já que Street
seria o responsável pela compra, mas através de debêntures subscritas por Gaffrée e Guinle. Com a crescente
demanda de sacos no Estado de São Paulo, Street deslocou as máquinas da Fábrica São João (RJ) para São
Paulo no ano de 1907, um ano antes de formar a Companhia Nacional de Tecidos de Juta, em que Street era o
presidente. Apesar da Companhia Nacional de Tecidos de Juta ser controlado por Street, Guinle ainda
mantinha alguma forma de participação, não é para menos que no ano de 1923, de um total de 130.000 ações,
46.250 estavam nominadas à Guinle e Irmãos. Todos esses detalhes podem ser melhor analisador em
TEIXEIRA, Palmira Petratti. A fábrica do Sonho. Trajetória do industrial Jorge Street. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1990 e em MATOS, Maria Izilda de. Trama e poder. Um estudo das indústrias de sacaria para o café
(São Paulo 1888-1934). Brasília: Sesi/CNI, 1994.
9
“Secção Livre”, O Estado de São Paulo, 10 de novembro de 1909.

5

preço com enorme prejuízo para a lavoura.(...) Pois bem, já os saccos que custvam 400
réis, estão agora sendo vendidos a 700 réis, segundo informações colhidas numa folha
santista (...) os senhores Street, Gaffrée, Guinle & Co. conseguiram monopolizar o
commercio de saccaria de aninhagem, e puzeram logo a faca no peito dos pobres
lavradores que não tem outro modo de mandar seu desvalorizado café para os portos de
embarque(...).

Ainda no mesmo artigo, Alfredo Ellis questiona a Docas de Santos não só o monopólio da
sacaria, mas do controle do porto também. Isso porque, com o controle do Porto de Santos,
os empresários podiam proibir a entrada de sacos de juta importados, imprimindo grandes
impostos sobre estes.10 Assim, o artigo do O Estado de São Paulo continua: “E a lavoura é
assim roubada, porque a tarifa alfandegária para proteger a industria nacional, que no
caso, reduz-se aos senhores Street, Gaffrée, Guinle & co. impede a entrada no paiz de
tecidos de juta estrangeiro(...).”11
Assim como nos jornais, Alfredo Ellis passou a criticar, no Senado, o monopólio
das fábricas de sacos de juta feito pela Docas de Santos. No dia 27 de julho de 1909,
Alfredo Ellis emitiu fortes ataques a Guinle`s & Co. no Senado, publicado no Diário
Oficial. Jorge Street, no dia seguinte lançou um artigo, no Jornal do Commercio, com o
título “O Sr. Alfredo Ellis e os Saccos para o café”, buscando rebater cada ataque de
Alfredo Ellis. A exposição começava com a argumentação do senador:

(...) Há bem pouco tempo vendia-se francamente um sacco por 300, 350 e 400 réis.
Ultimamente, porém, organizou-se um trust, subindo como conseqüência os preços
consideravelmente, de modo que hoje um sacco só pode ser obtido por 700 réis, tendo
havido o ultimo preço anterior um accrescimo de mais de 50 por cento.12

Porém, Jorge Street contrapunha a essa afirmação uma estatística em que
demonstrava que nesse período não havia sido vendido nenhum saco ao preço exposto por
Ellis. Nessa mesma argumentação, o senador dizia que Guinle estava aumentando o preço
10
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do saco da fábrica Santa’Anna, uma das principais do Estado, de 450 réis para 700, “tendo
um lucro liquido de 250 réis sobre 15, 20, 30 milhões de saccos”.13
Mas Street se defendeu, dizendo que o ano de 1908 foi um dos piores vistos, em que
a superprodução de sacos baixou o preço a níveis mínimos de 530 - 590 réis. Destacava no
artigo a posição da Fábrica Santista de Tecelagem, uma importante fábrica formada por
casas comissárias de café, que afirmava: “os preço terem chegado ao extremo referido, e já
proclamava não poder acompanhal-os por serem elles inferiores ao preço de producção”.
Para concluir, Street justificava as críticas à concentração das fábricas de juta não por uma
questão econômica, mas pela inimizada de Alfredo Ellis com os donos da Docas de Santos.
“Nem podia ser de outro modo, pois o s.exe. ao pronunciar o seu discurso teve em mente
sempre o mesmo fito: o seu ódio implacável aos meus nobres e queridos amigos srs.
Gaffrée e Guinle.”14
No mesmo período em que a Guinle’s Co. dominava a produção de sacaria de juta, a
empresa enfrentava um conflito sobre a questão da energia elétrica dentro da cidade de São
Paulo. Não podemos esquecer que dentro da cidade de São Paulo, a empresa Light teve
uma enorme influência dentro da Câmara Municipal, e por isso mesmo a empresa
canadense conseguiu assegurar o monopólio de energia, e ampliando o tempo de concessão
em 50 anos, para o fornecimento da energia elétrica (no ano de 1912). Os conflitos que
passavam para a Câmara Municipal entre as duas empresas, a probabilidade de Light sair
vitoriosa era grande, na medida que já havia assegurado um grupo forte para a defesa de
suas questões.15
O que podemos supor, é que nos anos 1911 e 1912, a Light garantiu um lobby
suficiente para ganhar as resoluções que por lá passassem. Nesse período de amplas vitórias
da Light, as empresas de sacaria de juta estavam vinculadas à Docas de Santos, que por
meio do monopólio da produção de sacos garantia altas taxas de lucro para Guinle. Como
as principais empresas do ramo funcionavam na cidade de São Paulo, a Câmara Municipal
podia tomar algum tipo de atitude para frear tal crescimento. E no ano de 1911, o debate
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entre cafeicultores e Light contra a Companhia Nacional de Tecidos de Juta (produtora de
sacos de Guinle’s & Co.) tornar-se-ia importante questão da Câmara Municipal.
No ano anterior, a Companhia Nacional de tecidos de Juta exigia a Câmara
Municipal uma revisão dos impostos pagos ao município, referentes a três taxas. Até aquele
momento as taxas eram pagas para a Prefeitura assim: Fixo (industrial)......10:000$000,
Proporcional......18:000$000, letreiro......30$000, total......28:030$000.16
As taxas referentes ao “fixo” deviam ser pagas por todas as fábricas de tecidos,
tanto quanto o referente ao “letreiro” que era referente as propagandas. Por outro lado, as
taxas “proporcionais” eram estabelecidas pelo tamanho da empresa, e no caso de fábricas
de tecidos, quanto ao número de teares existentes. O interesse da Companhia Nacional de
Tecidos de Juta estava em distinguir empresas de tecidos de juta com de tecido de algodão,
já que estas por produzirem produtos para vestimenta, podiam encarecer o valor final.
Desta forma, Guinle e Street defendiam a cobrança de duas taxas proporcionais distintas. A
primeira, para as fábricas mais rudimentares, como as fábricas de juta, à 10:000$000 réis,
enquanto os outros estabelecimentos como fábricas de tecidos de algodão, pagariam
referentes a segunda taxa, de 18:000$000. A lei n.1258 de 1909, única sobre o assunto,
regulamentava apenas fábricas de algodão, e isso justificava a reclamação dos empresários.
Em 1910, o pedido da Companhia foi aceito, e seus impostos totais foram reduzidos
para 20:030$000. Porém, no dia de 25 de fevereiro do ano seguinte, Alcântara Machado,
Arthur Guimarães e Armando Prado, compunham a Comissão de Justiça da Câmara
Municipal e resolveram voltar atrás da decisão, negando assim o desconto dado em 1910. A
decisão foi descrita de tal modo:

Parecer n.54, da Comissão de Finanças. A comissão de Finanças acceita a resolução
proposta pela Comissão de Justiça. Sala das comissões, 17 de março de 1911 - Carlos
Garcia, Mario do Amaral, Sampaio Vianna - acceito a resolução apresentada pela
Comissão de Justiça por ser o criterio creado para a taxação dos estabelecimentos
fabris de juta e canhamo, o do methodo materail de comparação entre os
estabelecimentos de mesma natureza existentes no município. Mas entendo que,
opportumanente, para a percepção do imposto de industria, devem os estabelecimentos
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que exploram os tecidos de juta, canhamo e fibras similares, ser equiparados em
categorias e taxas á industria de algodão.

17

Mesmo percebendo as diferenças entre as distintas fábricas de tecidos, a Câmara
Municipal voltou atrás da decisão tomada em 1910, cobrando impostos mais caros,
somando os 28:030$000 cobrados anteriormente. Essa decisão da Câmara Municipal foi
uma das tantas decisões contra o complexo de empresas de Guinle. Além de não obter
sucesso quanto a permissão para o fornecimento de energia para a cidade, ainda viu a
grande vitória da Light na renovação dos contratos de energia elétrica em 1912,
aumentando a concessão em cinqüenta anos.18 Contestando a nova vitória da Light, a
Companhia Nacional de Tecidos de Juta ainda procurou enfrentar as decisões da Câmara
argumentando contra a ineficiência da Light quanto a distribuição de energia elétrica. Uma
das justificativas para a Companhia Brasileira de Energia Elétrica para o fornecimento de
energia era justamente a alta demanda de energia que estava sendo requisitada na cidade de
São Paulo, e a incapacidade da Light de fornecer energia para o crescente mercado. Como a
Companhia de Tecidos de Juta era empresa de Guinle, dono também da empresa
fornecedora de energia elétrica concorrente à Light, as pressões tinham como objetivo a
abertura de brechas para a quebra do monopólio da empresa canadense.
Em 7 de julho de 1912, a empresa de Guinle entrou com uma representação na
Câmara Municipal de São Paulo, defendendo a necessidade de maior consumo de energia.
Desta forma, a Companhia de Tecidos de Guinle procurava aumentar as críticas à vitória da
Light quanto a ampliação da concessão por mais cinqüenta anos.

A Companhia Nacional de Tecidos de Juta, proprietária das fabricas de tecidos
Sant’Anna e do Belémzinho nesta capital, tendo conhecimento do projecto da
Commissão de Justiça dessa illutre corporação, concedendo á The São Paulo Tramway
Light and Power Company, Limited privilegio exclusivo, pelo prazo de cincoenta
annos, para o serviço de distribuição de energia electrica a este município, com
revogação da lei n.407, de 29 de julho de 1899, a qual assegura aos consumidores os
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benefícios da concorrência, vem representar á Câmara Municipal contra a concessão
desse monopólio, que directamente offende importantes interesses da requerente.
A Companhia Nacional de Tecidos de Juta consome actualmente na sua fabrica
Sant’Anna 3.000 (tres mil) cavallos de força motriz; e uma vez terminadas, dentro de
dois annos, as instalações da sua fabrica do Belémzinho, o consumo de ambas attingirá
a cerca de 9.000 (nove mil) cavallos.
Para se apparelhar em ordem a que funccionem essas fabricas dentro daquelle
prazo, dirigiu-se a requerente á S. Paulo Tramway Light and Power Co., Ltd.,
actualmente concessionária dos serviços de distribuição da capital, pedindo-lhe as
condições de suprimento de 9.000 cavallos, fazendo acompanhar esse pedido de todos
os necessários detalhes quer sobre o tempo de consumo quer sobre as épocas em que
ella deverá gradativamente augmentar até attingir aquelle maximo. Tal solicitação
jamais foi attendida, sem embargo de não poder a concessionária, por seus contractos,
recusar os supprimentos da energia que lhe forem pedidos (...).19

As fábricas de tecidos da empresa Guinle`s & Co. continuavam crescendo, porém,
com pressões provenientes de diversos setores, como dos cafeicultores e da Light, para
redução dos preços dos sacos de juta. Com o requerimento para a Câmara, a Companhia de
Tecidos buscava ampliar as fábricas de juta, dificultando qualquer possibilidade de
concorrência no setor. O único problema era que, para a Fábrica de tecidos de juta
continuar crescendo, a Light precisava fornecer maior quantidade de energia. Esse é um
ponto fundamental de nosso trabalho, afinal de contas, além das pressões da Light na
Câmara contra as empresas associadas a Guinle (Companhia Brasileira de Energia Elétrica,
Porto de Santos e Sacaria de Juta), a empresa canadense tinha em mãos um setor essencial
de crescimento urbano-industrial. Era muito provável que a demora para fornecer energia
para as fábricas de Guinle, tivesse um fundo político-econômico.20

19

Câmara Municipal, 21.a Sessão ordinária em 7 de julho de 1912.
Outras empresas questionavam o monopólio do oferecimento de energia pela Light defendendo também a
auto-produção, como no caso da empresa de papéis Klabin & Irmãos Comp. Câmara Municipal, 7 de junho de
1912.

20

10

As taxas portuárias
O desenvolvimento cafeeiro no Estado de São Paulo demandava um porto
aparelhado que garantisse as exportações do café. Até as últimas décadas do século XIX, o
Porto do Rio de Janeiro era quem cumpria com tal papel. Afinal de contas, o café sendo
produzido na região fluminense e Vale do Paraíba, acabava ficando mais próximo do porto
carioca. Com a expansão cafeeira para o Oeste paulista, o Porto de Santos começou a ser
requisitado para promover tal exportação, principalmente depois da inauguração da São
Paulo Railway em 1867, ligando a cidade com o planalto paulista.21
Precisando desenvolver o Porto de Santos, o governo Federal procurou criar uma
medida privatista para passar essa responsabilidade. Desta maneira, foi aberta a
concorrência de empresas particulares a concessão do Porto de Santos, que além de atribuir
todos os serviços portuários, responsabilizava os concessionários pelas obras de reforma e
ampliação do Porto. Em 20 de Julho de 1888 era assinado o contrato entre o Governo
Imperial, representado pelo Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, Antônio
da Silva Prado, passando a concessão para Candido Gaffrée e Eduardo Guinle.22
As cláusulas do contrato estão descritas no livro de Hélio Lobo, sobre o Porto de
Santos. A cláusula inicial tratava da questão central para a Província de São Paulo, em
como incrementar o porto de forma a suportar o crescimento das exportações de café:

I - As obras de melhoramento do porto de Santos, que constituem o objetivo da
concessão (...) são as que constam do plano. (...) as seguintes modificações que os
concessionários obrigam-se a affectuar, sem que por isso possam allgar dispendio com
a construção superior á importancia do orçamento constante nos mesmo estudos, a
saber: 3 851 505 57023.

As obras realizadas pelos empresários Gaffrée e Guinle tiveram êxito, pois em
pouquíssimo tempo tornaram o Porto de Santos no principal porto exportador de café do
país. Em 1892, quando é formada a Companhia Docas de Santos, o porto já inaugurava 260
metros de cais, passando a receber então grandes embarcações.24 O avanço do Porto
21
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continuou de maneira extraordinária, de forma que em 1909 já se podia conferir um cais
com 4.720 metros, com 26 armazéns internos, 1 armazém frigorífico, 23 pátios cobertos
com 64.500 metros quadrados da capacidade, 15 armazéns externos com 122.000 metros
quadrados de capacidade, 2 tanques de óleo combustível e 40 mil metros de linhas férreas.25
Enquanto a Docas de Santos pedia permissão para continuar com as obras (já que
contrariamente ao que indicava o contrato, a Docas de Santos com as obras em andamento
podia cobrar taxas portuárias extras), o Ministro da Viação acreditava desnecessária a
continuidade das obras. Esse fato se verificou, já que uma nova ampliação do cais só
ocorreu em 1944.26
Na busca de demonstrar como a Companhia Docas de Santos estava sendo abusiva
na cobrança das taxas portuárias, os jornais lançavam artigos para questionar até que ponto
a Companhia podia cobrá-las. A Gazeta, jornal vinculado a Light, procurou enfatizar os
possíveis abusos e problemas da concessão de Guinle`s. Em 1909, o jornal discutia a
demora em concluir as obras do porto, e as taxas referentes:

O Minotauro de Santos: Obras eternizadas, estratagema - o que diz a lei - malícia ou
cabula? Eternizar as obras, adiar a conclusão do trecho auctorizado, em 1892, até os
Outeirinhos, tem sido a grande estratagema da Light. A empresa, por meio desse
recurso, burla completamente as disposições mais salientes da lei de 1869, a qual deve
existencia.
(...) Art. 1 parágrafo 5. A tarifa será revista de cinco em cinco annos, mas a redução
das taxas só poderá ter logar quando os lucros líquidos a empresa exceder os 12%...(do
capital fixado). (...) A companhia Docas entende que, para fixar o capital, precisa
acabar as obras, e para acabar as obras precisa de toda a eternidade. Que malicia diz o
povo!27

Se por um lado existiam as críticas quanto a continuidade das obras, outro debate
fundamental ocorreu quanto a concentração das taxas de armazenagem e transporte no
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Porto de Santos.28 Conhecidas como taxas de capatazias, essas cobranças causaram dois
conflitos. Em 1894, a capital formou a Associação Comercial de São Paulo, cujo objetivo
era defender os interesses dos comerciantes da cidade. O comércio crescente em São Paulo,
representado por essa associação, acabou entrando em conflito com a cidade de Santos,
especificamente com a Companhia Docas de Santos. As empresas comerciais da cidade de
São Paulo dependiam da importação de produtos, que encareciam com as taxas portuárias
impostas pelo Porto de Santos. A cidade de São Paulo defendia um projeto que para a
alfândega na capital pudesse controlar esses impostos, de forma que os produtos
importados passassem para casas comerciais sem intervenção do Porto de Santos. Sem a
cobrança das taxas em Santos, a Docas de Santos poderia estar perdendo autonomia de sua
maior fonte de renda. No ano de 1895, a Associação Comercial de São Paulo tentou
aprovar a medida de formação de uma alfândega na capital e em Juiz de Fora, na
representação de Alfredo Ellis na Câmara dos Deputados, porém a Docas de Santos
conseguiu impor uma eficiente defesa, com o Deputado Vitorino Monteiro.29
Vitorino Monteiro, na defesa de Guinle e Gaffrée, procurou exaltar o elemento
nacionalista da empresa Docas de Santos, recurso usado em todos momentos de conflitos
que a companhia se envolvia:

Estes cidadãos são brasileiros e não estrangeiros, como tem dito a imprensa de São
Paulo, e são brasileiros que têm prestado o grande serviço de empregarem o seus
capitais em empresas proveitosas ao Estado, capitais que os capitalistas não tiveram a
coragem de arriscar,

como a Associação Comercial de São Paulo, e continua, “Se tratasse de companhia
estrangeira, ela encontraria nos Poderes Públicos a necessária proteção e teria sucedido,
como sucedeu à Companhia São Paulo Railway”, e mais tarde a Light, “que além da
renovação do contrato, obteve aumento das taxas e outros benefícios.”30
28
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A identificação da Docas de Santos com a problemática do nacionalismo sempre foi
muito eficiente, de maneira a conseguir diferentes apoios. Como Aberto Torres afirmava, já
no século XX,

Para manter a independência da nação, é imprescindível preservar os órgãos vitais da
nacionalidade: suas fontes principais de riqueza, suas indústrias de primeira
necessidade e de utilidade imediata, seus instrumentos e agentes de vitalidade e de
circulação econômica, a viação e o comércio interno (...)31

E justamente na linha nacionalista, além dos defensores das empresas nacionais,
existiam os críticos das empresas estrangeiras, principalmente da Light e das empresas de
Farquhar. Nos anos entre 1909 e 1912, personagens como José Balbino de Siqueira, assim
como Klabin, Irmãos e Cia., e Júlio de Mesquita e Armando de Sales Oliveira procuravam
fortalecer as posições nos jornais e, quando possível dentro do órgãos políticos, protestos
contra a Light. Os argumentos de José Balbino da Empresa Luz e Força de São Manuel,
buscavam fortalecer a indústria de energia nacional. O grupo Klabin procurava fugir do
monopólio energético da Light em São Paulo, de maneira a usufruir de uma energia
particular, assim como também a Companhia Nacional de Tecidos de Juta chegou a propor
à Câmara Municipal. Por fim, Júlio de Mesquita e o cunhado Armando de Sales de Oliveira
tinham interesse em iniciar um projeto de fornecimento de energia elétrica no interior, e a
expansão da Light poderia causar barreiras à alguns mercados. Júlio de Mesquita era dono
do O Estado de São Paulo, o que explicava a defesa do jornal para as questões nacionais.32
Para reduzir as pressões nacionalistas, em 1909, A Gazeta promoveu uma campanha
de questionamento à Companhia Docas de Santos, tentando a cada novo dia traz uma
irregularidade ou abuso que a empresa de Guinle estaria fazendo contra o Estado de São
Paulo. Essa sessão foi chamada de Minotauro de Santos, em referência ao enorme poder
que está empresa teria, como um grande monstro, promotor de monopólios33. Tais artigos
31
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procuravam angariar mais apoios dentro da sociedade para a Light, que sofria contra a
campanha nacionalista. Esse pode ser considerado um dos maiores motivos para o apoio da
Light a Farquhar contra a Docas de Santos, não propriamente para questionar as taxas
portuárias, mas uma medida para enfraquecer o grupo de empresas de Guinle.
Podemos passar a aprofundar assim a segunda parte do contrato assinado por Guinle
e Gaffrée, quanto à concessão do Porto de Santos. Como vimos anteriormente, a primeira
parte do contrato se referia quanto às reformas e ampliações da estrutura portuária. Nesse
sentido, como pudermos perceber, a Companhia Docas de Santos conseguiu avançar
consideravelmente, a ponto de modernizar a própria cidade de Santos, implantando o
saneamento urbano e eliminando as doenças existentes na cidade.34 A segunda parte da
concessão referia-se às taxas que a Companhia poderia cobrar,envolvendo as taxas
portuárias cobradas pela Docas de Santos, ponto principal do conflito.
A Câmara dos Deputados do Estado de São Paulo foi um dos principais órgãos que
discutiram o problema das taxas portuárias impostas pela Docas. Entre os discursos
presentes sobre o caso no ano de 1909, podemos citar os principais deputados a debaterem;
Alfredo Pujol, Antônio Machado, Fontes Júnior, Freitas Valle, João Martins, Oliveira
Coutinho e Carlos de Campos.35 Entre os principais discursos, João Martins procurou
descrever minuciosamente a situação da lavoura cafeeira, vinculando a problemática
condição desta, aos altos impostos portuários.

Sr. João Martins: Sr. Presidente, vou tratar hoje de uma questão que diz respeito á
grande classe da lavoura. Bem sei que não estar nas mãos do Congresso e nem do
poder do Estado dar uma solução prompta e directa á questão que ora vou aventar (...)
clamores da lavoura até o exmo. Sr. presidente da República, afim de que elle volte a
suas vistas para a grande classe que se vê oprimida pela poderosa Cia. Docas de
Santos.
(...) A lavoura, como todos sabemos, está por assim dizer, agonizante, e si não fora
o sacrifício inaudito, si não fora o verdadeiro estaricismo dos fazendeiros paulistas, já o
Estado de São Paulo teria entrado em completa decadência. (...) mostram claramente
que a Companhia Docas de Santos cobra, indevidamente, capatazias sobre a
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exportação de café. Indico que a Câmara, por intermédio do governo do Estado,
represente ao governo federal no sentido de cessar a cobrança indevida a taxa
alfandegária de capatazias, feita pela Cia. Docas de Santos, dos cafés que transitam
pelo caes sem se acharem na dependência ou a cargo da Alfândega.36

Apesar do crescimento da atividade cafeeira, isso não significava que as condições
da lavoura cafeeira estavam favoráveis; o período de Primeira República foi marcado pela
superprodução. Isso levava à uma tendência de queda dos preços que, apesar do auxílio do
governo com medidas como o Convênio de Taubaté, tais medidas não surtiam grandes
resultados aos fazendeiros.37 O ano de 1906 foi exemplar para compreendermos a questão
da superprodução, e podermos perceber como o produtor estava sendo pressionando pelo
alto custo de produção e o baixo preço da saca. O anuário estatístico de 1907 revela a
situação do comercio de café no período.38 Através do exemplo usado no Anuários
Estatístico, a produção numa fazenda de café estava saindo mais custosa que o preço
alcançado no porto: ao somarmos os custos de produção do café, podemos afirmar que o
custo de uma saca de café era de 26$166. Por outro lado, quando usamos as contas de
entradas em Santos nos anos de 1906/7, percebemos que deram entrada para exportação
15.392.170 sacas de café, representando um valor de 388.764:257$340, isso é,
aproximadamente 25$260 por saca de café.39 Portanto, nesse ano, que foi um péssimo ano
para os produtores, estes deviam pagar para produzir, já que a saca vendida não alcançava o
preço da saca produzida.
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A movimentação cafeeira, por outro lado, era fundamental para inúmeros outros
setores da economia, que eram serviços complementares a produção cafeeira, gerando
riqueza para as ferrovias e para o porto, além de receita para os municípios. E esses setores
tendiam a receber cada vez mais; afinal com a manutenção da produção, o volume de café
circulando nas ferrovias e porto auferiam a mesma receita, enquanto o preço do café
reduzia-se significativamente. Por isso as reclamações dos fazendeiros procediam, no
sentido que a proporção do custo das ferrovias e porto aumentavam o valor do café. Em
relação as ferrovias, Flávio Saes apresenta dados significativos; no ano de 1890 a
participação das ferrovias no valor final da saca era de 10,59%, isso é, do valor da saca, dez
por centro era despesa da ferrovia. Anos depois o valor tendeu a aumentar: 1895 chegava à
20,45%, em 1905, já estava em 34,95%, chegando à uma média de 22% a partir de 1907.40
Os dados acima apontam as ferrovias como as maiores “apropriadoras” do valor do
café. Se voltarmos ao Anuário de 1907, percebemos que os impostos do porto de Santos
representavam em torno de 12%, enquanto as ferrovias representava, nesse ano de 1907 os
22,33% mostrados nos dados acima. Logo, a justificativa usada por João Martins na
Câmara dos Deputados, para defender as ferrovias quanto a diminuição das tarifas sobre as
sacas podem ser questionados. Vejamos o que dizia o deputado no mesmo discurso:

Em auxilio do governo teem vindo todas as associações, empresas de estrada de
ferro, que teem feito reducção em suas tarifas, e ainda agora o governo federal trata da
reunião dos directores das estradas de ferro para accordarem as medidas de reducção
de tarifas e outras de interesse geral. A empresa que maiores proveito tem tirado da
lavoura paulista é a Companhia Docas de Santos, é somente ella que permanece
inexorável no rigor e na dureza das contribuições que exige pelos seus serviços (...) 41

João Martins, procurando demonstrar irregularidades na cobrança de impostos da
Companhia Docas, levou a Câmara o contrato de concessão do serviço portuário. Através
do contrato, lavrado no Ministério da Agricultura em 12 de julho de 1889, podemos
encontrar as cláusulas que definiam a cobrança de taxas. As taxas portuárias estavam
divididas em dois tipos diferentes de taxas; as primeiras referentes a cobranças regulares, e
40
41

SAES, 1986, p. 158.
Discurso de Sr. João Martins, 5 de novembro de 1909.
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as segundas aquelas de poderiam ser cobradas sobre situações específicas. As taxas
regulares, ou ‘‘taxas de direito” estavam definidas em quatro categorias: 1ª) Carga e
descarga (grande volume, pouco peso): 1 real por kilograma, 2ª) Carga e descarga (Pouco
volume, pouco peso): 3 réis por kilograma, 3ª) Por dia e por metro linear de caes (navio a
vapor): setecentos réis, 4ª) Por mez e kg de mercadorias - armazens: 2 réis.
Em relação as cobranças portuárias de determinadas situações, o decreto federal n.
1746, de 13 de outubro de 1869, anterior a própria concessão aos Guinle’s, garantia as
companhias o serviço de capatazias e armazenagens. E para explicar o que seriam os
serviços de capatazias, João Martins explicitava:

1º- Descarga, recebimento, conducção, segurança, depósito, fiel guarda,
acondicionamento, beneficiamento, aproveitamento e entrega de todas as mercadorias
e valores a cargo da Alfandega ou da Mesa de rendas; 2º - todo o serviço e trabalho
braçal que demanda a remoção e movimento dos volumes ou mercadorias para seu
despacho, exame e quaisquer outros fins, na forma de legislação fiscal, desde sua
descarga até a sua sahida. 42

Nos termos descritos acima, percebemos que no decreto de 1869 os serviços de
capatazias não eram muito diferente que os próprios serviços portuários. Afinal, as
cobranças quanto a carga e descarga já estavam previstas dentro daqueles serviços
regulares. A diferença que estava colocada nesse decreto era a estreita relação das
capatazias com a alfândega, mas em termos não muito claros. Inicialmente alguns críticos à
vinculavam à outra taxa que a Docas poderia cobrar. Como existia a necessidade de
melhoramento do porto, o governo no ano de 1892 autorizou a cobrança de $001,5 réis por
kg, aumentando o valor no ano de 1896 para $002,5 por kg. Por isso diversas críticas a
Docas se relacionavam a longa duração das obras.
Mas no ano de 1893, em decreto, n.1286 de 17 de fevereiro, os interesses dos
empresários Guinle e Gaffrée são aparentemente incorporados nas taxas de capatazias,
“taxas de capatazias igual a alfândega da república”.43 Em conseqüência desse novo
decreto, o controle alfandegário passava pelas mãos da Docas de Santos, e por isso mesmo
42

Discurso de Sr. João Martins de 5 de novembro de 1909.
Discurso de Sr. João Martins de 5 de novembro de 1909. Esse mesmo contrato está reproduzido em
ARAÚJO FILHO, 1969, p. 127-30.
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poderiam definir como que seriam cobradas as taxas em diferentes produtos. Esse é um
importante fato para compreendermos como que Guinle’s & Co. poderia ser representante
de tantas empresas estrangeiras.
Essas diversas cobranças fazia do Porto de Santos um dos portos mais caros em
serviços do mundo. No ano de 1909, enquanto a Docas de Santos cobrava um total de
impostos sobre a saca de café 450 réis, outros portos como N.Y. cobravam apenas 70 réis
(em dólar corrigido para réis), pelas contas possivelmente enviesadas da Gazeta.44
Apesar de todas as longas discussões para a redução das taxas de capatazias, essas
eram cobradas seguindo a lei, e, portanto a Docas de Santos estava em seu direito. Porém,
aparentemente havia interesse de prolongar o término das obras do porto, de maneira a
perdurar a cobrança das taxas portuárias.
Em 1911, enquanto a Docas de Santos sofria os inúmeros questionamentos quanto
ao monopólio do principal porto brasileiro no período, não poupou esforços para
demonstrar que, graças as reformas portuárias de Guinle & Co., a cidade havia se
desenvolvido de maneira impressionante. Em artigo à revista Brazil Ferro Carril, a
Diretoria da Companhia Docas de Santos publicou o relatório de 24 anos de concessão. E o
relatório ressaltava: “Poucas são as emprezas que no nosso paiz, lutando contra obstáculos
julgados quase insuperáveis e contra a má vontade e maledicência, oriundas da inveja e do
desrespeito, têm conseguido um tão alto grau de prosperidade.”45 Continuava o artigo
dizendo que Santos, 1886 era de um cidade “inimiga do desenvolvimento de São Paulo”,
com o mau da febre amarela, que foi resolvida pelas obras da Docas.
Os conflitos entre as duas empresas foram mais intensos nos anos de 1909 e 1912.
Alguns fatores foram contribuintes para o fim dos conflitos. Em primeiro lugar, a morte de
Eduardo Guinle em 9 de março de 1912, que era o principal personagem contra a Light.
Somado a esse fator os anos de 1913 e 1914 começasse a sentir alguns efeitos da crise
internacional que culminaria na Primeira Guerra Mundial. A partir de então, as duas
empresas parecem se voltar para suas próprias atividades, deixando de lado outras esferas
produtivas.

44
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A Gazeta, “O Minotauro de Santos” , 2 de março de 1909.
Brazil Ferro Carril, Anno II, n.16, abril de 1911, p.3-4.
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Conclusão
Os conflitos entre a Light e a Docas de Santos são extremamente significativos ao
confrontarem a questão do fortalecimento do capital nacional e a expansão do capital
estrangeiro. O começo do século XX é o período de avanço das empresas (e países)
imperialistas, de maneira que a relação entre empresa e mercado se estabelecia pelos
preceitos de formação de impérios: controle monopolístico sobre o setor, formação de
lobbies que garantissem poder e estabilidade política e domínio econômico sobre a região,
sendo a Light um importante exemplo. De outro lado a Docas representava a formação de
uma burguesia nacional. Enquanto as empresas Guinle se fortaleceram desenvolvendo
atividades complementares à cafeicultura, como o porto e a sacaria de juta, a Light buscou
se afirmar dentro do importante setor de energia elétrica, que vinha sendo cada vez mais
requisitado; afinal, a energia era setor estratégico para a urbanização e industrialização.
Os embates frente a construção dos serviços públicos brasileiros nos levam a
questões interessantes. O Brasil na passagem para o século XX era um país que buscava a
modernização, e para tanto era preciso que empreendimentos particulares dessem conta de
montar um eficiente aparato de serviços públicos. A economia cafeeira para manter o
crescimento necessitava de meios de transporte (ferrovias e porto), além de inúmeros outros
serviços ligados à atividade como as fábricas de sacaria. De outro lado, a urbanização que
vinha tomando forma, também exigia inovações no campo dos serviços, e nesse sentido,
um dos principais produtos da modernização era a energia elétrica. Essa viria a ser ainda,
uma importante fonte de energia para o desenvolvimento industrial.
Ao mesmo tempo que percebemos uma grande debilidade do aparato público para
oferecer tais serviços, vemos a emergência de capitais, nacionais e internacionais dispostos
a solucionar tal demanda. Mas essa disposição de investimentos só se realizou por pleno
apoio do Estado, que incentivava medidas privatistas, como no caso da concessão do Porto
de Santos, a ainda garantia aos concessionários apoio político, numa política
patrimonialista, em que os interesses do Estado se confundiam com os interesses
particulares. Por fim, em relação a cidade de São Paulo, podemos supor que a elite dirigente
defendia os interesses ligados a empresa canadense Light, que por meio de eficiente lobby e
aparelhada com muitos recursos conseguia modernizar a aquela que seria décadas depois a
maior cidade brasileira.
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ASPECTOS COMPARATIVOS DO TRÁFICO DE ESCRAVOS AFRICANOS
PARA OS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E DE SALVADOR, c.1700-c.1830
Alexandre Vieira Ribeiro∗

Resumo:
O trabalho terá por eixo 1 a conjuntura que envolvia as relações Brasil-África entre 1700 e 1830, destacando os
elementos próprios à demanda e à oferta de escravos – economia e sociedade – e, a partir deles, estabelecendo o volume dos
desembarques de africanos nas praças mercantis do Rio de Janeiro e Salvador. O segundo eixo será composto pelo
tratamento do tráfico enquanto um negócio colonial, analisando os perfis de investimento, concentração e rotas de atuação
dos negreiros cariocas e baianos. O terceiro eixo será representado pelo estudo da mortalidade nos navios negreiros
provenientes da África que atracaram nos portos do Rio de Janeiro e Salvador.
Todo o trabalho terá por fundamento o manejo de manuscritos e listas navais impressas, encontradas nos arquivos
de Salvador, Rio de Janeiro e Lisboa, particularmente o material depositado no Arquivo Histórico Municipal de Salvador,
Arquivo Público do Estado da Bahia, IHGB, Biblioteca Nacional e Arquivo Nacional.

Palavras Chaves: economia colonial; comércio de escravos.

1 – Ouro, açúcar e rotas
A descoberta do ouro pelos paulistas, ocorrida em algum momento entre os anos de 1693 e de 1695, desencadeou
o aumento da demanda por escravos no Brasil, propiciando o imediato incremento dos desembarques de africanos através
do porto de Salvador.1 Da Bahia eles eram redistribuídos para Minas Gerais costeando o rio São Francisco e o rio das
Velhas, percorrendo aproximadamente 200 léguas (c. de 1.200 km).2 Até a segunda década do século XVIII, os traficantes
baianos eram os principais fornecedores de trabalhadores escravos para as minas.
O ouro contribuía decisivamente para inflacionar o preço dos cativos. Para que se tenha uma idéia, se antes do
boom aurífero um escravo custava entre 40 e 50 mil réis, em meados da década de 1730 era vendido no agro baiano por até
200 mil réis. Semelhante contexto permitia aos traficantes da Bahia auferirem grandes lucros, e a muitos receberem dos
mineradores em ouro pelos seus boçais, enquanto os senhores de engenho da Bahia pagavam-lhes com açúcar, muitas vezes
hipotecando as safras vindouras. Não surpreende que o Alvará de 1701, que proibia a ida de escravos da Bahia e
Pernambuco para as Gerais, logo tenha se tornado letra morta. 3
O tráfico de escravos entre a África e o porto de Salvador crescia (cf. gráfico 1). Impulsionados pela oportunidade
de altos lucros com a venda no mercado das Gerais, a cada ano mais e mais navios chegavam do continente africano. A
Costa da Mina era a principal região de onde vinham, especialmente dos portos de Grande Popó, Ajudá, Jaquim e Apá.
Durante todo o século XVIII e os primeiros anos do Oitocentos, a comunidade mercantil baiana reforçou seus laços
mercantis e mesmo políticos com a Costa da Mina, proximidade que por vezes gerou reações contrárias da parte de Lisboa,
descontente com a liberdade de comércio dos traficantes de Salvador e de suas ligações com rivais de Portugal. Travaramse inúmeras disputas entre ambos, como por exemplo quando, no início do século XVIII, os traficantes de Salvador
quiseram fundar uma companhia de comércio que detivesse o monopólio da compra de escravos na África e do
abastecimento no Brasil. A Coroa negou-lhes autorização, alegando que o preço iria aumentar ainda mais, arruinando os
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proprietários de engenhos.4 Mas não se pôde impedir o estreitamente dos vínculos entre a Bahia e a África Ocidental,
mesmo depois da proibição do tráfico ao norte do Equador, em 1815.
O tráfico para Salvador começou a enredar-se em sérias dificuldades no final da década de 1720. Com o preço dos escravos
no Brasil muito alto, um grande número de comerciantes baianos passou a se dedicar ao tráfico, gerando uma enorme
concorrência e inflacionando o valor dos escravos nos portos africanos. A demanda por escravos nas áreas de produção de
açúcar do Caribe, já reestruturadas após as guerras européias, contribuiu também para acentuar a elevação do preço deles no
mercado africano. Como resultado palpável, se na década de 1630 cerca de 80% do açúcar comerciado em Londres era de
origem brasileira, por volta de 1690 essa participação caiu para 10%, e nesse patamar permanecia em meados do século
XVIII. Além disso, as relações comerciais entre Bahia e Costa da Mina estavam sendo prejudicadas por incidentes entre a
companhia holandesa das Índias Ocidentais e os negociantes baianos – muitos navios brasileiros eram apreendidos e
saqueados por galeras holandesas no litoral africano, tornando as expedições cada vez mais arriscadas e ocasionando certa
expectativa de menor êxito da parte das empresas envolvidas. 5
Os acontecimentos internos à África agravaram ainda mais a situação. Em 1724 iniciou-se no litoral da Costa da
Mina uma sucessão de conflitos entre os diversos reinos africanos, culminando, em 1727, com a invasão e conquista por
Agaja, rei do Daomé, do porto de Ajudá. Numa tentativa de garantir seus direitos costeiros, Oió, que durante as primeiras
décadas do século XVIII dominou o comércio de escravos no interior, interveio no Daomé, entre 1726 e 1730, para obter os
tributos aos quais tinha direito e preservar suas rotas comerciais no litoral. Em resposta, Dadá – denominação que

Gráfico 1 – Médias qüinqüenais dos desembarques de escravos africanos nos portos de Salvador (1678-1830) e do Rio de
Janeiro (1700-1830)6
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Despacho do Governador baiano D. Rodrigo da Costa datado de 9 de outubro de 1702, apud, VERGER, Pierre. Fluxo e
refluxo: o tráfico de escravos entre o Golfo do Benin e a Bahia de Todos os Santos dos séculos XVII a XIX. São Paulo:
Corrupio, 1987, p.61.
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Letras, 1995, p. 162; e KLEIN, Hebert. Escravidão africana: América Latina e Caribe. São Paulo: Brasiliense, 1987,
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Cambridge: Cambridge University Press, 1999), que calcula em 230 o número médio de africanos transportados nos
negreiros baianos, multiplicamos para cada ano entre 1678 e 1779 essa cifra pelo número de navios que obtinham licença
para resgatar escravos em portos africanos. Com os códices encontrados no Arquivo Histórico Municipal de Salvador –
doravante AHMS –, que registram as visitas de equipes de saúde em embarcações vindas da África – 178.1 (1780-1798) e
182.1 (1803-1810 –, pôde-se levantar o total de africanos desembarcados em cada aportagem para os períodos de
1780/1781, 1788/1798 e 1803/1810. As estimativas para os anos de 1782 a 1787 tiveram por base a média entre os anos de
1781 e 1788. Para os anos de 1799 a 1802, as estimativas foram conseguidas a partir da média dos anos de 1798 e 1803.
Para o período de 1812 a 1830 utilizou-se as estimativas anuais de Goes Calmon (CALMON, F. M. Goes. Ensaios sobre o
fabrico do açúcar. Rio de Janeiro, 1834). Obteve-se então a estimativa para 1811 cruzando os dados de 1810 e 1812.
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Fontes: Arquivo Nacional (RJ), Códice 141, vols. 1, 2, 3, 7, 15, 16 ; Biblioteca Nacional (RJ), Documentos Históricos da
Biblioteca Nacional; Arquivo Público do Estado da Bahia, Códices 439, 440, 443, 449, 456 e 626-3; Arquivo Histórico
Municipal de Salvador, Códices 178.1 (1780-1798) e 182.1 (1803-10) e 56.3 (1822-24); CALMON, F. M. G. Ensaios
sobre o fabrico do açúcar. Rio de Janeiro:1834; The Trans-Atlantic Slave Trade: a database on cd-rom.
Cambridge:Cambridge University Press, 1999; CAVALCANTI, Nireu. “O comércio de escravos novos no Rio setecentista”
(paper inédito), para o período 1789-1792; e FLORENTINO, Manolo. Em costas negras: uma história do tráfico de
escravos entre a África e o Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX). São Paulo, Companhia das Letras, 1997, p. 51, para o
período 1793-1830.
recebiam os reis do Daomé pelos autores do século XVIII7 – atacou e conquistou em 1732 o porto de Jaquim, que
estava na área de influência do reino de Oió. Por conta desses conflitos, os navios que saíam da Bahia e de Pernambuco
alargaram o tempo de suas expedições – algumas chegaram a levar 16 meses, normalmente, não gastavam mais de seis. 8
Durante toda a década de 30 o comércio na região do porto de Ajudá continuou a se deteriorar, culminando, em 1743, com
as destruições do porto de Jaquim, do forte português em Ajudá, além da prisão do diretor do mesmo forte, tudo a mando do
rei do Daomé.
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Este conjunto de dificuldades podia ser superado pelos traficantes baianos com a venda dos escravos nas zonas
mineradoras a um bom preço. O valor na verdade exorbitante e a forma com que os mineiros pagavam (em ouro) garantiam
a obtenção de altos lucros e de liquidez. Entretanto, a primazia baiana no fornecimento de mão-de-obra para os campos
auríferos sofreu o definitivo impacto da inserção dos comerciantes da praça mercantil do Rio de Janeiro nessa atividade,
derivada da abertura do Caminho Novo.9 Por meio do Caminho Velho, que ligava o Rio de Janeiro à região mineradora
através de Paraty, gastava-se de 43 a 99 dias, dependendo do número de paradas, o que o tornava pouco competitivo
comparativamente à rota que, através do rio São Francisco, unia Salvador às Gerais. Contudo, a partir da abertura do
Caminho Novo, em 1711, o percurso de 80 léguas (480 km) passou a ser feito em apenas 10 ou 12 dias.10
Observando o gráfico 1 percebe-se que o movimento de escravos africanos no porto de Salvador entrou em
declínio exatamente quando o tráfico através do Rio de Janeiro conhecia movimento inverso. Para que se tenha uma idéia,
já na década de 1720, importando 3300 escravos/ano, o Rio de Janeiro talvez retivesse 20% dos 15 mil africanos
anualmente então recebidos pela colônia.11 A diminuição da duração da viagem entre o porto carioca e os veios auríferos
possibilitou a redução nos custos de manutenção dos escravos, diminuindo inclusive as fugas e taxas de mortalidade ao
longo do trajeto Rio-Minas. Para a empresa traficante carioca, o aumento da velocidade de retorno do capital implicava em
maior possibilidade de investimento e, pois, de lucratividade dos traficantes do Rio de Janeiro. Eis o motivo pelo qual, na
década de 1730, continuava a se incrementar o tráfico através do Rio de Janeiro: nos cinco primeiros anos da década, o
porto recebeu 7400 escravos/ano, 2/3 dos quais desembarcados diretamente da África, o que, em relação às décadas de 1710
e 1720, configura um aumento de quase 40% no volume das importações. Sabendo-se que por então a colônia importou
anualmente 16.600 africanos, pode ser que a participação do porto do Rio tenha chegado a um terço do movimento médio
anual de africanos para o Brasil. Do lado africano, ao crescimento das importações cariocas correspondia o das exportações
da zona congo-angolana, sua grande fonte abastecedora, que suplantou as da Costa da Mina na década de 1730 – cf. tabela
1. Entre 1723 e 1771, do maior porto negreiro africano ao sul do Equador (Luanda) foram exportados 204 mil escravos,
metade dos quais para o Rio de Janeiro.12

Tabela 1 - Estimativa da importação de escravos para o Brasil por região de origem
Década

Costa da Mina

%

Angola

%

Total

1701-10

83.700

55

70.000

45

153.700

1711-20

83.700

60

55.300

40

139.000

1721-30

79.200

54

67.100

46

146.300

1731-40

56.800

34

109.300

66

166.100

1741-50

55.000

30

130.100

70

185.100

1751-60

45.900

27

123.500

73

169.400

1761-70

38.700

23

125.900

77

164.600

1771-80

29.800

18

131.500

82

161.300

9

Partindo do Rio de Janeiro podia se iniciar o trajeto para as minas por via marítima até o porto de Nossa Senhora do Pilar
(futuro porto da Estrela), e de lá subindo o rio Morobaí, que levava ao pé da serra que liga o Rio de Janeiro a Minas Gerais;
alternativamente, podia-se partir por terra via Irajá, chegando também ao pé da serra. Sobre o roteiro do “caminho novo”
para as minas ver mais em ANTONIL, op. cit., pp.184-6.
10
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1781-90

24.200

14

153.900

86

178.100

1791-1800

53.600

24

168.000

76

221.600

1801-10

54.900

27

151.300

73

206.200

Total

605.500

32

1.285.900

68

1.891.400

Fonte: CURTIN, Philip D. The atlantic slave trade: a census. Madison: Wisconsin University Press, 1969, p. 207.

O desempenho da economia mineira a transformava em um dos grandes pólos de demanda por africanos
desembarcados no porto do Rio. Não obstante a queda de 60% no total das exportações brasileiras entre 1760 e 1776, podese afirmar que à crise da mineração, definitiva a partir de meados do século XVIII, não se seguiu a decadência generalizada
da região sudeste, e menos ainda a da economia de Minas Gerais. Logo, o que se chamou de "falsa euforia" – um intervalo
positivo que despontava em fins do Setecentos, em meio à recessão generalizada – representou uma tendência que se
sustentou até bem adiantado do século seguinte.13
No Rio de Janeiro a demanda era alavancada pelo complexo açucareiro, com destaque para a área de Campos dos
Goitacazes. O centro mercantil formado pela capital colonial e por sua periferia imediata constituía-se em outro grande pólo
de demanda por negros (de 1760 a 1780 sua população cresceu 29%, índice ainda maior entre 1799 e 1821 – 160%). Por
fim, o último grande pólo de demanda por africanos concentrava-se, já no século XIX, na expansão da cultura cafeeira no
Vale do Paraíba, onde ocorria o vertiginoso aumento da produção de café fluminense, cujas exportações passaram de 160
arrobas em 1792, para 318 mil em 1817, 539 mil em 1820, 1.304.450 em 1826, quase dois milhões em 1830 e 3.237.190 em
1835. Além disso, o papel de centro redistribuidor de africanos transformava o Rio em eixo central da reprodução do
escravismo no sul-sudeste. No século XIX, mas também antes, o Rio provia por via marítima boa parte dos africanos
importados pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo (então uma só capitania), além do Espírito Santo e
Norte e Sul Fluminense.
Ressalte-se que, embora em declínio, o tráfico baiano não sucumbiu por completo. Levas menores de negreiros
continuavam a aportar em Salvador, e parte de seus escravos continuava a ser remetida as minas sempre ávidas por mão-deobra. Conquanto não mais representasse o mercado preferencial e estratégico da reposição de cativos, atividade que o Rio
de Janeiro passou a desempenhar, a Bahia exercia um papel complementar para o atendimento da demanda mineira. Mais
que isso, tanto o gráfico 1 quanto a tabela 1 sugerem que nos últimos anos da década de 1780 iniciou-se a recuperação do
tráfico entre o porto de Salvador e a Costa da Mina.
Na esfera da oferta, mudanças políticas ocorriam no cenário africano mais vinculado a Salvador, resultando na
abertura de novas praças exportadoras desde a década de 1760. Por outro lado, a instabilidade européia, surgida com a
Guerra dos Sete Anos (1756-1763) e incrementada pela eclosão da Revolução Francesa (1789) levaram ao abandono de
colônias européias no Caribe, favorecendo a retomada do tráfico de escravos entre o continente africano e Salvador. A
partir de 1791, outro fator contribuiu para o aumento do tráfico de escravos entre a Bahia e a Costa da Mina: os holandeses
deixam de cobrar o tributo de 10% aos navios brasileiros, resultado direto da decadência em que se encontrava a
Companhia Holandesa das Índias Ocidentais.14
No âmbito brasileiro, a ascensão de Pombal permitiu à América portuguesa experimentar inúmeras reformas que
objetivavam a recuperação da economia colonial. Nos primeiros anos do governo de Pombal, o tráfico baiano reiterava sua
debilidade, alicerçada na retração da agricultura: contava-se 146 engenhos na região da Bahia-Sergipe no ano de 1710, 172
em 1755, e 180 em 1758. Embora tenha aumentado o número de unidades produtivas, a produção média global por engenho
13

FLORENTINO, Manolo. Em costas negras: uma história do tráfico de escravos entre a África e o Rio de Janeiro
(séculos XVIII e XIX). São Paulo, Companhia das Letras, 1997, pp. 38-9.
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não seguiu tal tendência, e a produção total caiu de 507.697 arrobas, em 1702, para 400.000 em 1758.15. Durante o período
pombalino (1750-1777), o fim do sistema de esquadras (1756), liberando o comércio de escravos, não obteve os resultados
esperados, ao menos para a Bahia. O sistema de frotas também foi abolido (1765), medida bem aceita por toda a
comunidade mercantil de Salvador pois intentava estimular o comércio colonial com os mercados exteriores. Procurou-se
implementar também uma reforma tributária, com a eliminação ou redução de vários tributos – em 1776 os valores dos
fretes foram reduzidos, visando a diminuição dos custos para os senhores de engenho e o incentivo das trocas.
Embora tais medidas não tenham surtido efeitos positivos imediatos, a paisagem da produção açucareira começou
a mudar na década de 80, quando da crise dos concorrentes antilhanos. O reajustamento do tráfico possibilitou o
reflorescimento da atividade agrícola e pecuária na Bahia, e não só a produção de cana-de-açúcar viu-se favorecida, mas
também a de fumo e couro. Para tanto, de extrema importância foi a revolta de escravos na ilha de São Domingos, em 1791,
a colônia francesa nas Antilhas que era então a maior produtora de açúcar do mundo. Durante aproximadamente uma
década, travou-se nesta ilha uma intensa guerra que resultou na independência do Haiti e a produção de açúcar local foi
praticamente eliminada. Os produtores brasileiros herdam um imenso mercado consumidor.
Os senhores de engenho baianos obtiveram dividendos com essa nova situação. Com o preço do escravo em baixa
no mercado foi possível comprar um maior número de cativos e, conseqüentemente, expandir a produção açucareira. Além
disso, o mercado baiano não tinha mais que disputar o braço africano com a região das minas, pois esta já estava vivendo
sua decadência. Não é gratuito, pois, que o período que se inicia a partir da década de 1780 e se estende até 1830 seja
caracterizado por Stuart Schwartz como sendo a época do ressurgimento da agricultura baiana -- o número de unidades
produtivas de açúcar da capitania aumentou, chegando a 400 em 1798, e a 583 em 1834. Com isso, a produção anual de
açúcar, que na década de 1770 foi estimada em 10 mil caixas, elevou-se no decênio seguinte, chegando de 1796 a 1811 a
uma média de 16.300 caixas de quarenta arrobas/ano. Da mesma forma, se no qüinqüênio de 1788-92 a média anual de
navios envolvidos no tráfico de escravo era de 10, no lustro seguinte esse número chegou a 17/ano, alcançando entre os
anos de 1808-1812 a média de 30 embarcações anuais.
O comércio de escravos entre Bahia e Costa da Mina só voltou a ser prejudicado novamente na primeira metade da
segunda década do século XIX. Devido a pressões dos ingleses, que aboliram o tráfico em 1807, comerciantes baianos
voltaram a ter dificuldades de negociar com a Costa da Mina. Em 1810, no Tratado assinado entre Portugal e Inglaterra,
lançou-se base para uma futura abolição do tráfico de escravo. Passava a ser permitido traficar somente em possessões
portuguesas. Tal fato acarretou inúmeras apreensões de embarcações baianas no litoral africano entre os anos de 1811 e
1812, gerando contendas entre Portugal e Inglaterra nos anos subseqüentes, tornando apreensivos os negociantes baianos.
De todo modo, a partir de determinado momento do século XIX a demanda do Rio de Janeiro e da Bahia passou a
se alimentar não apenas da economia, mas igualmente da política. Quando da invasão de Portugal pela França, em 1807,
Londres extraiu do regente Dom João a promessa de colaborar para promover a gradual abolição do tráfico português. O
comércio negreiro voltou à mesa durante o Congresso de Viena (1815), e Castlereagh conseguiu sua abolição ao norte do
Equador. Com a independência do Brasil, em 1822, assistiu-se à Inglaterra condicionar a legitimação internacional do novo
país à abolição do tráfico, e um tratado foi finalmente assinado em 23 de novembro de 1826. De acordo ao artigo primeiro,
ao fim de três anos, contados a partir da ratificação do documento pelo governo inglês (o que ocorreu em 13 de março de
1827), o comércio negreiro seria considerado ilegal para todos os súditos do imperador brasileiro. Vislumbrando o fim do
comércio negreiro, mas, ao mesmo tempo, demonstrando grande capacidade de arregimentação de recursos, as elites
escravocratas do Rio e de Salvador passaram à compra desenfreada de africanos, antes mesmo da ratificação do tratado de
14

VERGER, Pierre, op. cit., p. 228.
As cifras a seguir, relativas aos engenhos e produção baiana, foram retiradas de SCHWARTZ, op. cit., pp. 150, 169, 337e
340; e de BARICKMAN, B. J. Um contraponto baiano – açúcar, fumo mandioca e escravidão no Recôncavo, 1780-1860.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, pp. 74-75 e 346.
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reconhecimento da emancipação política. Na esteira da corrida por braços então desencadeada, o comércio de homens
através de ambos os portos cresceu como nunca antes.
Observe-se, por último, que estimamos em cerca de 790 mil o número de africanos recebidos pelo porto de
Salvador entre 1678 a 1830, e que a quantidade de cativos originários da África aportados no Rio de Janeiro totaliza algo
em torno de 1.262.000 pessoas para o período de 1700 a 1830. Se aceitarmos, com Phillip Curtin, que entre 1701 e 1830 a
América Portuguesa conheceu o desembarque de 2.483.200 africanos (36% do total de 6.951.800 de africanos
desembarcados em todas as Américas), veremos o quão ímpar é a envergadura dos tráficos carioca e baiano. Nesse período,
o porto do Rio de Janeiro foi responsável por metade das importações brasileiras, e Salvador por quase 30% das mesmas.
Juntos, ambos os portos foram responsáveis por quase 1/3 de todos os desembarques de africanos ocorridos nas Américas
ao longo do século XVIII e durante as três primeiras décadas do século XIX.

2 – Os negócios negreiros nas praças mercantis do Rio de Janeiro e de Salvador
2.1 – Concentração e especialização

Em se tratando de um negócio exigente de alto investimento inicial, poucos negociantes dominavam as condições
de operacionalização do comércio negreiro, provendo-o do capital necessário e, por conseguinte, dele auferindo os maiores
lucros. Os jornais e os registros alfandegários coevos oferecem os nomes dos consignatários dos negreiros que entravam
nos portos do Rio de Janeiro e de Salvador, permitindo hierarquizar os empresários traficantes de acordo com o número de
viagens legalmente realizadas entre fins do século XVIII e as primeiras décadas do seguinte. Por certo, a tabela 2
representa tão somente uma aproximação ao perfil de concentração do tráfico para o Brasil, pois, em virtude do alto
investimento inicial, muitas das entradas de negreiros que nas fontes aparecem consignadas a apenas um empresário
estavam provavelmente consignadas a um grupo de sócios.

Tabela 2 - Concentração das entradas de negreiros provenientes da África nos portos do Rio de Janeiro e de Salvador, 17881830
África - Rio de Janeiro, 1811-30
Número de Empresas

%

Total de Entradas

%

19

10.2

624

57.1

27

14.5

223

20.4

140

75.3

245

22.5

186

100

1.092

100

África – Salvador, 1788-1819
18

10.7

179

37.9

22

13.1

108

22.9

128

76.2

185

39.2

168

100

472

100
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Fontes: Para o Rio de Janeiro: na Seção de Obras Raras da Biblioteca Nacional, os periódicos Gazeta do Rio de Janeiro
(para o período entre 01/07/1811 e 31/12/1822), Espelho (de 01/10/1821 a 31/6/1823), Volantim (de 01/09/1822 a
31/10/1822), Diário do Governo (de 02/01/1823 a 20/5/1824), Diário do Rio de Janeiro (de 02/12/1825 a 02/12/1827),
Jornal do Commércio (02/10/1827 a 30/06/1830) e Diário Fluminense (de 21/05/1824 a 31/12/1830). Para a Bahia:
Arquivo Histórico Municipal de Salvador, Códices 178.1 e 182.1 e, na Seção de Obras Raras da Biblioteca Nacional, o
jornal Idade d’ Ouro do Brasil (de 31/05/1811 a 29/06/1819)

Podemos observar nesta tabela que 10% das empresas negreiras das praças mercantis do Rio de Janeiro e de
Salvador foram responsáveis por, respectivamente, 60% e 40% das expedições negreiras para estes portos. Logo, era alto o
grau de concentração do tráfico em ambas as praças mercantis, embora a seletividade fosse mais acentuada na praça
carioca. A competição própria de uma praça mercantil mais forte e bem mais estruturada como a da Corte pode explicar a
dessemelhança em relação à Bahia.
Apesar dessas diferenças, pode-se afirmar com segurança que, mais intenso ou não, englobando áreas recentes ou
pautando-se apenas pela atuação em zonas tradicionais na África, os negócios negreiros eram por definição concentrados.
Em última instância, tal monopolização refletia os efeitos da frágil divisão social do trabalho na sociedade escravista
brasileira e suas derivações mais evidentes – um débil nível de circulação monetária e, por conseguinte, concentração da
liquidez em poucas mãos, sobretudo quando se tratava de colocar em funcionamento grandes negócios – i.e., os que
demandavam altos investimentos iniciais – para além de esferas ultralocalizadas.
Estes monopolizadores residiam nas suas respectivas praças mercantis e se especializavam geograficamente no
comércio negreiro, com atuação exclusiva ou majoritária em determinadas rotas atlânticas. Assim, se é certo que entre 1811
e 1830 grandes traficantes cariocas como Zeferino José Pinto de Magalhães (dez viagens) e Fernando Joaquim de Matos
(oito viagens) atuavam apenas no tráfico entre o Rio e o Índico, por outro lado negreiros como João Alves da Silva Porto e
João Rodrigues Pereira de Almeida, que realizaram respectivamente 34 e 23 viagens, centraram 2/3 de suas expedições em
portos moçambicanos. No que tange aos estabelecidos na praça mercantil de Salvador, poucos comerciantes baianos se
aventuraram na África Oriental. Assim, entre 1788 e 1819 foram registrados apenas 11 aportagens de negreiros em
Salvador provenientes desta região africana, todos ocorridos após 1815, ano em que foi proibido o tráfico acima da Linha
do Equador. A rota Bahia-África Ocidental era a preferencial, e nela atuava Francisco de Souza Paraíso, o traficante que
mais viagens fez neste período (21), que direcionou 2/3 de suas expedições para a região da Costa da Mina. Havia também
alguns armadores que se especializaram no comércio com a região Congo-angolana, como Adriano de Araújo Braga, que
para lá enviou todas as suas 13 expedições.16
Para além da monopolização, a tabela 2 igualmente demonstra que, de modo geral, ¾ das empresas do Rio como
um todo e de Salvador foram capazes de organizar entre 20% e 40% das viagens negreiras. Tratava-se de empresários de
passagem eventual ou pouco constante pelo circuito atlântico de homens, donos de firmas que puderam organizar menos de
quatro expedições nos vinte anos de que as fontes tratam para cada praça mercantil. Semelhantes dados indicam que ainda
quando o tráfico brasileiro fosse altamente concentrado, ao mesmo tempo ele constituía um campo privilegiado de atuação
de especuladores. Logo, embora custoso, o tráfico era um negócio em que a especulação assumia um papel estrutural – i.e,
sem ela o atendimento da demanda estaria bastante comprometido. Como os monopolistas, tais especuladores eram
majoritariamente comerciantes estabelecidos nas próprias praças do Rio de Janeiro, de Salvador e da África, além dos
comandantes dos negreiros que, por desempenharem funções de importância vital para a consecução dos negócios,
acabavam por aventurar-se ao patrocínio de algumas expedições.

16

AHMS, Códices 178.1 e 182.1; BNRJ, Idade d’Ouro
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Do ponto de vista teórico, as mesmas razões que levavam à concentração ensejavam igualmente o papel
estrutural da especulação. A parca divisão social do trabalho e a debilidade de trocas faziam com que a atuação empresarial
daqueles que detivessem alguma capacidade creditícia se pautasse por investimentos dispersos por vários setores. Por
atuarem em um mercado restrito, com poucas opções, os traficantes buscavam investir diversificadamente não apenas para
garantir segurança a suas aplicações (afinal, estamos frente a um mercado instável por definição), mas também para auferir
as maiores taxas de lucro possíveis. Óbvio, tal perfil caracterizava tanto os traficantes eventuais quanto os monopolizadores,
embora estes últimos, ao deterem boa parte da liquidez das economias escravistas regionais, igualmente controlassem a
própria reprodução física dos escravos e das relações escravistas de produção. No Rio de Janeiro e na Bahia, o poder daí
advindo representava a chave para a compreensão de um dos sentidos da noção de comunidade de traficantes, definida não
apenas em função de um determinado tipo de atuação profissional, como também pela existência de um mercado
estruturalmente atrofiado que criava laços fortes de dependência entre os próprios negreiros nos circuitos atlânticos.

2.2 – “Perdas em trânsito”

O risco era uma das características marcantes dos negócios negreiros, expressando-se em três formas de perda da
mercadoria humana. Desde as trocas efetuadas na esfera africana até as realizadas no Brasil, eram grandes as probabilidades
de fuga, roubo e sobretudo morte dos escravos recém-adquiridos. Naus negreiras eram constantemente atacadas por
corsários e piratas mouros, franceses, ingleses, espanhóis, norte-americanos e holandeses, que lhes roubavam milhares de
caixas de açúcar, toneladas de couros, tabaco, algodão e âmbar, além de milhares de escravos, logo levados para diversos
portos das Américas, da África e mesmo do Mediterrâneo.
Negreiros baianos eram constantemente atacados enquanto esperavam o preenchimento de sua arqueação, como
em agosto de 1797, em Ajudá, quando duas naus francesas e duas chalupas de bandeira inglesa saquearam o S João
Nepomuceno e S Francisco de Paula e o Nossa Senhora da Graça. Logo depois, um dos navios franceses dirigiu-se ao
porto de Apê, onde seqüestrou o também baiano Zabumba, do mestre Raimundo Justino da Graça, para mais tarde, em
Porto Novo, capturar a sumaca Paraíso.17 Óbvio, os ataques aos negreiros do Rio de Janeiro eram mais freqüentes quando
eles regressavam da África, como ocorrido no início de 1811, quando pouco antes de adentrar o porto carioca uma curveta
proveniente de Benguela foi abordada por três fragatas francesas a 15 graus sul – entre a Bahia e o arquipélago de
Abrolhos. Perdeu 61 escravos e toda a cera, liberando-se somente após muito rogo.18 Em todo caso, o corso a negreiros era
naturalmente tanto mais freqüente quanto maior fosse a demanda por africanos. Exemplo disso é que durante a década de
1820 os jornais cariocas registraram que cerca de três mil africanos passaram às mãos de piratas, sem contar as perdas de
tripulantes e dos próprios barcos. Estimando-se, por baixo, em 200$000 réis o preço de cada escravo no mercado do Rio, e
acrescentando-se ao total os valores dos navios, é possível que na última década do tráfico legal a pirataria tenha causado
aos traficantes cariocas um prejuízo variável entre 700 e 800 contos de réis (detalhe: nessa época a montagem de uma
expedição negreira saía a 16 contos de réis, em média).
Observe-se que nem só piratas e corsários capturavam negreiros. Em 1811, o bergantim São Manoel Ativo, de que
era mestre José Bento Davi, dirigia-se para Havana quando, a 8 léguas da ilha de São Domingos, defrontou-se com um
brigue de guerra do Haiti, que depois de encontrar nela mais de 400 escravos conduziu-a à terra firme. Do acontecimento
logo foi informado o governo haitiano, cujos representantes imediatamente ordenaram o desembarque, avaliaram os
escravos e mandaram pagar ao capitão do negreiro o valor dos cativos em gêneros do país.19 Nada se sabe sobre o
desdobramento desse curioso episódio. Anos antes, uma esquadra francesa foi enviada para a África pela Assembléia
17
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Nacional revolucionária, e sua atividade acabou redundando no aprisionamento de negreiros de diversas bandeiras. Com
seis navios, 1040 tripulantes e 131 canhões, até dezembro de 1794 eles varreram do litoral entre Serra Leoa e Popó nove
navios de Liverpool, quatro de Londres, um de Bristol, três da Holanda e sete de nacionalidade desconhecida. Em apenas
três dias, entre seis e oito de dezembro de 1794, a esquadra francesa capturou oito negreiros luso-brasileiros entre Ajudá e
Porto Novo.20
Em 15 de outubro de 1789, como era praxe para detectar doenças, o bergantim Netuno Pequeno foi visitado por
cirurgiões do Senado da Câmara de Salvador. Depois de um mês de viagem desde a Costa da Mina, e após uma pequena
escala em Recife, o negreiro acabara de atracar em Salvador. Adentrara o porto com pouquíssimos escravos – 29 – e sem
haver registro de mortos. Ao invés, seu capitão e armador, Pedro Gomes Ferreira, informara aos burocratas soteropolitanos
que no número de desembarcados se incluíam “dous escravos novos nascidos já na abrigação do referido Bergantim”.21
Naturalmente, nascer era algo excepcional no contexto do tráfico. Durante a travessia, os africanos defrontavam-se mais
com a morte, a variável que mais direta e negativamente atingia os traficantes brasileiros.
Tratava-se de mortandades freqüentes no tempo, mas extremamente variáveis em cada expedição. Assim, entre
1811 e 1830, os negreiros vindos de Benguela para o Rio de Janeiro perderam de apenas 0.2% a até 38% dos escravos
adquiridos, e nos que ali atracaram provenientes de Quilimane morreram de 1.7% a quase 2/3 dos africanos comprados.22
As perdas nos negreiros que atuavam na rota Costa da Mina-Salvador na primeira década do século XIX apresentaram
amplitude semelhante – o bergantim Cipião Africano, de Domingos José de Almeida Lima, atracou em Salvador em 1807
com todos os 135 africanos comprados no Golfo da Guiné; sorte distinta teve Félix da Costa Lisboa, cujo Correio da Guiné
perdeu 230 dos 340 escravos adquiridos também no Golfo da Guiné em fins de 1805.23
Pode-se imputar as mortes a bordo à escassez de mantimentos e água, aos maus tratos, ao debilitamento físico e
espiritual não raro de soldados vencidos, e aos surtos de morbidades que grassavam nos portos africanos de embarque,
cujos efeitos podiam estender-se às naus em trânsito, comprometendo até mesmo o acesso dos traficantes aos portos
abastecedores. Tal aspecto pode ter estado na origem do aumento das taxas de mortalidade dos negreiros baianos que se
abasteciam em Angola na primeira década do século XIX: de 4.5% em 1803-1805, 13.6% em 1806, 16.2% em 1807,
culminando com a ausência de naus baianas em Angola em 1808, e de apenas uma em 1809 (que perdeu 33.7% da carga
humana no regresso a Salvador). A explicá-lo certamente estiveram surtos de varíola detectados em Luanda em 1805, 1807
e 1808. Sintomaticamente, por ocasião de novos surtos, ocorridos em 1811 e em 1814, novamente não foram detectadas
atracações de negreiros baianos em Angola. 24
O próprio tráfico se apresentava como meio de aproximação e contato entre esferas microbianas distintas, cujos
resultados, mesmo quando tendentes à acomodação a médio prazo, traduziam-se de imediato em pestes e mortes no interior
dos navios negreiros, mas também em ambas as margens do Atlântico. Óbvio, embora se saiba que a dureza das condições a
bordo fazia com que também os tripulantes dos negreiros perecessem, nada se apresentava tão propício ao desenvolvimento
de enfermidades como um receptor já extremamente debilitado. Eis o motivo pelo qual a travessia

Tabela 3 - Taxas (%) de mortalidade nos navios negreiros provenientes da África que atracaram nos portos do Rio de
Janeiro e de Salvador entre 1795 e 1830
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documento # 80, pp. 128-129 (original no Arquivo Público do Pará).
21
AHMS, Códice 178.1, p. 96.
22
Ver os jornais (Seção de Obras Raras da Biblioteca Nacional).
23
AHMS, Códices 182.1
20
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Região/Porto

Rio de Janeiro
1795-1811

de Embarque

Salvador
1821-1830

1795-1811

1812-1819

A

B

A

B

A

B

A

B

8,1 (11)

3070

-

-

7,0 (243)

70992

4,6(53)

18698

Costa da Mina

2,4 (3)

-

-

-

6,8 (227)

67616

4,0 (48)

16925

Bonny

7,2 (1)

-

-

-

-

-

-

-

Onim (Lagos)

-

-

-

-

7,8 (2)

641

0,7 (1)

279

Acará

-

-

-

-

3,7 (1)

187

-

-

Cabo do Lopo

-

-

-

-

-

-

21,9 (1)

315

-

-

-

-

-

-

2,8 (2)

747

15,7 (4)

-

-

-

13,4 (11)

1987

-

-

7,3 (3)

-

-

-

3,6 (2)

561

26,1 (1)

432

8,8 (331)

166210

5,7 (494)

210582

7,9 (55)

23448

5,6 (29)

10090

África
Ocidental

Gonçalves
Rio dos
Camarões
São Tomé e
Príncipe
Calabar
África
Central
Atlântica
Loango

-

1,0 (1)

-

-

-

-

-

Molembo

-

6,4 (19)

-

-

-

-

-

Cacongo

-

5,3 (1)

-

-

-

-

-

Cabinda

3,0 (1)

3,1 (128)

-

-

-

5,3 (14)

5316

Rio Zaire

-

2,1 (19)

-

-

-

0,5 (2)

552

Ambriz

-

2,9 (66)

-

-

-

-

-

Luanda

10,2 (161)

8,2 (167)

-

8,9 (43)

18198

6,6 (13)

4222

Benguela

7,4 (168)

6,6 (92)

-

4,7 (12)

5250

-

-

Novo Redondo

13,9 (1)

-

-

-

-

-

-

África

20,0 (13)

13,3 (143)

78680

-

-

26,2 (8)

3857

-

4408

Oriental
Moçambique

20,0 (13)

13,9 (67)

-

-

29,1 (5)

2529

Quilimane

-

15,0 (60)

-

-

20,9 (3)

1328

Inhambane

-

3,1 (8)

-

-

-

-

L. Marques

-

5,5 (8)

-

-

-

-

Obs: Os números entre parênteses indicam o total de navios com mortalidade indicada nas fontes. Não há informações para
Salvador nos anos de 1800 e 1801.
A. Taxa de mortalidade (por 100);
B. Total de escravos exportados em viagens com informações sobre mortalidade
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Fonte: AHMS, Códices 182.1; CURTO, José e GERVAIS, Raymond R. “A dinâmica demográfica de Luanda no
contexto do tráfico de escravos do Atlântico Sul, 1781-1844”, in: Topoi, 4, 2002, p. 122.
11

Fontes: Para o Rio de Janeiro: Arquivo Nacional (RJ), Códice 242, Provedoria da Fazenda, Termos de Contagem de
Escravos Vindos da Costa da África; e, na Seção de Obras Raras da Biblioteca Nacional (RJ), os periódicos Gazeta do Rio
de Janeiro (para o período entre 01/07/1811 e 31/12/1822), Espelho (de 01/10/1821 a 31/6/1823), Volantim (de 01/09/1822
a 31/10/1822), Diário do Governo (de 02/01/1823 a 20/5/1824), Diário do Rio de Janeiro (de 02/12/1825 a 02/12/1827),
Jornal do Commércio (02/10/1827 a 30/06/1830) e Diário Fluminense (de 21/05/1824 a 31/12/1830). Para a Bahia:
Arquivo Histórico Municipal de Salvador, Códices 178.1 e 182.1 e, na Seção de Obras Raras da Biblioteca Nacional (RJ), o
jornal Idade d’ Ouro (de 1812 a 1819)

ceifava sobretudo os escravos. Em geral, no entanto, estes feneciam em proporções diretamente proporcionais à duração da
travessia oceânica – logo, com padrões distintos de “perdas em trânsito” de acordo com a região africana de embarque dos
cativos. A tabela 3, construída a partir de listas navais, registros alfandegários e de notícias de atracagens de navios
negreiros em periódicos cariocas e baianos, alerta tanto para a diferenciação espacial da mortalidade escrava como para sua
variação no temporal entre 1795 e 1830.
Atendo-nos apenas às duas principais regiões africanas que efetivamente abasteciam o Rio de Janeiro – congoangolana e Moçambique –, detecta-se a permanência temporal da tendência ao aumento da mortandade de acordo com o
crescimento da distância entre o porto americano e a região africana de embarque. Relativamente falando, perdia-se até
quase três vezes mais escravos entre os cativos embarcados no Índico do que na área congo-angolana, o que não
surpreende, pois enquanto rumo ao Rio de Janeiro os negreiros provenientes do litoral angolano permaneciam de 33 a 43
dias no mar, os que eram embarcados em Moçambique podiam navegar por até 76 dias. Paradoxalmente, porém,
considerando as duas regiões de onde provinha a maioria dos escravos que entre 1795 e 1819 abasteciam o porto de
Salvador, observa-se tendência discrepante: as taxas de mortalidade em negreiros vindos da Costa da Mina eram entre 1% e
2% menores do que as observadas nos navios que zarpavam do litoral angolano para a Bahia, em que pese o fato de as
viagens entre o esta região e Salvador gastarem ¾ do tempo médio de travessia detectado para a rota Golfo da Guiné-Bahia
(respectivamente, 34 e 42 dias).
Semelhante paradoxo torna um tanto mais complexo o papel da distância entre a região da oferta e a de demanda
como fator explicativo da mortalidade a bordo, e permite enriquecer a discussão com outras hipóteses que não
necessariamente excluem o peso da “middle passage”. A primeira nos levaria a considerar a lotação dos negreiros. Observes,e por meio da tabela 3, que as médias de escravos nos navios que partiam do litoral angolano para o Rio (457) e para a
Bahia (399) eram maiores do que as dos que zarpavam do Golfo da Guiné tanto para o Rio de Janeiro (279) quanto para
Salvador (303), e menores do que as médias detectadas em naus que iam do Índico para ambas as regiões (respectivamente,
533 e 482). Eis um elemento que até certo ponto poderia explicar as maiores taxas de mortalidade em naus da costa congoangolana, resultantes, nesse caso, de uma tendência dos traficantes dessa rota a assumirem maiores riscos do que os que
tinham no Golfo da Guiné o seu principal ponto de abastecimento. Uma segunda hipótese leva em consideração o fato de
que, por ser mais sólida no Golfo da Guiné do que nas áreas bantu, a presença de Estados centralizados tornava a
escravização e o tráfico através da África Ocidental comparativamente menos predatórios e menos sujeitos a interesses
privados do que em Angola ou em Moçambique. Por certo, a feição mais destrutiva da escravização em zonas bantu esteve
igualmente vinculada ao – ainda comparativamente falando – parco desenvolvimento dos circuitos comerciais e à fraca
densidade populacional.
Para a boa consecução dos negócios tornavam-se imprescindíveis relações estreitas e personalizadas entre os
agentes econômicos. Foram criados laços de dependência dos comerciantes residentes na África para com os traficantes
brasileiros, afiançada por cadeias de adiantamento/endividamento de bens para o escambo. Por isso – e é esta a terceira
hipótese – é plausível que por ocasião da incorporação de áreas novas ao tráfico (o caso de Moçambique), ou da infiltração
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de traficantes novos em zonas tradicionais (os baianos no litoral angolano ou os cariocas na Costa da Mina), a ausência de
relações econômicas e de sólidas redes de sociabilidade com os agentes nativos resultasse, ao menos de início, na aquisição
de muitos escravos já debilitados, que não resistiam à travessia oceânica.
A tabela 3 mostra que, com o tempo, diminuíram os níveis de mortalidade a bordo, tanto no tráfico carioca quanto
no tráfico baiano. Na rota Congo-Angola/Rio de Janeiro, com exceção de Cabinda, cuja taxa permaneceu praticamente
inalterada, os dois outros principais portos abastecedores – Luanda e Benguela – acompanharam a tendência global. A
mortalidade caiu também na rota Costa da Mina/Salvador, sendo ainda mais substantiva na rota Moçambique/Rio de
Janeiro – de 20,0% entre 1795 e 1811 para 13,3% na década de 1820. Por certo, semelhante decréscimo foi caudatário da
queda na duração da travessia oceânica, relacionada a mudanças no padrão tecnológico dos barcos da época e ao
incremento da participação de pequenas naus, em princípio mais velozes, pertencentes a traficantes não especializados que
buscavam lucrar com o grande aumento da demanda depois da abertura dos portos.25 No caso do Rio de Janeiro, os
negreiros provenientes de Angola e do Congo tiveram a duração média da viagem reduzida de 40 para 36 dias entre 1811 e
1830, e de 74 para 66 dias no caso dos que provinham do Índico ao longo do mesmo período; no que tange aos que
atracavam em Salvador, a queda foi de 49 para 30 dias entre aqueles que vinham do Golfo da Guiné entre 1803 e 1816. Não
se deve elidir no entanto o fato de que semelhante tendência decrescente tenha sido caudatária também do paulatino
estabelecimento de relações mais estáveis entre os traficantes brasileiros e os intermediários africanos, seja no Atlântico,
seja no Índico.26
Embora o risco da perda dos escravos fosse constante, enfrentado igualmente por todos os traficantes, é razoável
supor que as respostas destes dependessem de sua capacidade de acumulação. Daí que, ao menos em tese, os grandes
traficantes, aqueles cuja participação no comércio negreiro não era de modo algum eventual, estivessem em posição menos
desconfortável, mesmo levando-se em consideração que alguns pudessem se arruinar, como no caso de João Alves da Silva
Porto, um dos maiores mercadores de africanos entre 1811 e 1830, que foi à falência no início dos anos trinta. Dentre as
razões alegadas para a bancarrota consta a perda de mais de 600 africanos, cifra derivada tanto da mortalidade durante a
travessia quanto da ação de piratas.27 Entretanto, sendo o tráfico um negócio altamente lucrativo, muitos foram os
traficantes de última hora que, diante de uma conjuntura excepcionalmente favorável, canalizaram boa parte de seus
recursos para a aventura do comércio de homens. Alguns deles conseguiram dar início a grandes fortunas, mas outros, ao
contrário, conheceram a mais completa ruína, como o traficante Francisco Antônio Malheiros, que teve um de seus
negreiros, no qual investira mais de sete contos, apreendido pelos ingleses na Costa da Mina, em 1813.
Do ponto de vista estritamente empresarial, a mortalidade constituía a variável de maior importância para a
determinação da lucratividade dos negócios. É certo que embora todos os traficantes se arriscassem, os verdadeiramente
profissionais do tráfico buscavam aproveitar conjunturas ascendentes aumentando o volume das exportações de escravos, e
o logravam através do incremento do número de expedições e igualmente do incremento da média de escravos
transportados. Contudo, ao contrário do que alguns poderiam esperar, o aproveitamento das conjunturas de alta passava
ainda pela redução das "perdas em trânsito", o que podia redundar em substancial aumento da lucratividade das
empreitadas. Arriscar não era exatamente um tiro no escuro, e o traficante profissional buscava manter equilibrado o total
de cativos adquiridos e os índices de mortalidade a bordo. Nesse sentido, a rentabilidade negreira baseava-se no equilíbrio
entre o investimento inicial em bens para o escambo (determinava a quantidade de escravos a ser obtido) e as mercadorias
25

FLORENTINO, Manolo. op. cit., p. 147.
Para o Rio de Janeiro: na Seção de Obras Raras da Biblioteca Nacional, os periódicos Gazeta do Rio de Janeiro (para o
período entre 01/07/1811 e 31/12/1822), Espelho (de 01/10/1821 a 31/6/1823), Volantim (de 01/09/1822 a 31/10/1822),
Diário do Governo (de 02/01/1823 a 20/5/1824), Diário do Rio de Janeiro (de 02/12/1825 a 02/12/1827), Jornal do
Commércio (02/10/1827 a 30/06/1830) e Diário Fluminense (de 21/05/1824 a 31/12/1830). Para a Bahia: AHMS, Códices
178.1 e 182.1 e, na Seção de Obras Raras da Biblioteca Nacional, o jornal Idade do Ouro (de 31/05/1811 a 29/06/1819).
27
FLORENTINO, Manolo. op. cit., p. 149.
26
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para

o abastecimento da escravaria (fundamental para estabelecer a mortandade no navio). Frente a semelhantes

exigências, os traficantes tradicionalmente estabelecidos no circuito atlântico levavam consideráveis vantagens sobre os de
participação eventual, pois aqueles por já possuírem relações orgânicas com os comerciantes africanos, por intermédio de
seus capitães, podiam obter escravos mais saudáveis e a melhores preços. Por outro lado, poderiam também comparar mais
escravos e mantê-los por disporem de maiores recursos. Era fundamental se fazer no menor tempo possível a expedição,
pois com isso diminuía-se estes últimos gastos e, ao mesmo tempo, a mortalidade da escravaria. Desta forma, os grande
traficantes operavam, em geral, com as menores taxas de perdas a bordo.
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Estado, bem-estar e utilitarismo clássico
Álvaro Alves de Moura Jr1
Paulo Rogério Scarano2
Resumo
A Riqueza das Nações, de Adam Smith, assim como influenciou o desenvolvimento da
teoria do valor-trabalho, conduziu os utilitaristas ao conceito de harmonia e maximização
do bem-estar, como resultado da ação individualista e da propensão para a troca. Pregava,
ainda, a mínima interferência governamental na Economia. O presente artigo busca analisar
como essa percepção do papel do Estado na promoção do bem-estar não foi unânime no
utilitarismo clássico. Para tanto, parte-se das “correções” propostas por Say ao trabalho de
Smith, de modo a acomodá-lo à sua abordagem utilitarista e à Lei dos Mercados. No
entanto, a aparente unanimidade expressa pelos trabalhos de Senior e Bastiat é quebrada
por vozes dissonantes como as de Malthus, Bentham e Stuart Mill, que apontaram a
intermediação do Estado para garantir a promoção do bem-estar.
Palavras-chave: Estado. Utilitarismo. Bem-estar.
Abstract
This study proposes a theoretical revision of State’s role to promoting welfare with the
purpose of emphasizing different point-of-views developed by the most important authors
of classic utilitarism. This theoretical review begins with Adam Smith’s The Wealth of the
Nations, which influenced the development of labor value theory as well as conducted
utilitarists towards harmony and welfare maximization concepts, as a result of the
individual action and trade propensity. Following that, we discuss some “corrections” made
by Say in Smith’s work, in order to accommodate it to his own utilitarist approach and to
the Markets Law. Sênior and Bastiat follow this line of thought also. Although, this
apparent unanimity is broken down by dissonant voices like that of Malthus, Bentham and
Stuart Mill, who point to State intermediation as the way of promoting welfare.
Keywords: Government. Utilitarism. Welfare.
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Introdução
A discussão sobre as funções do Estado e suas responsabilidades acerca das
condições de bem-estar social trazem à tona a necessidade de se rever a própria origem do
conceito Estado, que traz no seu bojo a busca pelo entendimento da natureza humana e suas
conseqüentes relações sociais.
Abordar o debate sobre as funções do Estado, especificamente no que tange à
geração de bem-estar social, demanda uma avaliação do modo como ocorrem as relações
entre os atos humanos e a organização de uma sociedade.
De acordo com Hobbes (2000) os atos humanos visam, exclusivamente, o interesse
pessoal. Em virtude desses interesses os homens tornam-se inimigos e tentam se eliminar
uns aos outros, para, assim, atingir o seu objetivo. As principais causas de discórdia entre
os homens, segundo o autor, são: a competição; a desconfiança; e glória. E em nome dessas
causas os homens dão início a uma verdadeira “guerra”.3
Portanto, Hobbes vê a guerra entre os homens como uma atitude coerente, e que
expressa a verdadeira natureza humana. Esse conflito pode ser revertido com a existência
de um contrato de associação e subordinação entre os homens e um governante, que deve
deter o poder soberano, e cuja função principal é fundamentar e fazer cumprir as regras que
possibilitam um verdadeiro convívio social.
Percebe-se, em Hobbes, que a condição “contratualista” é a expressão da
subordinação da sociedade ao Estado, ou da própria atuação política. Ademais, o autor
afirma que o homem vive em sociedade, mas somente desenvolve suas verdadeiras
potencialidades dentro do Estado, o que reitera e justifica a necessidade de sua existência.
Todavia, uma questão que se torna relevante dentro do contexto de um Estado
hobbesiano, são restrições às condições de liberdade, uma vez que o governante deve ter,
obrigatoriamente, um poder soberano e absoluto para garantir à sociedade agora organizada
um convívio pacífico4.
3

Cabe ressaltar que os interesses aqui descritos retratam o chamado homem hobbesiano, ou seja, não
envolvem o interesse material, mas sim a busca da honra.
4
A defesa do Estado absolutista representa uma justificativa utilizada durante o período do Mercantilismo.
Seus principais autores viam no metalismo a fonte da riqueza de uma nação, defendendo uma posição
2
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Para justificar seu ponto de vista, Hobbes (2000) afirma que a liberdade própria da
natureza humana é responsável pelos conflitos entre os Homens e, portanto, o próprio fator
determinante das guerras. Assim sendo, o homem livre é aquele que não é impedido de
fazer que, dada a sua força e engenho, é capaz de realizar.
No Estado hobbesiano, o contrato firmado pelo indivíduo eliminou o seu direito de
natureza (fundamento jurídico da guerra de todos), fazendo com que esse se subordine às
regras impostas pelo soberano, e assim obtenha a garantia de vida. Porém, caso o soberano
não consiga garantir aos indivíduos a possibilidade de permanecer vivo, esses últimos
devem ter o direito de quebrar o tal contrato social, fato este que por si só expressa a
verdadeira condição de liberdade humana. Especificamente no que se refere à essa
discussão, percebe-se, então, que o Estado hobbesiano está baseado numa condição
intervencionista, que vai ao encontro dos interesses do capitalismo comercial.
Contudo, com o desenvolvimento intenso das relações de comércio, alguns
pensadores

começam

a

divergir

das

principais

proposições

relacionadas

ao

intervencionismo estatal. Um dos principais motivos que explicam esse “novo movimento”
foi a integração dos processos de produção e distribuição, cujo objetivo foi o de possibilitar
a obtenção de um maior controle sobre a produção, que posteriormente alterou o próprio
sistema de produção vigente, dando origem às empresas manufatureiras tipicamente
capitalistas. Por sua vez, os novos capitalistas também passaram a atuar no comércio
criando uma nova força anteposta aos interesses dos mercadores.
Com as novas condições econômicas estabelecidas, o pensamento sobre as idéias
econômicas começa a ter um novo rumo. Uma forte rejeição ao posicionamento
intervencionista se torna uma tônica em diversos autores, dando inicio a uma fase de
exaltação ao comportamento humano, cujo desencadeamento foi responsável por dar
origem ao pensamento liberal clássico.
John Locke pode ser considerado um dos principais precursores dessas novas idéias,
e um dos fundadores do chamado Liberalismo inglês. Locke (1998), tal qual Hobbes, parte

intervencionista do Estado. O objetivo principal era propiciar resultados favoráveis na balança comercial, fato
este que levou ao controle e estabelecimento de monopólios na exploração do comércio e das colônias.
3
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do princípio do estado de natureza, que a partir do contrato social permite realizar a
passagem para o chamado estado civil5.
No entanto, para o autor o estado de natureza não representava uma condição
propícia para a existência de conflitos, tendo em vista o fato de que os indivíduos não eram
pessoas carregadas de sentimentos perversos, além do que, já eram capazes de avaliar as
questões relevantes para a manutenção do convívio social6.
Locke (1998), contrapondo-se a Hobbes, afirmou que o Estado representa um
verdadeiro pacto de consentimento baseado na confirmação, pelo amparo da lei, das
condições existentes no estado de natureza, que são: direito à vida; à liberdade; e à
propriedade.
De acordo com Locke, o Estado representa um órgão garantidor da permanência
ordenada da sociedade civil, nem que para tanto esse Estado precise utilizar a força da lei,
e, assim, fazer frente a cada ameaça anteposta aos direitos dos homens, sobretudo sobre o
direito à propriedade, o que permite o pleno desenvolvimento da ordem natural.
Mas há, ainda, um importante ponto que deve ser ressaltado no Estado baseado na
concepção de Locke: como, ao considerar as atitudes benevolentes dos homens, justificar a
pobreza?7
Locke consegue dar consistência teórica à sua concepção de Estado, ao considerar
que a resposta à questão acima está na incapacidade, de uma parte da sociedade, de
transformar o seu trabalho em acumulação de propriedades8.
5

Deve se destacar a influência que a Reforma Protestante tem sobre os autores da nova filosofia
individualista.
6
Para o autor a propriedade era considerada um direito natural, mesmo sem uma relação contratualista.
7
Durante os séculos XVI e XVII a Europa viveu um perturbado período inflacionário, que pode ser explicado
principalmente pela grande entrada de metais preciosos, fazendo com que os preços dos produtos
manufaturados aumentassem em proporções bem superiores aos salários e aos aluguéis. Já os lucros dos
capitalistas cresciam consideravelmente, pois eram eles, por um lado, os beneficiários das majorações dos
preços, e por outro, os salários reais eram cada vez menores. As condições sociais se precarizaram em
proporções superiores ao crescimento do novo sistema de produção, que se tornou comum em todas as
atividades manufatureiras. Porém, deve-se ressaltar que as discussões acerca dos problemas relacionados à
pobreza por um lado, e a necessidade de justificá-la, por outro, se intensificaram com o advento da Revolução
Industrial na Inglaterra. Pois, apesar de toda a promessa de benefícios para a população, trazidos pelo
aumento da produtividade, o que se verificou foi que a grande massa da população inglesa foi relegada à
condição de subsistência. Deve-se somar a este fato, a mudança do regime “contratual” do operário, que a
partir de então passou a fazer parte do chamado mercado de trabalho, sem as proteções e garantias existentes
no período anterior. Por fim, deve-se considerar, também, o processo de urbanização das grandes cidades, que
era insatisfatório, tornando as condições de vida ainda piores. As conseqüências de todas essas questões
levaram a diversas reações, por parte da classe operária, conduzindo a Inglaterra a diversas revoltas ao longo
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Segundo Napoleoni (2000) nasce, com o pensamento de Locke, a verdadeira
concepção do liberalismo nos “moldes rigorosamente burgueses”. E tal concepção pode ser
expressa pela seguinte frase:
[...] o sistema de Locke torna-se coerente apenas quando, ao lado da afirmação da
bondade natural, se posiciona a afirmação de desigualdade essencial natural. Essa
desigualdade por ser essencialmente natural, é insuperável, sendo por isso
inimaginável confiar-se ao Estado a tarefa de superá-la. (NAPOLEONI, 2000,
p.37)

Hume (1999) é outro autor que busca entender as relações sociais oriundas do
comportamento humano. Para ele, os atos dos Homens estão sempre carregados de
virtudes, tornando-se úteis para os indivíduos e, por conseguinte, para a própria sociedade.
No entanto, o autor considera que o Homem não deve ser caracterizado pelo
sentimento do egoísmo, mas sim pelos seus atos de benevolência que dão origem a um
conjunto de juízos morais e comportamentos virtuosos, de tal modo que tais atitudes façam
parte de uma engrenagem, em que as relações sociais são resultantes da existência de uma
sociedade naturalmente harmônica.
Com a proposição de Hume, fica evidente a existência de um verdadeiro problema
da dualidade “egoísmo X individualismo” entre os autores que buscaram, constantemente,
sistematizar o comportamento humano, e assim conceber uma visão sobre o papel do
Estado.
Toda essa discussão representa, de fato, um ponto fundamental da filosofia moral, e
expõe a busca de uma solução dos problemas próprios das relações humanas, evidenciando
o papel do Estado, e dando início a um debate mais detido (sobre economia política) da
maneira como essa instituição deve agir no que se refere à geração de bem-estar social.

As contribuições de Adam Smith para as teorias de harmonia e bem-estar social
de toda a primeira metade do século XIX. Esta se tornou uma importante questão a ser contraposta pelos
defensores do capitalismo.
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Adam Smith foi o principal responsável por destacar o papel das atitudes
individualistas e egoístas dos Homens como algo meritório e positivo para as relações
sociais e a partir de então elaborou uma teoria que parte do pressuposto que uma sociedade
tende a um espectro de relações constantemente harmoniosas9.
Ao entrar nessa discussão, Smith (1999) evidencia a existência da questão
relacionada à dualidade “egoísmo X altruísmo”, que em sua tese do espectador imparcial
viu o homem como uma criatura guiada por paixões e ao mesmo tempo auto-regulada pela
sua habilidade de raciocinar e sua capacidade de simpatia. Esta dualidade tanto pode levar
os homens a ficar uns contra os outros, quanto a criar deliberadamente as instituições pelas
quais as lutas mutuamente destrutivas podem ser abrandadas e voltadas para o bem comum.
Smith (1999) relacionou, assim, os princípios fundamentais que norteiam o sentido
humano, e considerou que está na busca dos objetivos individuais a possibilidade dos
homens auferir vantagens, sendo que estas passam a ser expressas pelas relações de troca.
O autor, ao descrever tais princípios, foi influenciado por Hume, que entendia o
comportamento dos homens como algo universal e imutável, fazendo com que tanto esse
comportamento, quanto as relações sociais passassem a ser plenamente explicadas, o que
lhes conferia um poder de previsibilidade.
Todavia, é na Riqueza das Nações que o autor sistematiza tais atitudes individuais, e
as ratifica como responsáveis pelo desenvolvimento econômico e social de uma nação.
Segundo Napoleoni:
[...] Hume representou na filosofia inglesa da atividade prática a conquista plena
da autonomia da moralidade, Smith representou a aquisição da autonomia da
atividade econômica, que veio a situar-se, com Smith, como verdadeiro
fundamento da sociedade civil e, portanto, como o princípio da própria existência
da realidade do Estado, na qual é essencialmente exigida a garantia das condições
que são necessárias ao exercício ordenado da produção, da troca e do consumo.
(NAPOLEONI, 1985, p. 47)
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As mudanças econômicas com a intensificação da industrialização também propiciaram o início de uma
revisão das discussões que abordavam a valoração das mercadorias.
9
Dudley North (1691), antes mesmo de Smith, pode ser considerado um dos primeiros autores a propor os
ideais descritos na ética individualista, pois ao defender que todos os homens eram guiados pelos seus
próprios interesses, gerando uma relação de competição expressa no “livre mercado”, cujo resultado seria a
maximização do bem-estar público.
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Podemos considerar que Smith reafirmou a concepção do liberalismo burguês de
Locke, e enfatizou que apenas por meio do sistema de liberdade natural haveria a
possibilidade de elevação do grau de riqueza dos indivíduos e da sociedade, fato esse que
por si só seria suficiente para a existência de uma verdadeira sociedade harmônica.
Ademais, Smith assegurou que o livre funcionamento da economia é capaz de proporcionar
as condições de liberdade e riqueza, e que essas são responsáveis por permitir que uma
sociedade eleve suas condições morais e alcance a felicidade10.
Apesar de também considerar verossímil os conflitos entre os indivíduos, que
apenas buscavam alcançar os seus objetivos pessoais, o autor acreditava que este “sistema
óbvio e simples de liberdade natural” poderia propiciar, às sociedades que o adotassem, um
convívio social harmonioso por meio dos mecanismos de mercado, que tornariam tais
conflitos apenas meras aparências.
No entanto, quando tais relações foram avaliadas a partir da atividade econômica,
parece que Smith não conseguiu, por meio de sua solução lógica, resolver de fato os
conflitos entre os indivíduos (ou entre as classes sociais). Smith (1988, p.51), ao estabelecer
que o pré-requisito para qualquer mercadoria ter valor era ser produto do trabalho humano11
e que o trabalhador “na maioria dos casos [...] deve reparti-lo com o dono do capital que lhe
dá emprego”, reconheceu o papel do conflito de classes, que é a expressão dos verdadeiros
atos egoístas e individualistas, e que passaram a ser materializados na forma da mercadoria,
e na busca incessante e crescente de sua acumulação.
Contudo, Smith acreditava que o “sistema óbvio e simples de liberdade natural”,
expresso pela teoria da mão invisível, partia da premissa de que o capitalismo se organizava
em um contexto concorrencial e os conflitos eram imediatamente resolvidos, quando não
apenas aparentes. Assim sendo, não haveria motivos para que uma sociedade que adota tais
princípios se preocupasse com as divergências de interesses entre os homens, pois a mão
invisível automaticamente atuaria e preservaria a harmonia entre os mesmos.
Ademais, para Smith (1988) a divisão da renda entre todas as classes era algo justo
e moral, uma vez que a propriedade era a base de todo esse processo, sem a qual não

10

Deve-se ressaltar que de maneira prática a análise de Smith (1988) sobre o aumento da riqueza de uma
nação era determinado pelo nível de produtividade de sua produção, que por sua vez dependia do grau de
divisão do trabalho. Já a divisão do trabalho, era governada por dois importantes aspectos: o grau de
desenvolvimento e o tamanho do mercado.
11
Apesar das considerações de Smith a respeito das especificidades das economias capitalistas, que
redundaram na teoria dos custos de produção como determinantes dos preços.
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haveria a possibilidade de disponibilizar a terra necessária para a produção, nem se obter
recursos para antecipar os salários dos trabalhadores.
Assim sendo, a garantia da propriedade era fundamental dentro desse contexto,
tornando-se, então, uma das principais funções do Estado. A sua não eficácia nesse sentido,
pode levar a uma condição em que o sistema e a teoria da mão invisível passam a ser
burlados, o que impede o próprio desenvolvimento econômico de uma nação, ou seja,
inviabiliza a melhoria das condições de bem-estar dessa sociedade.
Estado e bem-estar no pensamento utilitarista
Desse modo, Smith abriu margem para diferentes leituras de sua obra. Suas idéias
sobre valor propiciaram o desenvolvimento posterior da teoria do valor trabalho por
Ricardo e Marx, em que o conflito de classes torna-se evidente. Por outro lado, a idéia de
harmonia, ensejada pela “mão invisível” foi capitalizada pelos utilitaristas, cujas atenções
estavam voltadas para os benefícios da troca, que, como Say, propunham uma releitura de
Smith com “ligeiras” correções.
Em seu Tratado de Economia Política, Jean Baptiste Say propõe como principal
“correção” a Smith a abordagem à teoria do valor. Say (1983) negava que a origem do
valor das mercadorias estivesse no trabalho do homem, mas sim na utilidade das
mercadorias consumidas. Refutava-se, assim, a perspectiva da produção adotada por Smith.
Portanto, a abordagem de Say representa, no que se refere à análise do processo
produtivo, a substituição da abordagem “materialista” de Smith, uma vez que Say não
considera que a produção seja criadora de matéria, mas sim de utilidade.
Assim sendo, a utilidade se tornou o verdadeiro fundamento do valor, ou seja, o
preço passou a expressar uma unidade de medida da utilidade. De acordo com o próprio
autor:
O valor que os homens atribuem às coisas tem seu primeiro fundamento no uso
que delas podem fazer. Umas servem como alimento, outras como vestuário;
algumas nos defendem dos rigores do clima, como as casas; outras como
ornamentos , os produtos de beleza, satisfazem gostos que são uma espécie de
necessidade. Seja como for, permanece sempre verdadeiro que os homens
atribuem valores às coisas em virtude de seu uso: o que não serve para nada não
tem preço nenhum. A essa faculdade que possuem certas coisas de poderem
satisfazer as diferentes necessidades, permitam-me chamá-la de utilidade. Direi
que criar objetos dotados de uma utilidade qualquer é criar riquezas, visto que a
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utilidade desses objetos constitui o primeiro fundamento de seu valor e seu valor
é riqueza. (SAY, 1983, p. 68)

Com a teoria do valor defendida por Say, pode-se, de maneira reduzida, afirmar que
ela traz intrinsecamente a importância do papel que a demanda passa a exercer na
economia, pois o consumidor torna-se o principal ator das relações sociais, sobretudo pelo
fato de que esse agente visa elevar constantemente os seus esforços para obter um maior
grau de utilidade.
Os esforços dos indivíduos, a que se refere Say, passam a se expressar, sobretudo,
nas trocas de seus serviços, sejam eles na forma de trabalho, capital ou de terras. Aos
empresários, cabe a competência de reunir todos esses serviços e viabilizar o processo
produtivo, propiciando a satisfação dos consumidores.
Segundo o autor, o empresário tornou-se o epicentro do sistema econômico
capitalista, uma vez que tem a função de intermediar as relações nos chamados mercados
de fatores e de bens e serviços. E, para tanto, tem que elevar constantemente os seus
esforços, pois tem que atender as demandas da sociedade que está em crescente
desenvolvimento.
Portanto, Say argumentou que no processo produtivo todas as partes envolvidas
(trabalhadores, capitalistas e proprietários) expressam um conjunto de esforços
semelhantes, justificando, assim, o porquê da não existência de uma permanente relação de
conflito entre as diferentes classes sociais, inserindo, então, um conceito de justiça às
relações econômicas (de produção e distribuição), uma vez que as remunerações dos fatores
de produção passaram a ser determinadas pelo grau de esforço de cada membro participante
do processo.
De fato, a mudança de perspectiva da produção para o consumo permitiu uma
sistematização do conjunto de relações sociais e econômicas baseadas em interesses
individuais convergentes. Trouxe, também, à tona a importância da iniciativa privada, bem
como os benefícios que o direito irrestrito à propriedade poderiam proporcionar à
sociedade.
Em função disso, garantir o direito à propriedade se tornou uma das principais
funções do Estado, que de acordo com Say (1983, p.389), expressam as necessidades dos

9

10

indivíduos que vivem em sociedade, e cuja satisfação origina os gastos públicos. Porém, o
autor ressalta que:
As despesas públicas afetam a soma das riquezas exatamente do mesmo modo como as
despesas privadas [...]. Se um governo ou um indivíduo fazem consumos dos quais deverá
resultar uma produção de valor superior ao valor consumido, um e outro estão exercendo
uma atividade produtiva. Se o valor consumido não deixou nenhum produto, trata-se de
um valor igualmente perdido tanto para um como para o outro [...]. Passa-se o mesmo com
os consumos do Estado: consumir por consumir, gastar por gastar, exigir um serviço
exclusivamente com o fim de por ele pagar certo salário, destruir uma coisa apenas pelo
pretexto de pagá-la, são extravagâncias quer por parte de um governo, quer de um
indivíduo, tão indesculpáveis em quem governa o Estado como em quem é chefe de outra
empresa qualquer. Aliás, o governo dissipador é bem mais culpável que o indivíduo: esse,
com efeito, consome produtos que lhe pertencem, ao passo que o primeiro não é
proprietário, sendo um mero administrador da fortuna pública. (SAY, 1986, p. 390-391)

Percebe-se, então, que por meio desses argumentos Say também buscou, ao
comparar o comportamento humano e o comportamento do governo, mostrando que o
segundo não está interessado na ordem e na economia, pois:
[...] não sente tão vivamente e tão de perto as inconveniências que redundam de
uma ou de outra. Acrescenta-se a isso que o indivíduo encontra estímulo para
poupar, não somente em seu próprio interesse, mas também nos sentimentos do
seu coração, pois sua economia assegura recursos para os entes que lhe são caros.
Um governo econômico poupa para cidadão que mal conhece e os recursos que
economiza só servirão, talvez, para seus sucessores.(SAY, 1983, p. 395)

As afirmações acima, que retomam a discussão acerca do comportamento humano,
e que foi discutido a partir do chamado “sistema óbvio e simples” defendido por Smith,
deixa bem clara a posição de Say quanto ao papel do Estado na economia e possibilita
ainda ser um postulado das novas teorias, especialmente agora que as trocas e a utilidade
são o ponto de partida para a existência de uma sociedade harmônica.
Portanto, com a formulação da teoria da utilidade, Say passou a ser considerado um
dos precursores12 da chamada Escola Neoclássica13, que ao adotar o princípio da utilidade
sistematizou as relações de consumo a partir do conceito marginalista e, assim, buscou
explicar “concretamente” como a utilidade poderia ser o fator determinante do valor.
12

Nassau Sênior e Jeremy Bentham são autores que também são considerados precursores da teoria
neoclássica.
13
A “revolução marginalista” desencadeada por Daniel Bernoulli, Wilhelm Gossen, Johann Heinrich Von
Thünen e Augustin Cournot, na década de 1870, culminou com aquela que ficou conhecida como escola
Neoclássica tradicional, cujos principais expoentes foram William S. Jevons, Carl Menger e Leon Walras.

10

11

A nova teoria permitiu que as relações passassem a ser analisadas a partir das trocas
e do conceito de utilidade marginal, que formaram o núcleo da chamada economia
neoclássica, sem perder os laços estreitos com a perspectiva individualista, formalizada
pela teoria da mão invisível de Adam Smith.
Malthus, como se discutirá adiante, fará contraponto a Say14. Contudo, é útil tecer
algumas considerações a respeito do posicionamento de Malthus sobre valor. Como
assinala Szmrecsányi (1982, p. 35), “são bastante diversas as opiniões sobre a teoria do
valor de Malthus, havendo inclusive os que lhe negam a autoria de qualquer teoria a
respeito”. Contudo, Schumpeter (1964) argumentou que, embora a contribuição de Malthus
fosse mais difusa, foi significativa para a teoria do valor-utilidade. Nesse sentido, Malthus
afirmou:
O valor de troca baseia-se na vontade e na capacidade de trocar uma mercadoria
por outra. [...] Uma troca não implica apenas a capacidade e a vontade de ceder
um artigo por um outro que se deseja mais, mas também a demanda recíproca por
parte do possuidor do objeto desejado pelo objeto que se propôs em troca.
Quando existe essa demanda recíproca, a quantidade de uma mercadoria que é
dada por outra depende da avaliação relativa de cada uma delas, baseada no
desejo de possuí-las e na dificuldade ou facilidade de obtê-las. (MALTHUS,
1996, p. 39)

Nesse sentido, Hunt (1989, p. 99) reforça que a utilidade universal da troca,
expressa pela abordagem malthusiana, transformar-se-ia no centro normativo da economia
neoclássica, ressaltando que seu caráter benéfico para as partes envolvidas é coerente com a
visão de harmonia do sistema econômico defendida pelos utilitaristas.
Sobre a atuação do governo e sua contribuição para o bem-estar, Malthus (in:
Szmrecsányi, 1982, p. 111) considerava simplista o princípio de Smith de que a não
interferência era a melhor maneira de conduzir um povo à prosperidade. Nas palavras do
autor: “é obviamente impossível que um governo deixe, a rigor, as coisas fluírem
naturalmente. [Contudo,] ... a propensão do governo a intervir demais constitui certo
indício de ignorância e de temeridade”. Assim, Malthus argumentou que o governo se
defrontaria com uma série de questões, sobre as quais deveria se posicionar:
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O princípio de não interferência é necessariamente limitado na prática: em
primeiro lugar, por alguns deveres ligados à Economia Política, os quais, como é
universalmente reconhecido, competem ao soberano; em segundo lugar, pela
existência, em quase todos os países, de más leis que devem ser emendadas ou
revogadas; em terceiro lugar, pela necessidade de tributação. (MALTHUS, 1996.
p. 28)

Malthus (1996) defendia, em seu Ensaio sobre a população, que a divisão de classes era
conseqüência de uma lei natural e que políticas redistributivas e assistencialistas em favor
dos pobres eram ineficazes, pois:
•

em anos de escassez, continuar a fornecer os meios para manutenção do consumo
implicaria ascensão de preços, sem sinalizar a necessidade de redução no consumo;

•

um aumento na disponibilidade de alimentos consumidos em albergues para pobres
reduziria os alimentos disponíveis para a parcela mais produtiva da população;

•

corroeria o espírito de independência e laboriosidade dos indivíduos, estimulando a
preguiça e o vício;

•

estimulavam casamentos entre pessoas que não estavam preparadas para constituir
família;

•

um homem que não fosse moralmente virtuoso e abstinente, reagiria à percepção de
uma melhora em suas condições de vida tendo mais filhos, o que o reconduziria à
condição de pobreza anterior;

•

não atuassem os controles preventivos15, os controles positivos16 seriam inevitáveis
e, no limite, a fome limitaria o crescimento populacional17.
Malthus, à luz da evidência proporcionada pela depressão pela qual passou a

Inglaterra identificou a possibilidade de superprodução, rejeitando a Lei de Say:
Enquanto os arrendatários estivessem dispostos a consumir os artigos de luxo
produzidos pelos manufatores, e estes a consumir os artigos de luxo produzidos
pelos arrendatários, tudo andaria bem; mas se uma ou ambas as partes estivessem
dispostas a poupar, com vistas a melhorar sua situação e prover o futuro de suas
famílias, as coisas seriam bem diferentes. Se o arrendatário, em vez de consumir
14

Malthus rejeitou a Lei dos Mercados de Say, segundo a qual a oferta cria uma demanda de igual magnitude.
Os controles preventivos, como a esterilidade e a abstinência sexual, diziam respeito à natalidade.
16
Os controles positivos eram aquele que afetavam a mortalidade da população como a fome, a miséria, as
pragas e a guerra.
17
Malthus tratava a pobreza como inevitável, uma vez que achava que a população tendia crescer em um
ritmo mais acelerado que a produção de meios de subsistência.
15
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rendas, fitas e veludos, preferisse usar roupas mais simples, e com sua economia
impedisse o manufator de comprar a mesma quantidade de seus produtos,
evidentemente não haveria mercado para o produto de tanto trabalho empregado
na terra, cuja capacidade produtiva teria aumentado muito. O manufator, da
mesma forma, em vez de consumir açúcar, uvas e tabaco, poderia querer poupar
com vistas ao futuro, mas não teria nenhuma condição para isso devido à
parcimônia dos arrendatários e à falta de demanda de artigos manufaturados.
(MALTHUS, 1996, p. 174)

Assim, Malhus defendia que ações do Estado deveriam estimular a agricultura e a
demanda efetiva. Justifica-se, desse modo, sua posição de defesa das Corn Laws18, bem
como aquelas favoráveis aos proprietários de terras:
Mas o desejo de fazer fortuna a fim de garantir o futuro da família talvez seja a
motivação mais comum para os continuados esforços daqueles cujos rendimentos
dependem da habilidade técnica e do empenho pessoal. Podem dizer o que
quiserem sobre a virtude da parcimônia ou da poupança enquanto dever social,
mas não há a menor dúvida de que esse é, em inúmeros casos, um dever privado,
sagrado e obrigatório; e se essa motivação legítima e louvável para uma contínua
dedicação à produção arrefecesse, com certeza a riqueza e a prosperidade do país
sofreriam. Mas se, devido à falta de outros consumidores, os capitalistas se
vissem obrigados a consumir tudo que não pudesse ser vantajosamente
acrescentado ao capital nacional, a motivação que os mantém em suas tarefas
cotidianas sofreria uma redução essencial e não se mobilizariam as mesmas
forças produtivas. Concluímos então que, em condições sociais normais, os
industriais e os capitalistas, embora tenham a capacidade, não têm a vontade de
consumir os bens na medida necessária. E quanto aos trabalhadores, é preciso
reconhecer que, se possuem a vontade, não têm a capacidade. [...] Mas estou
inteiramente convencido de que uma nação que não cultiva terras pobres, que não
paga impostos nem cria novas restrições ao comércio pode passar por grande
parte dessas mesmas dificuldades. (MALTHUS, 1996, p. 218)

Por sua vez, Bentham é um utilitarista clássico, que já inicia seu livro Uma
introdução aos princípios da moral e da legislação com a célebre idéia de que:
A natureza colocou o gênero humano sob o domínio de dois senhores soberanos:
a dor e o prazer. [...] O princípio da utilidade reconhece esta sujeição e a coloca
como fundamento desse sistema, cujo objetivo consiste em construir o edifício da
felicidade através da razão e da lei. Os sistemas que tentam questionar esse
princípio são meras palavras e não uma atitude razoável, capricho e não razão,
obscuridade e não luz. (BENTHAM, 1974, p. 19)

Sua visão utilitarista encontrou resposta, inclusive, para o chamado “paradoxo da
água e do diamante” em que Smith (1996, p. 85-86), negava que o valor de uso
18
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determinava o valor de troca. Bentham (apud HUNT, 1989, p. 149), por sua vez,
argumentava que o valor de uso era a base do valor de troca, pois a “razão pela qual não se
acha que a água tenha qualquer valor de troca é que ela também não tem qualquer valor de
uso. Se se puder ter toda a quantidade de água de que se precisa, o excesso não tem valor
algum”. A posterior sofisticação desse raciocínio pelos marginalistas culminou com o
conceito de utilidade marginal decrescente. Por outro lado, a base desse raciocínio levou
Bentham a concluir que a utilidade do dinheiro também diminuía, quanto mais dinheiro
uma pessoa ganhasse, fundamentando suas idéias reformistas.
Para Bentham, sendo a utilidade do dinheiro decrescente, havia, como Malthus já
alertara, a possibilidade da poupança não ser igualada pelo novo investimento, gerando
problemas para a produção e desemprego de recursos19. Com isso, não pregava a igualdade
completa entre os indivíduos, que considerava um desestímulo à laboriosidade, mas admitia
que a interferência do governo (desde que representasse a maioria) e uma melhor
distribuição da riqueza e da renda poderiam ser úteis.
Como mostra Fusfeld (2001, p. 67-68), a partir do princípio da utilidade20, Bentham
procurou mostrar que “um pequeno incremento na felicidade de muitos era melhor que um
grande incremento na de alguns” e que o sistema social, através da lei e do Estado, deve
tentar maximizar os benefícios coletivos. Assim, a coincidência entre a ação individual e o
interesse comum adviria das restrições morais e legais.
Naturalmente, como as idéias de Bentham deixavam espaço para uma maior
intervenção do Estado, surgiram críticas de caráter liberal. Um dos principais críticos de
Bentham foi Nassau Senior, que, no entanto, também defendia que os preços refletem as
utilidades extraídas do consumo das diferentes mercadorias. Senior (2004) rebate a idéia de
utilidade decrescente do dinheiro de Bentham, afirmando que as necessidades dos
indivíduos são ilimitadas. Como o desejo de riqueza é insaciável as superproduções gerais

19

Nesse sentido, Bentham (apud HUNT, 1989, p. 151) mostrava que os efeitos de um aumento da frugalidade
e conseqüente redução do consumo dependeriam de como a poupança fosse utilizada. Se “a moeda, em vez de
entrar em circulação, ficasse algum tempo em um baú”, seria útil que o governo aumentasse a quantidade de
moeda em circulação.
20
Tratado por Bentham como princípio da maior felicidade.
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não seriam possíveis, sendo, portanto, injustificadas as preocupações relacionadas à
distribuição da renda21.
Assim, o bem-estar para Senior derivaria da ordem e do respeito aos direitos de
propriedade, garantidos pela lei. Nesse sentido, os escritos de Senior, bem como suas
sugestões de reforma para as “Leis da Pobreza” de 1834, foram influenciados pelas
insurreições de trabalhadores e conflitos armados que explodiram no sul da Inglaterra. As
Leis da Pobreza de 1834 procuravam aumentar o incentivo ao trabalho e eliminar o risco
moral representado pelo amparo ao trabalhador, existente na legislação anterior. As novas
leis tinham um caráter estigmatizante e obrigavam o trabalhador desempregado a aceitar
qualquer trabalho a uma remuneração suficiente apenas para evitar que o mesmo morresse
de fome. O objetivo era estimular a busca imediata de emprego. A lógica que fundamentava
o raciocínio relacionado às Leis da Pobreza de 1834 era dada pela proposição22 de que a
população era limitada pelo mal (moral ou físico) e pelo medo da escassez.
A própria distribuição da renda para Senior (apud Hunt, 1989, p. 167) procurava
minimizar as diferenças entre as classes, a partir de uma extensão que fez da renda
diferencial da terra. Se a terra permitia a renda, em função de uma vantagem que não podia
ser reproduzida por todas as terras cultivadas23, analogamente qualquer trabalhador ou
capitalista que contasse com uma vantagem não reprodutível por seus concorrentes,
receberia parte do seu salário ou do seu lucro como renda efetivamente.
Dessa forma Senior resgata a visão utilitarista liberal. Essa ótica é compartilhada
por Bastiat na França, que também escrevia em reação às manifestações de insatisfação
populares das décadas de 1830 e 1840. Assim como Senior, Bastiat também apelou para
uma “ciência econômica pura” que colocava a troca e a idéia de harmonia dali derivada
como base da Economia Política, procurando desqualificar o discurso distributivo e os
21

A abordagem metodológica de Senior propõe uma “Ciência Econômica Pura”, que afaste o caráter
normativo “indesejável” da Economia Política.
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Segundo Senior (2004), a ciência econômica pura baseava-se em poucas proposições gerais, isentas de
subjetividade, somando-se à já citada:
• o desejo de obtenção de mais riqueza com menos sacrifício possível;
• os poderes do trabalho e dos instrumentos que produzem riqueza podem ser continuamente
aumentados se for agregado mais capital;
• rendimentos decrescentes da terra.
23
As últimas terras cultivadas eram menos férteis ou mais distantes, se comparadas com as que geravam
renda.
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conflitos a ele inerentes. Dessa forma, o papel do Estado era defender a propriedade
privada, que, na ótica de Bastiat (2004), era uma lei natural criada por Deus e defender a
herança, de modo a garantir a recompensa pelo sacrifício da poupança, que permitia um
aumento da acumulação de capital e, conseqüentemente, uma maior disponibilidade de
mercadorias, aumentando o bem-estar geral. Ademais, para autor o próprio processo de
acumulação, ao aumentar o capital, tenderia a aumentar a participação absoluta dos
capitalistas24 na produção e a participação absoluta e relativa dos trabalhadores.
A abordagem de John Stuart Mill destoava da visão liberal de Bastiat e Senior. Mill
() expunha seu utilitarismo em obra homônima, de onde se extraem dois aspectos
particulares de sua abordagem: (i) o comportamento baseado no auto-interesse é
culturalmente definido; e, (ii) existem prazeres qualitativamente superiores.
Abre-se, portanto, espaço para o entendimento das instituições e regulamentos
vigentes na sociedade, como frutos da convenção humana e não de uma lei natural ou
divina. Desse modo, a ação do homem, representado por suas instituições, influenciaria o
bem-estar da sociedade. Assim, Mill (1996) rejeitava a idéia de que a única função do
Estado fosse defender a propriedade. Para o autor, o governo deveria intervir na Economia
para atenuar os males da pobreza e as injustiças relacionadas aos privilégios recebidos por
uma minoria, que não despendeu qualquer esforço para tanto. Por outro lado, caberia ao
Estado conter os monopólios que representavam um desvio da economia concorrencial,
exceto em função de maior interesse público.
Quanto à forma, como aponta Hunt (1989, p. 214-215), essa atuação deveria se dar
através de leis que garantissem o direito de formação de sindicatos, que limitassem o
trabalho infantil, que estabelecessem uma jornada máxima de trabalho. Ademais, o governo
deveria proporcionar, sem prejuízo do estímulo ao trabalho, uma garantia mínima de
subsistência aos desprovidos de condições. Com o intuito de minimizar os efeitos da
concentração da riqueza, Mill propunha um imposto sobre a herança. Por fim, para minorar
as possibilidades de abuso, o governo deveria submeter os monopólios a seu controle.
Considerações Finais
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Em virtude de uma menor taxa de juros, quanto maior a quantidade de capital.
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O presente trabalho procurou mostrar que o legado de Adam Smith quanto a mínima
interferência governamental na Economia, embora absorvido por parte expressiva dos
defensores do valor utilidade, não foi aceito integralmente por todos utilitaristas. Chama a
atenção que um de seus principais expoentes, Bentham, tenha aceitado a idéia de uma
maior intervenção do Estado na Economia com o objetivo de amenizar os problemas
distributivos e ampliar o grau de bem-estar da sociedade como todo. Nesse sentido, também
pode-se identificar o caráter reformista das idéias de Stuart Mill. Por fim, a influência de
Malthus, em sua Teoria da Superprodução, para o princípio da demanda efetiva e o papel
que o Estado pode desempenhar ultrapassou os limites do período clássico, exercendo
ascendência sobre o próprio Keynes.
Vale atentar que, em meio a outros utilitaristas liberais, as contribuições dos autores
acima ocorrem em torno do período de declínio da atividade econômica no Ciclo de
Kodratieff25. Percebe-se, portanto, que a crise econômica pode atuar para diminuir a
“percepção” de bem-estar e aumentar o descontentamento dos despossuídos, acirrando o
conflito de classes (em contradição com a idéia de harmonia subjacente ao ideário
utilitarista).
A despeito da condescendência dos reformistas/intervencionistas, a ótica utilitarista
mantém o foco na troca e na idéia de harmonia por ela ensejada, desviando a atenção das
relações sociais de produção (e do conflito distributivo) para a mercadoria.
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Los bienes públicos, por ejemplo un mercado libre y una moneda nacional estable,
típicamente son mejor proporcionados por un estado a un nivel nacional o más allá.
Esto es porque el estado es a menudo el único organismo en una sociedad con la
escala y la representación necesarias potencialmente capaz de organizar la acción
colectiva a nivel social. En contraste a un bien colectivo proporcionado a favor de un
grupo poderoso, un bien público es un bien colectivo proporcionado a favor de la
sociedad. Los bienes públicos eventualmente subyacen la credibilidad del estado. Si el
estado se ve como una firma, los contribuyentes son los clientes cautivos del estado, y
los bienes públicos son los bienes y los servicios que el estado ha producido a cambio
de impuestos. Pero el estado se enfrenta a un problema de acción colectiva, en que
debe lograr un grado suficiente de credibilidad para poder proporcionar
sosteniblemente los bienes públicos. Esta credibilidad, al menos en un sentido
económico, se construye sobre las dos obligaciones principales que financian el
estado, el dinero y los bonos.
Hay una interrelación fuerte entre la credibilidad del estado, su capacidad de ser
financiado y su capacidad de proporcionar bienes públicos. Se podría argumentar que
si al estado nunca se le da la credibilidad y el financiamiento que fluye de ella, los
bienes públicos se quedarán fuera de las capacidades del estado. Dado que en la
provisión de bienes públicos eventualmente subyace la credibilidad del estado, se
podría entrar en un ciclo vicioso posiblemente permanente de una falta de credibilidad
y una falta de bienes públicos. La existencia de muchos estados desarrollados y
creíbles que proporcionan un nivel alto de bienes públicos demuestran que se puede
escapar y/o evitar un ciclo vicioso tal como el descrito. Pero eso se puede explicar el
hecho de que, una vez que se entra en un ciclo vicioso como el citado, es difícil que
un estado gane la credibilidad suficiente para entrar un ciclo positivo de alta
credibilidad y alta provisión de bienes públicos. El estado siempre proporciona los
bienes colectivos; no tendría razón para existir si no. La pregunta es qué tipo de
bienes colectivos proporciona. Los bienes colectivos a favor de grupos poderosos no
coinciden generalmente con los intereses más amplios de la sociedad. Generalmente
es el caso contrario, tal como Mancur Olson ha demostrado.1 La credibilidad del
estado depende sobre todo de si los bienes colectivos que proporciona son los bienes
1

Ver Olson, M. (1971). The logic of collective action; public goods and the theory of groups.
Cambridge, Mass.,, Harvard University Press.

públicos, y hasta qué punto están a favor de grupos poderosos. Los estados que
carecen de credibilidad proporcionan típicamente pocos bienes públicos y muchos
bienes colectivos para grupos poderosos, y viceversa. El equilibrio entre los bienes
públicos y los bienes colectivos privilegiados proporcionados por el estado
determinan la credibilidad del estado.
Los estados tienden a entrar en equilibrios que proporcionan un nivel alto de bienes
colectivos y un nivel bajo de bienes públicos, o viceversa. El equilibrio alcanzado
crea a menudo un sendero de dependiencia. El equilibrio de un nivel bajo de provisión
de bienes públicos parece ser más probable que uno de provisión alta de bienes
públicos, pero cualquier equilibrio mantendrá su propio ímpetu en cierto grado. El
equilibrio del estado de bienes colectivos y públicos determina su credibilidad; esta
determina su capacidad de ser financiada y su capacidad de proporcionar bienes
públicos. En un estado capturado por grupos de poder que persiguen los bienes
colectivos a cargo de la sociedad, el flujo de financiación del estado se rateará, la
credibilidad del estado permanecerá baja o dismunirá, y la posibilidad para un ciclo
virtuoso de bienes públicos se reducirá. Si, por otro lado, los bienes colectivos
proporcionados por el estado son gran parte de los bienes públicos, la credibilidad y el
consentimiento de financiación del estado aumentará, y el estado llegará a ser cada
vez más capaz de proporcionar bienes públicos. Este ciclo se ilustra como sigue:
El Equilibrio de bienes colectivos y públicos

La Crediblidad Las Finanzas Públicas

La Capacidad de Proporcionar los Bienes Públicos
Esta es la cuestión – ¿Cómo un estado logra la credibilidad necesaria para
proporcionar los bienes públicos?2 Con relación a mi tesis, la pregunta es: ¿Se da el
caso que la cuestión de la credibilidad del estado explica la divergencia en el
desarrollo entre Argentina y Australia?
Las dos obligaciones principales del estado, el dinero y la deuda, son sus medios
principales del financiamiento. Por lo tanto, las instituciones fiscales y monetarias
2

El Gobernador del BCRA (el Banco Central de la República Argentina), Alfonso Prat-Gay, indicó
recientemente que el desafío frente al BCRA debía establecer su ‘credibilidad’ si debía ser capaz de
lograr su objetivo de ‘normalidad’.

quizás sean las arenas ideales para comparar la evolución de la credibilidad del estado
con el tiempo. Para ser creibles en el largo plazo, las instituciones fiscales deben ser
capaces de financiar legítimamente sus presupuestos y ampliar su base de renta. Para
lograr instituciones monetarias creíbles, un estado debe procurar proporcionar dinero
público de forma estable. Los determinantes de las instituciones fiscales y monetarias
creíbles son bien conocidos, pero lograr credibilidad en tales instituciones no es de
ninguna manera sencillo. Las instituciones fiscales y monetarias no determinan el
equilibrio entre los bienes públicos y colectivos, pero éstos determinan gran parte del
equilibrio. Son fuentes sumamente valiosas y poderosas del poder distributivo. Por
consiguiente, los grupos de poder procuran capturarlos. Obviamente, las instituciones
fiscales y políticas que aprueban distribuyen los ingresos. Los efectos distributivos de
las instituciones y políticas monetarias pueden ser menos obvios, pero no por eso
menos importantes. Los grupos de poder a menudo han procurado controlar las
instituciones fiscales y monetarias, incluso si sus políticas aprueban socavar el
estado.3 Podemos esperar por tanto que las políticas a largo plazo seguidas por
instituciones fiscales y monetarias, y por el equilibrio resultante entre bienes
colectivos y públicos, reflejarán los deseos de los grupos de poder de una sociedad.
Este artículo compara las instituciones fiscales. Las instituciones fiscales con
credibilidad deben procurar hacer dos cosas sobre el largo plazo: 1) diversificar y
aumentar su base de renta; y 2) financiar legítimamente el presupuesto. El primer foco
de la comparación es el desarrollo de la base fiscal de renta de cada país con el
tiempo. Esto indicará las políticas a largo plazo de la distribución en la práctica, e
indirectamente los grupos de poder detrás de ellos. El segundo foco de la comparación
es el financiamiento del presupuesto y la administración pública de la deuda con el
tiempo.
Anchas pinceladas – la Captura del Estado de la Economía
Un indicador básico de la credibilidad del estado en una sociedad es su tamaño en
relación a la economía. Esto asume que el estado en cuestión es relativamente más
3

Por ejemplo el uso del impuesto de inflación, por su naturaleza una rebeldía parcial del estado en sus
obligaciones, puede ser muy atractivo a ciertos grupos poderosos, tal vez los intereses rurales. Su
resultado común de mantener la debilidad del estado puede ser inherentemente atractiva a tales grupos,
como ellos quizás pierdan en una situación de la capacidad más grande del estado.

cooperativo que coactivo. Un indicador especialmente fuerte de la credibilidad
general de un estado cooperativo es la proporción de la renta del estado con respecto
al PIB a lo largo del tiempo. Un aumento en esta proporción debe estar correlacionado
con un aumento en la credibilidad del estado. Otro indicador general es la proporción
del gasto del estado con respecto al PIB a lo largo del tiempo. Esta variable no es un
indicador fuerte de la credibilidad del estado, y una relación clara es difícil de
determinar. Tanto puede indicar el potencial de credibilidad del estado como dar una
indicación del gasto esperado del estado en la economía a lo largo del tiempo.
La Renta Central al PIB, 1884-2000:
Central Governm ent Revenue to GDP
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Fuentes: Australia - (Vamplew 1987), p.254-285; Argentina, hasta 1899 - (Della Paolera 1988), desde 1900 - (Berges, Fitzgerald
et al.)

La comparación de la renta muestra una divergencia clara en la credibilidad del
estado. Argentina y Australia compartieron trayectorias semejantes y discutiblemente
convergentes en su capacidad de recaudar renta hasta la segunda Guerra mundial,
cuando el poder de las instituciones fiscales australianas para recaudar renta se
elevada dramática y sosteniblemente. La divergencia en la credibilidad del estado
aparece ser debida más a la excepcionalidad australiana, dado que Argentina mantuvo
un nivel relativamente constante de renta con respecto al PIB durante gran parte del
siglo veinte. Pero el estándar global de credibilidad del estado subió
considerablemente en mitad del siglo veinte, cuando las políticas macroeconómicas

llegaron a ser instrumentos legítimos del estado. Argentina no parece haber seguido
esta tendencia. No fue hasta los años setenta cuando pareciera haber procurado
levantar su renta con respecto al PIB, cuándo Argentina se abrió camino
sosteniblemente al 10% de proporción renta/PIB. Este aumento ha sido problemático
juzgadando por su inestabilidad, y corresponde a un período turbulento de la
economía política de Argentina. Un golpe militar depuso el gobierno del Peron en
1976; y el último cuarto del siglo veinte Argentina ha sido económicamente y
políticamente volátil. El punto claro de la comparación es el cambio dramático en
senderos de dependencia australianos durante la Segunda Guerra mundial. Esto
sugiere un punto claro de divergencia. Las instituciones fiscales argentinas se
atrasaron al aumentar el estándar global de credibilidad del estado, mientras luchaban
por ir más allá de los logros de finales del siglo deicinueve.
Gasto Público respecto al PBI, 1850-1982:
Total Government Expenditure/GDP
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Fuentes: Australia - (Vamplew 1987), p.254-285; Argentina - (Della Paolera y Taylor 2003)
Nota: los datos argentinos de 1912 son los gobiernos federales sólomente, consolidados después.

La comparación del gasto respecto al PIB muestra una trayectoria diferente a la de la
renta respecto al PIB. La divergencia surge claramente desde la primera guerra
mundial cuando el gasto australiano aumentó durante y después que la guerra,
mientras el gasto argentino disminuye levemente. Desde la década de los 30 adelante,
las dos tendencias se siguen la una a la otra, pero sin ocurrir la convergencia. Parece

que la divergencia en sus tendencias ocurrida durante la primera guerra mundial y el
período de entre-guerras es en gran parte debido al gran aumento en el gasto
australiano. Este espacio se ha estrechado lentamente pero ha permanecido persistente
después. Esto sugiere que la tolerancia para el gasto del estado en cada sociedad
(quizás el potencial para la credibilidad del estado) ha aumentado en ambas
sociedades a lo largo del siglo veinte, pero a en mayor grado en Australia. Como
hemos visto por la divergencia de la renta respecto al PIB, el estado de Australia era
capaz de lograr un grado mucho mayor de la credibilidad que Argentina. El estado
argentino gastó pero no fue capaz de establecer la credibilidad necesaria para
financiar ese gasto. Los australianos estaban relativamente felices de financiar a su
estado, mientras que los Argentinos no. Las esperanzas argentinas para el gasto del
estado parecen haber aumentado permanentemente a finales de la década de los 40,
cuando una interrupción en la tendencia ocurrío y un nuevo rango del 20-30% surgío.
Esto coincide con la subida de Juan Peron como Presidente, que procuró ensanchar el
papel del estado argentino. La estabilidad relativa del gasto argentino es notable en
vista de que la economía experimentaba mucha inestabilidad en el siglo veinte. Parece
que el potencial para la credibilidad del estado subía en ambas sociedades. Los
australianos, por lo general, demandaban un nivel más alto de gasto que los
Argentinos, pero estaban también más dispuestos a pagar por ello.
Las dos guerras mundiales parecen haber sido los períodos de grandes aumentos en la
credibilidad del estado australiano, en contraste con Argentina. Generalmente, la
segunda guerra mundial jugó un gran papel en levantar el estándar de credibilidad del
estado en el mundo desarrollado, así como legitimizó y ensanchó la capacidad del
estado. Este estaba de acuerdo con la experiencia reciente de la Gran Depresión y
propuestas para la administración keynesiana de la demanda. La incapacidad
persistente de Argentina para lograr un salto de la renta en relación a su capacidad
productiva sugiere que sus instituciones fiscales todavía tienen que construir el
consenso y la credibilidad necesarios.

El Desarrollo de la Renta
¿Quién Pagaba?
La aduana puede ser una de las fuentes de renta más básicas y lucrativas que un
estado puede conseguir. Las condiciones ideales para un nivel alto de renta de aduana
son un nivel alto de comercio exterior y un número limitado de puertos de mar, pues
los costes de transacción de la colección son bajos.4 En los siglos diecinueve y
principios del veinte, tanto Argentina como Australia tuvieron tal ideales condiciones.
Los problemas con el impuesto de la aduana como una fuente de renta son su
tendencia regresiva y su correlación positiva con el ciclo económico. Su tendencia
regresiva se exageró, tanto en Argentina como Australia, por las excepciones extensas
ganadas por exportadores primarios ricos para bienes importados relacionados a la
producción primaria. El problema con el impuesto de aduana y el ciclo económico es
la correlación potencialmente fuerte con el ciclo de auge y depresión. Durante el auge
las rentas de la aduana son típicamente altas, alentando un aumento en el gasto del
gobierno que refuerza el auge. En una depresión ocurre lo contrario, y los estados son
típicamente privados de recursos cuando la economía necesita gasto de verdad. La
contracción típica del gasto del estado no hace más que reforzar la depresión y la falta
de rentas. La relación exacta entre el impuesto de aduana y el ciclo económico varía
entre estados y es determinada por sus detalles administrativos particulares.5 El
impuesto de aduana ha tendido a disminuir en importancia como una fuente de renta
cuando los estados juegan un papel más grande en la economía. Los estados requieren
fuentes más equitativas, estables y substanciales de renta si deben jugar un papel
significativo y sostenible en la sociedad. Por lo tanto la proporción del impuesto de
aduana con respecto a la renta se puede ver como un indicador en sentido amplio del
desarrollo de un estado y sus instituciones fiscales. Los impuestos de aduana y el
nivel de credibilidad institucional fiscal deben correlacionarse negativamente.
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Tanto en Argentina como en Australia, los impuestos de aduana eran la fuente
primaria de renta antes de la primera guerra mundial.6 De hecho, en este período
Australia era mucho más dependiente de los impuestos de aduana que Argentina, y
Argentina tenía una base de renta ligeramente más diversificada.
Aduana, 1895-1997
Custom s Taxes, 1895-1997
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Fuentes: Australia - (Mitchell 2003); Argentina - (Mitchell 2003)

La comparación de fuentes de renta cambió dramáticamente en el largo plazo.
Desgraciadamente, todavía no dispongo en su totalidad de los datos argentinos
referentes a las fuentes de renta, pero dispongo de datos de aduana y del impuesto
sobre la renta para el largo plazo. Probablemente estas son las bases más significativas
de la comparación de la credibilidad fiscal. Las instituciones fiscales australianas
experimentaron un desarrollo dramático en la primera mitad del siglo veinte. La
federación en 1901 significó que los estados coloniales australianos perdieron
inmediatamente su poder de levantar la aduana y sobre los impuestos sobre el
consumo del gobierno federal.7 Más tarde, en 1943, los estados coloniales australianos
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perdieron también su capacidad de recaudar el impuesto sobre la renta del gobierno
federal. Dos tendencias son claras: 1) desde 1916 los impuestos llegan a ser la fuente
dominante de renta en Australia, y 2) el impuesto sobre la renta sustituyó al de aduana
como la fuente más importante de impuestos a partir de 1941.8 A juzgar por la
aduana y el impuesto sobre la renta, hay un nivel alto de convergencia hasta mediados
de los años cincuenta, cuando Argentina se separa claramente de su sendero previo. Si
miramos las tendencias en la aduana y el impuesto sobre la renta hasta alrededor de
1955, el argumento es uno de convergencia. Australia rompe su sendero de
dependencia previo durante las guerras mundiales, y Argentina parece seguirle
durante la Gran Depresión y la segunda guerra mundial. En la Argentina de finales de
la década de los 50 hubo de nuevo una ruptura clara del sendero, volviendo a una
versión inestable que había seguido antes de la década de los 30. El año 1955 parece
ser un momento clave y es notable que esto coincide con el golpe militar que depuso a
Peron. Si los impuestos de aduana son una indicación de la credibilidad institucional
fiscal parecería que las instituciones fiscales de Argentina sufrieron una reversión
mayor desde mediados de los años cincuenta, mientras Australia consolidaba su
sendero de credibilidad más alto.
Ingresos Fiscales, 1895-1997:
Incom e Taxes, 1895-1997
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Fuentes: Australia - (Mitchell 2003); Argentina - (Mitchell 2003)
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Otro indicador de la credibilidad institucional fiscal que se podría utilizar es la
proporción del impuesto sobre la renta respecto a la renta. El impuesto sobre la renta
requiere un alto grado de cooperación de los contribuyentes y, por lo tanto, es un
reflejo de la fe de los contribuyentes en el estado, su creencia de que un nivel
satisfactorio de bienes públicos volverá hacia ellos. Así, la proporción del impuesto
sobre la renta con respecto a la renta debe estar en correlación positiva con la
credibilidad institucional fiscal. El impuesto sobre la renta tiene dos ventajas obvias
sobre los impuestos de aduana: 1) tiene el potencial para ser más progresivo
socialmente; y 2) está mucho menos ligado directamente al ciclo económico,
permitiendo al estado potencialmente seguir políticas fiscales más keynesianas. La
comparación entre Argentina y Australia muestra convergencia notable en el impuesto
sobre la renta como proporción de la renta hasta 1955, con divergencia después. De
hecho, hay un período breve a mediados de la década de los 30 cuando la base fiscal
de Argentina es más dependiente del impuesto sobre la renta que Australia. Esto
coincidió con el gobierno argentino de Uriburu (1930-32), que aumentó
dramáticamente los ingresos y el impuesto patrimonial.9 Empleó también una gama
ancha de programas fiscales agresivos para aumentar la renta y diversificar la base de
renta. Antes de 1955, Australia rompió con su sendero de dependencia anterior en el
impuesto sobre la renta (durante la segunda guerra mundial), y Argentina pareció
hacer lo mismo durante la Gran Depresión y la segunda guerra mundial. Australia
continúa manteniendo este nuevo sendero desde 1955, mientras que Argentina volvió
a su sendero anterior. De nuevo, el año 1955 aparece como un momento clave.
Las instituciones fiscales australianas hicieron una transición permanente a un sendero
de la credibilidad más alta durante las guerras mundiales, especialmente la segunda
guerra mundial. Este sendero se ha mantenido desde entonces, sugiriendo una ruptura
en el sendero de dependencia. Por el contrario, las instituciones fiscales argentinas no
fueron capaces de mantener los niveles de la credibilidad lograda entre las décadas de
los 40 y los 50. Su incremento de credibilidad demostró ser fugaz ya que una
reversión dramática se dio a partir de la década del cincuenta. Se hizo una tentativa
para cambiar el sendero de dependencia desde la década de los 30, pero falló. Esto
coincide con la historia política. El golpe militar argentino de 1955 cambió las
9

Della Paolera, G. and A. M. Taylor (2001). Straining at the anchor : the Argentine Currency Board
and the search for macroeconomic stability, 1880-1935. Chicago, University of Chicago Press., p.195

instituciones políticas. La dictadura militar sola no explica el cambio, pues el
principio de la ruptura de sendero argentina se encuentra en la década de los 30 bajo
la primera dictadura militar del siglo veinte. Esto sugiere que las instituciones fiscales
argentinas llegaron a ser una arena de conflicto distributivo. Esto era probable porque
el desarrollo de las instituciones fiscales argentinas en la década de los 30 ocurría bajo
un gobierno ilegítimo sin apoyo popular. Australia puede servir como un ejemplo de
lo que podría haber ocurrido en Argentina en circunstancias diferentes, en las que el
desarrollo de las instituciones fiscales bajo un gobierno popular y legítimo había sido
mucho más permanente. El desarrollo de instituciones fiscales argentinas careció de
credibilidad política, hecho que las hizo vulnerables a la inversión de la tendencia.
Las instituciones fiscales llegaron a estar centradas dentro de la lucha política sobre la
distribución, y Argentina volvió a un sendero bajo de provisión de bienes públicos y
credibilidad.
¿Quién recibió?
Los bienes públicos eran claramente el gasto en cabeza en Australia antes de la
primera guerra mundial, seguido a cierta distancia por la atención de la deuda. La
mayoría del gasto en bienes públicos se localizaba en negocios públicos operados por
el gobierno, y la mayoría se gastó en vías férreas, en caminos, y en puentes hasta
mediados del siglo veinte.10 La construcción de la vía férrea era una meta de los
estados coloniales australianos cuando obtuvieron el autogobierno. El desarrollo
futuro se veía extensamente dependiente de la vía férrea. Los estados coloniales
australianos construyeron y operaron las vías férreas basandose en préstamos ingleses
baratos, especialmente desde 1870.11 Las vías principales habían sido construidas
hacia finales del siglo XIX. Argentina despachó también una proporción grande de su
gasto público (representado por el Ministerio del Interior), a menudo la más grande,
en bienes públicos semejantes antes de la primera guerra mundial. En 1889, los bienes
públicos justificaron el 73% del gasto público sin incluir la atención de la deuda.12 El
gasto público argentino tenía que competir violentamente con la atención de la deuda
10
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y la defensa, que sobrepasaron el gasto en bienes públicos en varias ocasiones.
Generalmente, el gasto en bienes públicos estaba bien por debajo de las cifras
comparables para Australia. Antes de la primera guerra mundial, los receptores de
bienes públicos en ambos países eran por lo general los exportadores primarios.
El Gasto Público Australiano, 1850-1982:
Total Australian Expenditure, 1850-1982
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El Gasto Público, Urbano vs. Rural, 1860-1975:
Rural vs. Urban Australian Capital Expenditure, 1860-1975
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El retrato a largo plazo debe ser mucho más iluminador. Desgraciadamente, todavía
no tengo todos los datos argentinos. En esta etapa estoy limitado a observar las
tendencias en el gasto australiano a largo plazo. Desde el temprano siglo veinte
Australia dirigió cada vez más su gasto en bienes públicos a aquellos de una
naturaleza urbana (véase el gráfico). Resulta que los bienes públicos rurales
dominaron el gasto público hasta el cambio de siglo, seguido por un período mezclado
hasta la segunda guerra mundial, seguido por una dominación clara de los bienes
públicos urbanos. La fuente principal de la renta cambió también de negocios
públicos a impuestos alrededor de 1916.13 El gasto en bienes públicos cambió cada
vez más de exportadores primarios a contribuyentes urbanos desde 1920. Esto último
probablemente aumentó considerablemente la credibilidad del estado, dado que la
mayoría de contribuyentes australianos era de naturaleza urbana. La ruptura hacia el
gasto urbano fue demorada en parte por el nivel relativamente alto de gastos
destinados a atender la deuda en los años 1920-30, debido a importantes préstamos
aceptados en el período 1912-28. Barnard encuentra que en el período posterior a la
segunda guerra mundial, los gastos del gobierno eran fácilmente aumentables, con
poca oposición electoral. Esto se añade a la idea de que el período de entre-guerras
fue un momento clave en Australia. El gran aumento en rentas públicas justificadas
por la segunda guerra mundial fue emparejado con un gran aumento en bienes
públicos urbanos, hecho que proporcionó la credibilidad necesaria para moverse hacia
a un ciclo más alto de credibilidad estatal. La provisión de bienes públicos entró en un
ciclo virtuoso, cuyos efectos debían tanto ampliar el consenso social como reforzar y
ensanchar el desarrollo económico.

La Deuda Pública
Retrato General
Las instituciones fiscales deben ser capaces de financiar legítimamente el presupuesto
a largo plazo para conservar su credibilidad. Cuanto mayor la credibilidad de las
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instituciones fiscales, más un estado puede pedir prestado y puede gastar. En
economías coloniales, tales como Argentina y Australia, la estrategia más racional
debía pedir préstamos y debía gastar para cosechar un nivel de vida más alto cuanto
antes. Eventualmente, la credibilidad del estado con sus financiadores se construye
sobre la base de credibilidad con los contribuyentes, ya que este es el recurso a largo
plazo que devuelve los préstamos del estado. Desde una perspectiva fiscal, lo
importante a largo plazo es la credibilidad doméstica que apoya las rentas. Si la
credibilidad es baja, las rentas permanecerán bajas y el estado permanecerá pequeño o
potencialmente destructivo (por ejemplo, con el uso del impuesto inflacionario). Para
que el estado pueda proporcionar bienes públicos y participar en el desarrollo
económico, debe construir sobre su credibilidad y sus rentas. Esta sección procura
comparar las instituciones fiscales argentinas y australianas en base a su credibilidad a
largo plazo como deudores, que depende de tanto de los recursos como de las
percepciones de los recursos.
El Déficit con respecto a la Renta Pública, 1850-1982:
Budget Deficits/Revenue
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Fuentes: Australia - (Vamplew 1987), p.254-85; Argentina - (Della Paolera and Taylor 2003)

El Gráfico compara los déficits argentinos y australianos con respecto a la renta
pública.14 Esta comparación ilustra la relación entre gastos y renta. A largo plazo, los
déficits persistentes deben ser pagados por préstamo o señoreaje. Como el señoreaje
14
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extensivo lleva en última instancia a la inflación extensiva que erosiona el valor de las
deudas, los prestamistas sólo prestan a largo plazo (por lo menos en términos
razonables) si creen que el estado será capaz de recaudar renta suficiente. Los déficits
no se tienen que equilibrar a largo plazo, pero tienen que ser mantenidos dentro de un
rango razonable, determinado por la credibilidad. En todo el período de 1864-1980
Argentina sólo logró un superávit en 1901. En el período completo de 1850-1982,
Australia sólo logró un superávit en 1850-53. El gráfico muestra un período de
convergencia, más o menos, entre Argentina y Australia hasta la segunda guerra
mundial. Hay algunas divergencias menores en los años 1870, los 1880, el cambio de
siglo, y en los años 1920. Una divergencia clara surgía a partir de la segunda guerra
mundial. En este período los bajos déficits australianos se han combinado con
credibilidad más alta, sugiriendo que sus déficits eran mucho más sostenibles. El
déficit argentino en proporción a la renta es mucho más volátil a lo largo de la
comparación. Puede ser que esta inestabilidad sea una medida de falta fundamental de
credibilidad y/o competencia. Las rentas australianas más altas parecen haber
reforzado la credibilidad del préstamo en un ciclo virtuoso. En Argentina lo contrario
era cierto, ya que los déficits se mostraron cada vez más difíciles de controlar y las
rentas se mostraron relativamente incapaces de ser aumentadas.
La historia muestra que los préstamos públicos australianos eran en gran parte a favor
de bienes públicos. Los períodos del alto préstamo público en Australia eran también
períodos de alta inversión en bienes públicos. Barnard identifica estos períodos como
los años 1850, los 1870-1880, 1910-16, los años 1920, y la primera mitad de los años
cincuenta.15 Los préstamos públicos australianos en el siglo diecinueve y principios
del siglo veinte debían invertirse en gran parte en bienes públicos. Esto habría hecho
la deuda pública mucho más creíble. Los contribuyentes que sostuvieron la base de
renta a largo plazo eran beneficiarios de los préstamos públicos y eran así más
probables de sentirse responsable de ello.

15

Barnard, A. (1985). Australian Government Finances: A Statistical Overview, 1850-1982. Working
Papers in Economic History; no.59. Canberra, Australian National University: 48., p.11, 16

El Déficit respecto al PIB, 1850-1982:
Budget Deficits/GDP
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Fuentes: Australia - (Vamplew 1987), p.254-285; Argentina - (Della Paolera and Taylor 2003)

El gráfico compara los déficits argentinos y australianos con respecto al PIB.16 Esta
proporción nos debe dar alguna indicación de la sensatez de los déficits, teniendo en
cuenta la capacidad productiva de la economía. Nos debe dar alguna idea del
potencial para asumir déficits, pues las rentas serán limitadas en última instancia por
alguna mezcla de producción y credibilidad. La característica notable de la
comparación es el nivel de convergencia con el tiempo. Parecería que las dificultades
argentinas de crédito no fueron debidas a una falta de base imponible potencial
(medida por la capacidad productiva), sino por una falta de credibilidad para recaudar
renta. Hay dos períodos claros de divergencia: la primera guerra mundial y gran parte
del período de entre-guerras, y la segunda guerra mundial. A partir de la segunda
guerra mundial las tendencias convergen en un alto grado. La historia problemática de
la deuda argentina no puede ser explicada por el tamaño del déficit con respecto a su
capacidad productiva. La proporción australiana de déficit respecto al PIB parece
haber sido más alta que en el caso argentino, y Australia no tiene una historia
problemática de deuda. El problema debe ser entonces la credibilidad fundamental del
estado argentino. Argentina no era capaz de levantar rentas suficientes para pagar lo
que parecen ser déficits razonables con relación a su capacidad productiva.
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El Crecimiento del Impuesto y la Deuda Australiana, 1851-1982:
Australian Grow th in Tax & Debt, 1851-1982
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El Crecimiento de la Renta y la Deuda Argentina, 1851-1982:
Argentine Revenue and Debt Grow th, 1865-1980
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Puede hacerse una comparación a través del tiempo entre las tasas de crecimiento de
la deuda y los impuestos. A largo plazo, estas tasas de crecimiento deben equilibrarse
si existe credibilidad suficiente. La diferencia entre la tasa de crecimiento de argentina
y de australia es notable. Argentina experimentó cambios repentinos y enormes en su

nivel de deuda. Esta diferencia dramática en la inestabilidad sugiere que el estado
argentino era mucho menos exitoso en el préstamo para invertir en bienes públicos a
largo plazo.
El período entre las guerras mundiales marcó una ruptura en el sendero de
dependencia de cómo el estado australiano se financió. El nivel de atención de la
deuda australiana alcanzó una tercera parte de la renta australiana en este período.
Desgraciadamente, una comparación de la misma serie cronológica con Argentina no
es posible aún, pero parece que el 25-30% de atención de la deuda era el extremo
inferior de Argentina y el extremo superior de Australia, aunque se necesitan más
datos. La atención de la deuda australiana imponía una restricción sobre la provisión
de bienes públicos cuando el estado australiano procuraba aumentar su participación
en la economía. Quizás la atención de la deuda puso una limitación que incitó a
Australia a cambiar el financiamiento del gasto público. Resulta que este cambio
ocurrió a finales de la década de los 30, cuándo Australia comenzó un cambio
sostenido de deuda hacia impuestos. Desde esta época, los impuestos han crecido más
que la deuda. Anteriormente, la deuda había crecido más rápido que los impuestos
(especialmente hasta los años 1890) o en un nivel semejante. Quizás la deuda
australiana había alcanzado un punto de crisis en los 30, cuando la deuda en
proporción al PIB alcanzó el máximo en 205% en 1932.17 No volvió por debajo de
150% del PIB hasta 1949. Puede ser que esto causara un cambio en el sendero de
dependencia.
Conclusión
Ambos, tanto Argentina como Australia, lograron niveles relativamente altos de
provisión de bienes públicos a principios del siglo veinte. Durante el período entre las
guerras mundiales y especialmente desde la segunda guerra mundial, el estándar
global de credibilidad del estado aumentó considerablemente. Australia mantuvo el
incremento de la provisión de bienes públicos después de ésto. Argentina, después de
un período exitoso corto, cambió dramáticamente al sendero previo. Esta ruptura fue
precedida por un descenso dramático en la credibilidad del estado con el golpe militar
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de 1930, que era discutiblemente debido a la expansión chapucera de la democracia
en 1912. La economía política de Argentina permaneció en un sendero político
inestable desde 1930 hasta 1983, en un flujo entre la dictadura y la democracia. La
credibilidad del estado debe haber sido baja y disminuido en este período. Por el
contrario, Australia continuó consolidando sus instituciones fiscales y la credibilidad
del estado tras ellas. La economía política de Australia era relativamente estable, y sus
instituciones políticas no estaban sujetas al conflicto violento. El logro de Australia al
mantener un equilibrio alto de provisión de bienes públicos parece haber sido en gran
parte debido a su conservación de la credibilidad política. El retrato general muestra
que esta credibilidad era el punto fundamental detrás de la divergencia evidente entre
las instituciones fiscales argentinas y australianas.
La credibilidad económica de un estado es mantenida por su apoyo de sus
obligaciones principales (dinero y deuda) con ventajas (especialmente la ventaja
esotérica de la credibilidad) y una posición fiscal solvente. Este artículo ha estudiado
la arena de las instituciones fiscales. El próximo artículo estudiará la arena de las
instituciones monetarias, aunque ambas arenas están relacionadas. La credibilidad de
las instituciones fiscales subyace a la credibilidad de las instituciones monetarias,
pues un régimen fiscal no creíble no puede coexistir con un régimen monetario creíble
a largo plazo. Si un estado desafía persistentemente su limitación presupuestaria
intertemporal, será forzado eventualmente a la repudia de las deudas.18 Un estado que
gasta constantemente más de lo que recauda en rentas tiene dos opciones para
financiar los déficits presupuestarios. Puede vender más bonos públicos que los
estrictamente necesarios para mantener el sistema de pensiones, y/o puede emitir
moneda.19 En tanto que un estado puede financiar sus déficits pidiendo prestado y/o
con sus reservas, los déficits no son inflacionarios. Australia logró tal situación.
Argentina no. La vuelta a la monetización en Argentina desde la segunda guerra
mundial es clara.

18

Ver: Horne, J. and International Monetary Fund. Fiscal Affairs Department. (1991). Indicators of
fiscal sustainability. Washington D.C., International Monetary Fund.
19
Della Paolera, G. and A. M. Taylor (2001). Straining at the anchor : the Argentine Currency Board
and the search for macroeconomic stability, 1880-1935. Chicago, University of Chicago Press., p.85-7
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Comerciantes cristãos-novos perseguidos pela Inquisição durante a I Visitação do
Santo Ofício ao Nordeste açucareiro – século XVI.
ANGELO ADRIANO FARIA DE ASSIS
Doutorando em História - UFF

RESUMO:
Malgrado as proibições de livre fé no mundo português a partir de 1497 e a
instauração do Santo Ofício em Portugal a partir de 1536, o judaísmo continuaria a ser
praticado às ocultas pelos cristãos-novos – descendentes dos antigos judeus. O Brasil
em formação, vivendo o desenvolvimento e expansão da economia açucareira, seria o
destino escolhido por muitos destes cristãos-novos que deixavam o reino. Dentre estes
cristãos-novos, destaca-se um grande número de comerciantes, interessados em
participar do processo econômico colonial. Dois casos destacam-se na documentação
produzida pela primeira visitação inquisitorial ao Brasil, entre 1591-95: na Bahia,
Heitor Antunes, cavaleiro d’El Rey, que se dizia descendente dos Macabeus, “rabino”
da esnoga de Matoim; em Pernambuco, João Nunes Correia, dono da bolsa dos judeus,
comerciante riquíssimo que seria acusado de manter um crucifixo em lugar imundo, e
de ofender das mais diversas formas os símbolos do catolicismo. Importantes homens
de negócio, foram, de formas distintas, responsáveis pela propagação judaica no
Nordeste colonial.

PALAVRAS-CHAVE: Inquisição no Brasil; Comerciantes Cristãos-novos;
Nordeste açucareiro Quinhentista.
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Comerciantes cristãos-novos perseguidos pela Inquisição durante a I
Visitação do Santo Ofício ao Nordeste açucareiro – século XVI.

No biênio 1496-1497, o rei de Portugal, D. Manuel I, assinaria e colocaria em
prática o decreto de expulsão dos judeus do território, dando origem a um longo período
de monopólio católico na região. Interesses implícitos do monarca - ciente da
importância econômica dos judeus para a Coroa e de seus intuitos expansionistas -,
todavia, não permitiriam que a expulsão dos judeus significasse efetivamente sua saída
de Portugal, mas antes, a criação de uma imensa leva de “batizados à força”,
denominados, a partir de então, cristãos-novos.
Obviamente, apesar dos esforços do monarca português e da Igreja católica, a
conversão forçada oficial não significou, na prática, a adoção imediata e irrestrita do
catolicismo pela totalidade dos antigos judeus. Muitos destes cristãos-novos
continuaram a comungar ocultamente a religião dos antepassados, representando um
grave risco aos interesses da unicidade religiosa em terras lusitanas. Eram conhecidos
como cristãos-novos judaizantes ou criptojudeus - visto que judaizavam às escondidas -,
e acabavam por gerar uma desconfiança generalizada sobre a sinceridade da adoção do
catolicismo e do comportamento religioso de toda a parcela social de neoconversos.
Também seriam estes judaizantes os principais responsáveis e justificativa mais forte
para a implementação do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição em Portugal a partir de
1536, transformando-se, conseqüência inevitável, em suas principais vítimas.
Malgrado as proibições oficiais de livre fé, mais tarde agravadas pela criação da
Inquisição portuguesa, e as pressões sociais dos cristãos velhos contrários ao que
consideravam desrespeito ao catolicismo por parte dos neoconversos, o judaísmo
sobreviveu, embora limitado, dissimulado e adaptado à nova realidade que se
apresentava no mundo ibérico. O comportamento criptojudaico manteve-se latente
durante todo o tempo em que a crença judaica esteve proibida nas fronteiras do mundo
luso-hispânico, embora acabasse por tornar-se cada vez mais fluido e diferenciado
conforme o período de afastamento do momento inicial de conversão forçada em fins do
século XV.
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Muitos dos cristãos-novos - tanto judaizantes quanto os que procuravam abraçar
de coração a fé cristã - optariam por reiniciar a vida em ambientes onde a pressão
eclesiástica e social fosse mais branda. O Brasil, que vivia ao longo do primeiro século
de ocupação portuguesa o crescimento da economia açucareira, tornar-se-ia dos destinos
preferidos. Em terras brasílicas, distantes dos olhares mais rigorosos da metrópole,
integravam-se com maior facilidade aos cristãos velhos, visto os perigos maiores e mais
imediatos que aqui enfrentavam para a própria sobrevivência, como a carência de
víveres; a ameaça de animais selvagens e do gentio indômito; o risco de ataques pelo
mar e as doenças tropicais, entre tantas outras ameaças que se faziam mais urgentes do
que a pureza e sinceridade da fé.
Dentre os cristãos-novos que desembarcaram no Brasil, vieram, sem dúvida,
alguns que insistiam na manutenção do compromisso de fé judaico, reproduzindo os
costumes, crenças e tradições dos antepassados na medida do possível. Neste trabalho,
procuraremos analisar o caso de dois comerciantes cristãos-novos que embarcaram para
o Brasil na segunda metade do século XVI, procurando manterem-se afastados das
perseguições inquisitoriais do reino, além, é claro, de envolverem-se no processo
açucareiro em expansão.

O comerciante João Nunes: um rabi escatológico em Pernambuco

Viver na colônia para João Nunes Correia trazia-lhe vantagens. Participante de
uma família ligada ao comércio, pertencente a uma rede que alimentava a Europa via
Lisboa e Antuérpia, acabou por se adaptar à vida no trópico, de onde comandava os
negócios em sua ramificação colonial.
Era “largo em seu negociar”: mercador, fazia também parte da açucarocracia - o
seleto grupo que explorava o plantio da cana e produção de açúcar -, responsável por
dois engenhos na Paraíba, pertencentes em sociedade a seus irmãos Diogo, que vivia na
colônia, e Henrique, morador em Lisboa, a quem João Nunes devia satisfação dos
negócios. Morador na Rua Nova, em Olinda, era figura muito comentada nas capitanias
açucareiras neste momento, assim como das mais odiadas, o que se devia em grande
parte ao rancor daqueles a quem fazia empréstimos, sendo “inventor de ardis e sutilezas
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de onzenas”. Homem sagaz e de muito saber, tinha grande poder e influência, não
apenas pelos conhecimentos e amizades que mantinha na administração colonial, onde
se mostrava bem relacionado: sua grande riqueza uma fortuna que atingia a espantosa
cifra de 200.000 cruzados - lhe abria portas e fazia com que visse a todos como
passíveis de suborno, firmando-se como um dos homens mais ricos, poderosos e
visados da economia portuguesa nos trópicos.
Rapidamente, multiplicara sua fortuna: tornara-se homem importante, apegado
ao cotidiano das capitanias açucareiras, onde era respeitado e conhecido dos principais.
Por seu prestígio e riqueza, conseguira abrir portas e expandir suas atividades. De
comerciante passou a onzeneiro; colaborou nas guerras de conquista da Paraíba;
acumulou a administração dos engenhos da família e a distribuição do açúcar
produzido; como negociante dos tratos do rei, atuou na arrecadação dos dízimos;
controlou por certo prazo o monopólio do pau-brasil e dos negros de Angola. Soubera
aproveitar as oportunidades: multiplicou suas ações e investimentos sem abandonar
nenhuma das atividades anteriores. Fez-se respeitar e temer. Sua fama se espalhava. As
atribuições que mantinha na vida social de Olinda o tornavam um homem atuante.
Tornou-se influente na economia e governo locais. O ganho de prestígio fazia com que
suas pretensões de retorno ao reino fossem se escasseando em proporção inversa ao seu
sucesso.
Longe dos rigores da metrópole, não se preocupava de forma muito intensa com
as regras sociais estabelecidas. Acostumado à nova vida, podemos dizer que, em muitos
sentidos, João Nunes passou por um processo de “abrasileiramento”, perceptível em seu
comportamento cotidiano pouco cuidadoso com a fé, palavras, atitudes e transações,
humilhando e agredindo a muitos e criando a si mesmo desavenças por seu ar arrogante.
Cristão-novo que aqui conheceu o progresso, adaptado ao ritmo de vida colonial, nosso
homem de negócios sabia que suas conquistas pessoais lhe teriam custado mais caro em
Portugal, onde as pressões sobre os descendentes dos “batizados de pé” se faziam sentir
mais fortes. No Brasil quinhentista, Nunes encontrou o ambiente propício para
desenvolver suas atividades sem maiores cobranças. Com maior liberdade de ação,
longe da amedrontadora e preocupante rigidez da religião metropolitana, sentiu-se à
vontade para criar amizades tanto entre autoridades religiosas quanto entre os que
carregavam fama de judaizantes, confraternizando com cristãos velhos e novos,
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conquistando livre acesso entre os dois grupos, negociando com os filhos de Cristo e os
de Israel, ajudando a ambos conforme seu interesse. No espaço colonial, fizera-se
homem do meio - ambiente propício para que sua religiosidade viesse à tona.
Entre os mais denunciados ao Santo Ofício em sua primeira visitação ao Brasil,
o caso João Nunes Correia mantém sobre si um véu de incertezas que dificultam o
trabalho do historiador interessado em descobrir-lhe a verdade, até onde é possível fazêlo. Fora denunciado repetidas vezes e de todos os lados. Senhores de engenho e
comerciantes, escravos, mulheres, neoconversos e cristãos-puros, amigos públicos e
inimizades declaradas faziam parte do heterogêneo grupo de discórdias do negociante
todo-poderoso. Sofrera insistentes acusações de culpas diversas: o seu amancebamento
com Francisca Ferreira; as práticas de onzena; o trabalho em dias santos; leituras
proibidas e comentários infelizes; o respeito que tinha dos cristãos-novos e a ajuda que a
estes, diziam, oferecia; vestir-se com luxo e nobreza em datas indevidas; as heresias
contra o crucifixo e o presumível envenenamento do pedreiro que espalhara a malsinada
história, enfim: falava-se dele, ora para elogiar sua persistência, poder e visão como
homem de negócios, ora para odiá-lo por seu sucesso e comportamento arrogante.
Carregava por onde ia a fama de ser judeu, contando contra si, além do sangue de
origem hebraica, sua marcante atuação no comércio - atividade típica de cristãos-novos
- e os escusos tratos de onzenas.
O nosso mercador onzeneiro fazia parte de um destacado grupo social. Letrado e
viajado, conhecedor do mundo e de livros, participante da elite econômica e convivendo
com os principais da terra, Nunes se destacara não apenas dentro da camada de cristãosnovos, mas em seu próprio grupo econômico no bojo do ambiente colonial. Foi em certo
sentido, senão um homem à frente de seu tempo, ao menos um indivíduo incomodado
com os limites impostos pela realidade que o cercava. Figura das mais ricas da região
colonial, fundamental para o bom andamento dos interesses da Coroa, não eram poucos
os que dependiam dele, direta ou indiretamente, para a sobrevivência no ambiente
hostil, subordinados que se encontravam aos seus negócios. Admirado e invejado ao
mesmo tempo, João Nunes tinha noção de sua importância e conhecia bem o papel que
representava para a sociedade que dele falava, incomodada com seu espírito
contestador, com sua falta de limites, transformado em assunto dos mais concorridos, a
ganhar as ruas da vila. É o que deixa claro em suas ações.
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O comportamento religioso do mais famoso onzeneiro de Olinda se mostrava,
antes de tudo, desregrado. Era conhecida a pouca atenção que dedicava às suas
obrigações de bom cristão. Mesmo nos dias destinados ao descanso e à oração, preferia
cuidar de seus contratos, recriminando aqueles que não pensavam como ele e se
negavam a negociar nessas datas. Em se tratando de negócios, para ele “não há santo
nem domingo”, como afirmava ter ouvido do próprio Nunes o capitão da nau que
transportava o bacalhau, Pero Clemente... Amigo de João, Mateus de Freitas confirmava
a recriminável prática do incansável comerciante: “viu muitas vezes ao dito João Nunes
fazer suas contas e negócios aos domingos e dias santos e limitar as partes por dias para
fazerem suas contas e negócios aos domingos e dias santos”1.
Era criticado por andar mal vestido, com baeta de má qualidade, sujo e de
cotovelos rotos, apesar da enorme riqueza que possuía: “prudência do burguês, aliada à
poupança do judeu”, diria Sonia Siqueira, enxergando em sua avareza sinais de um
“hebraismo mais ousado que o fazia desprezar as cautelas e deixar de manter os
exteriores de um bom cristão”2. Esquecia as cautelas da mesma forma quando queria se
mostrar importante. Escolhia a dedo os momentos de soberba, invertendo o jogo para
mantê-lo o mesmo - avaro judeu na economia; mau cristão no excesso: o que fica claro
ao cercar-se de criados e vestir-se de gala, com roupas novas e portando armas, à lei da
nobreza, sem que tivesse licença que o autorizasse a tanto, em uma quinta-feira de
Endoenças, desrespeitando a data sagrada celebrada pelos cristãos com vigílias e
penitências: bastava-lhe ser rico e poderoso.
Vaidoso de sua força, aproveitava-se de uma festa pública católica, celebração
cristã de reflexão interior, para realçar ainda mais o fosso que julgava separá-lo do
restante da sociedade colonial, numa ocasião em que se esperava dos cristãos que se
despissem do pouco conforto que possuíam em humilde respeito à Igreja. Enfeitado,
atendido em seus pequenos luxos e desejos pelos criados que o rodeavam, enobrecido
sem títulos, o mercador firmava sua diferença: assistido por seus concorrentes nos
negócios, inimigos, devedores, dependentes e povo em geral, desfilava a pompa de

1

“Mateus de Freitas [de Azevedo] contra João Nunes e Bento Teixeira”, em 12/11/1593. Primeira
Visitação do Santo Ofício às Partes do Brasil - Denunciações e Confissões de Pernambuco 1593-1995.
Recife: FUNDARPE. Diretoria de Assuntos Culturais, 1984, pp. 67-69.
2
SIQUEIRA, Sonia Aparecida. “O comerciante João Nunes”. In: SIMÕES DE PAULA, Eurípedes (org.).
Portos, Rotas e Comércio - Anais do V Simpósio Nacional dos Professores de História - Campinas. São
Paulo: USP, 1971, pp. 236 e 243.
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poderoso agente da colonização. Demonstrava quem entendia ser e o que deviam pensar
dele: criava seu perfil humilhando a quem fosse preciso.
Embora possuidor de enorme patrimônio, diziam de João Nunes que era homem
avaro e não gostava de dar esmolas. Mas tinha fama de contribuir com socorro inicial
aos cristãos-novos que chegavam à colônia - espécie de braço de apoio -, fornecendolhes um suporte econômico para a primeira morada e necessidades iniciais dos mais
pobres. Belchior Mendes dizia dele ser homem “de muito saber, e que têm com ele
muitos comunicação, assim em secreto como em público, todos os cristãos-novos de
Pernambuco”3. Agia como uma espécie de consultor, dando conselhos aos que,
inseguros na nova vida, procuravam nele algum tipo de amparo, “e em todas e quaisquer
suas cousas, se remetem logo ao dito João Nunes e consultam e fazem tudo o que ele
diz. E sempre na casa do dito João Nunes freqüentam e concorrem muitos cristãosnovos”4. Por este motivo, conseguia o respeito e a admiração dos neoconversos,
ganhando a fama pública de ser tesoureiro da comunidade secreta de Camaragibi e de
possuir a bolsa dos judeus - tarefa que dividia com o também mercador cristão-novo
João Mendes de Olivença -, tornando-se conhecido como ‘rabi’5.
Se João Nunes era tesoureiro da esnoga clandestina, dissimulava sua atuação na
congregação judaica através de filiação à confraria do Santíssimo Sacramento, uma das
principais de Pernambuco, para a qual fora eleito mordomo - aumentando assim ainda
mais o seu prestígio. Não era rara a participação de cristãos-novos em irmandades
católicas, procurando diminuir a desconfiança pública sobre a sinceridade de sua fé
cristã. Os criptojudeus lhes seguiam o exemplo, preenchendo papéis antagônicos:
ocupavam cargos religiosos nas confrarias judaicas e disfarçavam o judaísmo nas
congregações cristãs, posto serem obrigados a manter as aparências: a ilegalidade em
que viviam incentivava atitudes de promoção pessoal, visando serem aceitos pela
população colonial.
3

“[Belchior Mendes de Azevedo] contra João Nunes, Branca Dias, Diogo de Meireles, Phelipe
Cavalgante, Fernam de Magalhães”, em 24/08/1591. Primeira Visitação do Santo Officio ás partes do
Brasil pelo licenciado Heitor Furtado de Mendonça capellão fidalgo del Rey nosso senhor e do seu
desembargo, deputado do Santo Officio. Denunciações da Bahia 1591-593. São Paulo: Paulo Prado,
1922-1929, 3 vols, pp. 448-453.
4
“Denunciação de Domingos Carvalho contra João Nunes”, em 10/02/1592. Arquivo Nacional da Torre
do Tombo, Inquisição de Lisboa, processo 885.
5
Segundo Unterman, rabino (do hebraico rabi) é o “erudito que recebe ordenação e, pela tradição, está
licenciado para decidir em questões de ritual judaico, geralmente ligadas às leis dietéticas”.
UNTERMAN, Alan. Dicionário judaico de lendas e tradições. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1992, p.
216.
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Nas poucas vezes em que esteve presente à Igreja, nosso mordomo-onzeneiro
preferia tratar de negócios ao invés de ouvir os sermões do dia. Afonso Rodrigues
Padreiro, mercador como João, parecia exagerar no pouco apego do companheiro de
ofício às missas, dizendo que, durante todo o tempo de dez anos em que residia em
Olinda e conhecia a Nunes, “uma só vez viu o dito João Nunes na igreja matriz, que é a
mais perto e vizinha de sua casa, e afirma-se que em todo este tempo de dez anos o não
viu na igreja nem dez vezes”6. Já Bernardo Velho, afirmava que o tesoureiro fazedor de
onzenas só era visto nas missas “quando ia buscar à igreja algumas pessoas para com
elas, na mesma igreja, negociar e tratar seus negócios”7. O mesmo dizia Jorge de
Almeida, talvez com tintas mais fortes: há quinze anos o conhecia, e tinha “em muito
ruim conta ao dito João Nunes de muito mau cristão”. Explica o porquê: “todas as vezes
que o vê na Igreja sempre o vê com pouca reverência e sem ter atenção nem tento à
missa, estando sempre praticando e tratando e tirando prática com os circunstantes, sem
ter o acatamento e tenção que se devia à missa quando levantam a Deus e o cálix”8.
A opinião corrente era que Nunes, mais interessado em seus lucros do que nos
ensinamentos cristãos, não respeitava nem o ambiente sagrado, zombando da cerimônia
e falando alto, estando na igreja “como se estivera na praça”, virando-se de costas
durante a pregação. Fora da missa, encontrava-se nas ruas e praças a lembrar da Igreja embora de forma equivocada: repetira ao lavrador Antonio Carvalho, que a um devedor
que morava em Itamaracá, “nem Deus lhe havia de valer”, frase que parece ser uma das
preferidas do poderoso onzeneiro9. E atacava a Igreja duplamente: não só por
desrespeitar a cerimônia, mas o fazendo com o objetivo de tratar negócios. As onzenas
que combinava durante as missas eram prática condenada não só pelo Estado, mas pelo
catolicismo, assim como os altos juros praticados - tormento de seus devedores - vistos
como pecado grave, capital e mortal.
Externava seu pouco caso com a religião dominante envolvendo-se também com
feitiçarias. Procurava a ajuda de meios sobrenaturais para aumentar seu prestígio e
força, resolvendo dessa forma, os problemas que o dinheiro não conseguia. Alguns em

6

“Denunciação de Afonso Rodrigues Padreiro”, em 07/11/1592. Arquivo Nacional da Torre do Tombo,
Inquisição de Lisboa, processo 885.
7
“[Bernardo Velho] contra João Nunes”, em 04/11/1592. Idem.
8
“Denunciação de Jorge de Almeida contra João Nunes e outros”, em 18/10/1591”. Idem.
9
“Alvaro Velho Barreto contra João Nunes”, em 19/11/1593. Denunciações e Confissões de Pernambuco.
Op. cit., 1984, pp. 91-92.
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Olinda conheciam a história que envolvia João Nunes e Ana Jácome, “mulher mundana,
torta de um olho”, feiticeira que já viera degradada do reino. Jácome era famosa por
suas magias para encontrar negros fugidos, e o próprio Nunes experimentara o remédio.
Participando do comércio de escravos, indispensáveis para o trabalho colonial, se
tornava essencial no fornecimento destes aos demais engenhos e interessados, que
dependiam dele para a aquisição da mão-de-obra necessária ao bom funcionamento de
seus negócios. Tinha aí uma de suas principais fontes de lucros e era imprescindível que
o controle sobre a preciosa mercadoria que vendia fosse intenso.
Nunes também conhecia e mantinha contatos com uma mulher chamada Borges,
“a qual dizem que veio do Reino degredada por feiticeira”, “mulher seca e meã, e que
tem um olho como piscado”, que oferecera um presente especial a João Nunes: “em
Lisboa, dera a João Nunes, cristão-novo mercador e morador em Pernambuco, ora
estante nesta cidade, um espírito familiar em um anel, o qual ele tinha para ganhar em
seus tratos e tudo lhe suceder bem e escapar dos perigos, e não poder ser ferido. E que
um dia, achando-a ele na dita vila, lhe dera três mil réis em dinheiro e outras coisas,
agradecendo-lhe tudo o passado”10.
Ficara famoso o convívio do rabi-mordomo-possuidor-de-diabrete a portas
fechadas com Francisca Ferreira, a Barreta, então casada com um oleiro que lhe
prestava serviço. Fizera de tudo para conseguir a atenção e o carinho da mulher que
mostrava amar e convencê-la a mudar de par, embora consciente das pressões e críticas
que enfrentaria: convidou-a a abandonar a antiga residência e vir morar em seu sobrado
na Rua Nova. Não fazia questão em esconder seu envolvimento com a mulher
comprometida e, em pouco tempo, o caso se tornaria “público, claro e notório e certo
em toda a dita vila”.
Querendo evitar os problemas com Manuel Ribeiro, o antigo marido de
Francisca, seu empregado, mandou-o em viagem de negócios à metrópole, onde estaria
sob os cuidados do irmão de João, Henrique, fixado em Lisboa, que de lá o mandaria à
África. Quando de volta a Pernambuco, ciente da traição da Barreta, Manoel deu queixa
do ocorrido ao ouvidor Jorge Camelo, ameaçando ao mercador amancebado que, com a
ajuda de Camelo - visto o ouvidor lhe dever favores -, conseguiu que seu acusador fosse
preso, justo o esposo traído que clamava pela prisão do rico comerciante. Manoel fora
10
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obrigado a assinar o perdão da traição da esposa em troca de sua liberdade, iludido pelas
promessas do onzeneiro rabi e ameaçado por seus aliados. Um criado de confiança fora
mandado por João à Salvador para que conseguisse a anulação do casamento da Barreta
com o oleiro, conseguindo a façanha. Apresentando-se como “amigo de todos” os que
envolvia em suas acusações, Bernardo Velho explica a trama de João Nunes: “com seu
dinheiro e poder fez, averiguou e negociou, com que fez dar uma sentença no Juízo
Eclesiástico nesta cidade que a dita mulher não era casada com o dito oleiro e os fez
apartar, sendo eles verdadeiramente casados e recebidos à porta da Igreja”.
Com suas “manhas e astúcias”, descasou o oleiro “e deu provas de que não eram
casados”. O que alegara para obter sucesso em tal intento é-nos desconhecido, mas não
resta dúvida que fora ajudado pelo Eclesiástico. As relações de Nunes na capital
colonial e o auxílio do ouvidor Jorge Camelo contribuíram certamente para que
angariasse simpatias ao seu inusitado pedido. Afirmaria a Luis Gomes, intermediador
enviado pelo pedreiro que cobrava as promessas feitas por Nunes de devolução da
mulher e da fazenda, “coisa tão justa e de serviço de Deus”: “não quero dar a Manoel
Ribeiro sua mulher nem lha hei de dar, e nem Jesus Cristo lhe pode valer para eu lha
dar”11. Como cartada final, ofereceu a Manoel Ribeiro uma quantia em ouro para que
esquecesse a querela e desistisse da antiga esposa, com a condição de que embarcasse
sem volta para Angola, dando fim à situação de constrangimento. O amancebamento,
porém, não seria assunto superado na vila de Olinda. Por “desfazer o casamento dos
ditos casados”, era chamado de “cão e de judeu”.
Nunes sabia a quem agradar com mimos ou a hora certa de renegociar os débitos
de suas onzenas. Diogo do Couto vendera a liberdade de João pelo preço da sua dívida.
Bem relacionado com o licenciado, mostrou-se também amigo dos jesuítas, que
intercederam junto ao ouvidor eclesiástico para que Nunes fosse solto. Conforme Sonia
Siqueira, “parece óbvio que João Nunes comprava a liberdade de seus movimentos”,
escolhendo bem “suas amizades entre aqueles que poderiam ser pontos de apoio para a
afirmação de seu poder”. Da sua lista de amigos constavam “os homens mais
importantes da administração da terra, e alguns dos mais ricos. Cristãos-velhos e
cristãos-novos. Leigos e eclesiásticos”12.
11
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Na realidade, o amancebamento do rico comerciante é mais uma característica
do “abrasileiramento” do qual fora vítima. Longe das pressões do reino, e com poder
suficiente para que as críticas a seu respeito não lhe trouxessem maiores incômodos,
acabou despreocupando-se das regras sociais, o que o levou a desprestigiar, sem
maiores hesitações, o casamento alheio. A forma como os Nunes compreendiam o
relacionamento com mulheres também é, aliás, reveladora para entendermos o enlace
ilegal e não abençoado do rabi-mordomo: o irmão de João, Diogo, fora acusado ao
visitador e processado pela Inquisição por haver afirmado algumas vezes que “a
fornicação de dormir carnalmente um homem com uma negra ou com uma mulher
solteira não era pecado” logo que fosse devidamente paga pelo ‘serviço’13, idéia que, ao
contrário de lhe ser exclusiva, compartilhava não só com a colônia mas com todo o
mundo cristão, generalizada entre os homens: João, certamente, não pensava diferente
do irmão e do restante dos homens. Comprava a tudo e a todos com sua riqueza, logo,
muitas mulheres devem ter freqüentado seus aposentos, sem que o poderoso mercador
tivesse um mínimo de remorso cristão por isso.
O maior dos escândalos envolvendo João Nunes, aconteceu nas proximidades da
chegada de Heitor Furtado de Mendonça ao Brasil. Comentava-se que, ao fazer obras no
sobrado do comerciante situado na Rua Nova, o pedreiro Pero da Silva, homem de
quarenta e quatro anos, teve uma surpresa enquanto o retelhava: vira estar dependurado
na parede, por detrás da cama, um crucifixo coberto com panos sujos e teias de aranha,
perto do qual se encontrava um servidor para as necessidades corporais de João Nunes.
Espantado, advertiu ao dono da casa por estranhar a situação em que se achava o
crucifixo, perguntando-lhe o porquê de estar a figura de Cristo próxima ao imundo
objeto. O mercador afirmou ter sido ali colocado o crucifixo por suas negras escravas,
mas que ele o guardaria, mandando um carpinteiro construir um oratório para abrigá-lo,
enquanto pedia a volta do pedreiro ao trabalho. Os boatos correram a vila, e nas ruas,
ganharam vida, chegando aos ouvidos do poder eclesiástico.
No entanto, o excesso de acusações contra João Nunes é fruto não apenas de
seus decantados crimes contra a fé cristã, mas também das ameaças que causava por seu
poder. O mercador-onzeneiro incomodava a sociedade da qual fazia parte. A isso devese a ressonância que ganhou o caso, multiplicado nas ruas e retratado em detalhes e com
13
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tintas fortes à Mesa Inquisitorial. O descontentamento com os abusos praticados por
João, odiado por quase todos, fora denunciado por ultrapassar os limites da aceitação
popular: a comunidade exigia a punição do desregrado homem de negócios. Apesar de
todo o ódio e inimizades que despertava por sua força e da indignação pelos atos
heréticos que cometia, e não obstante as evidências e rumores que tomaram
Pernambuco e de lá se espalharam por uma área que abrangia da Bahia até a Paraíba, a
sociedade brasílica evitou rotular os desacatos à religião católica cometidos por Nunes
como uma possível crença deste na Antiga Lei. Poucos foram os que se referiram
textualmente ao comerciante da Rua Nova como sendo propriamente judeu: o que era
unânime era a sua fama de mau cristão. Certamente para tal pesou o medo geral em
fazer denúncias sem provas suficientes, calcadas quase sempre nas conversas e boatos
de “fama pública”. Afinal, o Santo Ofício também punia com rigor os que tentavam se
aproveitar da máquina inquisitorial para resolver problemas pessoais levantando
acusações inverídicas, se assim ficasse provado.
Exercera seu “rabinato” resistindo à adoção passiva do cristianismo. Por isso,
aproveitava-se do imenso prestígio entre os poderosos e vultosa fortuna pessoal para julgando-se acima do Bem e do Mal e das leis do Estado e da Igreja - desacatar (se é
que as denúncias contra ele eram de fato reais) as figuras sagradas do catolicismo
opressor e dominante, mostrando aos demais cristãos-novos que era preciso reagir
contra a situação de opressão que lhes fora imposta.
Nunes acabaria preso pela Inquisição e enviado para o Santo Ofício de Lisboa,
onde seria julgado pelas heresias de que era acusado, sem que o Tribunal encontrasse
evidências reais de suas culpas. Livre do cárcere, continuaria seus negócios, exercendo
influência sobre os neoconversos da Espanha.

Heitor Antunes: um cavaleiro-macabeu no Recôncavo baiano

Em 29 de dezembro de 1557, após seis meses de viagem, Heitor Antunes
chegaria ao Brasil com a família, na mesma embarcação que trazia o terceiro
governador-geral, Mem de Sá, recém-nomeado para o cargo. O patriarca dos Antunes
alcançaria considerável prestígio ao longo de sua vida. Por sua origem neoconversa,
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contudo, só viria a conseguir um maior destaque a partir de sua transferência para a
colônia. Como Heitor, muitos cristãos-novos decidiriam enfrentar a longa travessia e os
perigos do oceano procurando começar vida nova longe das pressões existentes no reino
contra os indivíduos de sangue converso, realçadas ainda mais a partir da implantação
da Inquisição em Portugal.
Chegando ao Brasil, é bastante provável que os Antunes tenham se fixado
primeiramente em Salvador, antes de tornarem-se proprietários das terras em Matoim,
no Recôncavo baiano, e levantarem engenho. O trabalho de visitas que realizava Heitor
Antunes às obras da vila ao lado de Mem de Sá, mantendo compromissos freqüentes na
capital brasílica é sinal importante neste sentido. Igualmente provável é que tenha
Heitor Antunes atuado inicialmente no comércio do açúcar antes mesmo de montar
engenho e começar sua própria produção - caminho comum à maior parte dos
comerciantes cristãos-novos que acabaram por tornarem-se senhores de engenho.
Comerciante de posses, possuidor de título de cavaleiro d’el Rey conforme
informava no Instrumento dos serviços de Mem de Sá, e companhia freqüente do
governador-geral, Heitor Antunes rapidamente ganharia destaque social. Pelos bons
conhecimentos que mantinha, transformara-se em homem respeitado na colônia.
De origem neoconversa e comportamento religioso suspeito aos olhos da
população, o casal Antunes procuraria diminuir as desconfianças públicas e a mácula
sanguínea das futuras gerações do clã, assim como estreitar as relações com os
“principais da terra” escolhendo cuidadosamente os laços de matrimônio dos filhos,
sempre com cristãos velhos de importância. Heitor Antunes e Ana Rodrigues, os filhos,
genros, noras e netos, todos moravam nos engenhos de Matoim e proximidades,
configurando uma típica e extensa família patriarcal que, no caso, congregava, sem
maiores problemas, cristãos velhos e novos. As relações de matrimônio, compadrio,
cunhadio envolvendo o clã, bem como a intensa sociabilidade que delas resultava, é um
exemplo típico do cotidiano dos cristãos novos na Colônia durante o primeiro século de
dominação portuguesa e antes da chegada do visitador do Santo Ofício. Laços muito
fortes de parentesco, sociedades ou parcerias em negócio e interesses os mais variados
uniam cristãos novos e velhos no Brasil, atenuando-se o preconceito que, na metrópole,
desde a década de 1530, alimentava a Inquisição de réus. Prova desta sociabilidade é a
denominação que recebia esta família cristã-nova de um seu representante cristão velho:
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eram identificados indistintamente e tratados todos, pela voz geral, tanto neoconversos
como os de sangue imaculado, de “gente de Bastião de Faria”; em outros momentos,
eram ainda nomeados como “a gente de Matoim”.
O patriarca dos Antunes era, sem dúvida, homem de relevo e de bons contatos
no meio governamental. O próprio Mem de Sá, diga-se de passagem, teria em Heitor
Antunes uma de suas companhias mais freqüentes, auxiliando-o nas visitas de inspeção
que fazia o governador às obras de construção da Sé de Salvador:
O patriarca de Matoim ocuparia outra tarefa importante: durante certo tempo,
entre 1559-60, seria um dos responsáveis pelo pagamento dos ordenados ao Bispo e
cabido da capitania, tendo arrematado a função de rendeiro dos dízimos do açúcar,
função esta que dividia com Francisco de Aguilar e Manoel da Costa14. O cargo de
rendeiro, de acordo com o regimento de 1548, “tratava-se mais de uma arrematação, em
leilão, dos contratos de arrendamento para a cobrança de rendas e direitos”, em prazo
previamente definido pelo provedor-mor”. O requisito para atuar como rendeiro era o
pagamento de fiança no valor de 10% dos contratos de arrendamento. Dentre as
atribuições da função encontram-se: “receber, na capitania, as rendas e direitos
estipulados no seu contrato de arrendamento, prestando contas ao almoxarife nos prazos
determinados”. No regimento de 1612, há referência ao pagamento dos eclesiásticos,
função que Heitor Antunes também desempenhava: “separar, dos dízimos provenientes
dos arrendamentos, a quantia referente aos ordenados do pessoal eclesiástico,
entregando-a ao prioste da Sé”15. Pelas funções que exercia e auxílios que prestava,
Heitor Antunes era um dos homens de confiança do governador - confiança esta que
desfrutaria até fins do governo de Mem de Sá -, como demonstra o testemunho que
solicitara em seu período final de mandato ao comerciante beirão para o Instrumento de
prestação de contas enviado ao rei.
Dos engenhos pertencentes aos Antunes, boa parte encontrava-se em Matoim, a
poucas léguas de Salvador, nas proximidades das margens do rio de mesmo nome. O rio
de Matoim tem sua ligação com a Bahia de Todos os Santos “protegida”, pela Ilha da
Maré, que mantém oculta a boca do rio, facilitando a defesa do sítio de possíveis
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invasões ou ataques. A proximidade entre os engenhos da família certamente era um
facilitador para a produção e venda do açúcar, posto que, interligados os engenhos, os
Antunes poderiam suprir as necessidades ou problemas surgidos em qualquer uma de
suas propriedades. Da mesma forma, poderiam dividir os custos de transporte ou
redistribuir a utilização de mão-de-obra e ferramentas, caso necessário.
Homem de conhecimentos e atuante em várias frentes de negócio, Heitor
Antunes alcançaria considerável prestígio ao longo de sua vida. Embora atuasse como
comerciante desde os tempos que habitava o reino, devido à sua origem neoconversa só
viria a conseguir um maior destaque social a partir de sua transferência para a colônia,
onde poderia investir em novas áreas de negócio sem as mesmas pressões vividas pelos
cristãos-novos na metrópole. Como Heitor, muitos cristãos-novos decidiram enfrentar a
longa travessia e os perigos do oceano procurando começar vida nova longe das
desconfianças existentes no reino contra os indivíduos de sangue maculado, realçadas
ainda mais a partir da implantação da Inquisição em Portugal, no ano de 1536.
Conforme lembra Anita Novinsky em estudo clássico sobre a presença dos cristãosnovos na Bahia durante o século XVII, “o cristão novo conseguiu integrar-se na
sociedade, alcança um status superior, iguala-se em prestígio ao nobre de origem mas
ele tem a consciência de que não pertence a essa sociedade”16. Impedido de enobrecer
pela mácula do sangue que carregava, considerado impuro, fazia-o Heitor pelo destaque
econômico e social: inicialmente mercador, tornou-se exemplo de comerciante a
enriquecer no trópico em formação e do avanço dos neoconversos sobre a propriedade
fundiária, ameaçando os interesses e o poder da camada cristã velha, vindo a
transformar-se - graças ao apoio dado por Mem de Sá - em dono de terras e, mais tarde,
senhor de engenho, penetrando no seleto grupo da açucarocracia. Fora um dos pioneiros
num processo tantas vezes repetidos pelos cristãos-novos que chegavam ao trópico:
“Mercadores faziam-se donos de engenhos: obtinham águas ou as compravam em
lugares propícios e podiam fundar engenhos e promover o plantio de canaviais nas
terras correspondentes. Alguns se faziam primeiro lavradores, grandes lavradores, e ao
depois, graças aos ganhos do açúcar e ao crédito obtido com outros mercadores de suas
relações, ousavam fabricar o próprio engenho”. “Em suas mãos”, completa o autor,
“tinham os mercadores o destino dos engenhos. Eles os equipavam, forneciam-lhes
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escravos, compravam-lhes os açúcares, custeavam as safras pela concessão de créditos.
Esta situação lhes dava inegável ascendente sobre uma clientela prestigiosa. Eram ricos
em cabedais, mas lhes faltavam o prestígio e a força que advinham da posse da terra e
do mando extensivo sobre dependentes”17.
Deste modo, envolvia-se Heitor Antunes, de mercador a senhor de engenhos, em
todas as fases dos negócios do ouro branco, desde o plantio e produção até o comércio,
posição a que muitos almejavam, pelo poder, riqueza, relações e influência que gerava.
Homem de boas relações com o poder e os principais da terra, amigo pessoal do
governador, rendeiro dos dízimos e fiscal das obras públicas, exemplo do avanço
neoconverso sobre as propriedades fundiárias, mercador e senhor de engenho, cavaleiro
d’el Rey, afamado como descendente dos Macabeus, Heitor Antunes era ainda apontado
como proprietário e responsável pelo funcionamento de uma sinagoga improvisada,
aumentando seu prestígio - agora, como rabi clandestino - entre os criptojudeus da
Bahia.
Apesar de falecido cerca de 15 anos antes da chegada da Inquisição às capitanias
açucareiras, Heitor Antunes , estaria dentre os mais acusados. A levar em conta o alto
número de denúncias existentes na documentação relativa à primeira visitação do Santo
Ofício ao Brasil, a esnoga de Matoim era a mais conhecida de toda a capitania na
segunda metade do século XVI. Localizava-se nas terras pertencentes ao casal Ana
Rodrigues e Heitor Antunes. O templo sagrado teria sido construído por Heitor em seu
engenho, numa “casinha separada”, ao lado da residência, “na qual certos dias ele com
outros cristãos-novos se ajuntavam, e que faziam ali a esnoga”. Freqüentada por
importantes figuras da capitania, nela reuniam-se secretamente os judaizantes,
“deixando dito na cidade” durante os dias de cerimônia - provavelmente, da noite de
sexta-feira até o sábado à tarde, conforme o costume jejunal vigente entre os judeus,
respeitando seu dia de descanso - “que iam fazer peso”, numa tentativa, sem muito
sucesso, de despistar o verdadeiro destino dos que para lá se dirigiam. Os depoimentos
sobre a “casinha separada” dos Antunes permitem-nos concluir que a esnoga de Matoim
iniciara suas atividades desde o tempo em que Heitor Antunes erguera seu engenho,
provavelmente em inícios da década de 1560 - o que a transformava na mais antiga
17
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sinagoga em funcionamento de que se tinha notícia na Bahia e, sem dúvida, uma das
mais tradicionais de toda a região colonial. O cristão velho Diogo Dias daria
informações acerca da longevidade do funcionamento da sinagoga do patriarca dos
Antunes, indicando os rumores e a crença geral sobre o que ocorria em Matoim: “desde
o tempo de sua mocidade ouviu sempre dizer nesta cidade em publica voz e fama
comumente dita pela boca de todos como cousa certa e verdadeira que em Matoim nesta
capitania tinha Heitor Antunes, cristão-novo, mercador que fora, e era senhor de
engenho no dito Matoim, em sua casa esnoga (...) e que em sua casa se ajuntavam
cristãos novos e judaizavam e guardavam a lei judaica”18.
Com insistência, embora sem muitos pormenores, as denúncias retratavam a
existência e o funcionamento de uma sinagoga improvisada nas terras dos Antunes, no
engenho de Matoim, inclusive com a atuação de um rabi clandestino, função exercida
em vida pelo próprio Heitor Antunes. É certo que o funcionamento de uma sinagoga nas
terras do patriarca do clã e seu papel de destaque entre os judaizantes da região do
Recôncavo baiano eram do conhecimento de todos. Porém, a precariedade da atuação
eclesiástica e a ausência de um tribunal inquisitorial instaurado na colônia, aliadas ao
relativo bom convívio entre cristãos velhos e novos, faziam com que as questões
religiosas ficassem quase sempre em segundo plano.
Durante o tempo em que esteve vivo, o auto-intitulado Macabeu de Matoim
assumiu o papel de condutor de seu povo - significado último do nome que herdara do
herói judeu. Não só construiu sinagoga que funcionou ativamente por décadas em seu
próprio engenho, como teria atuado como comandante de sua sinagoga, não apenas por
ser dela o proprietário e fundador, mas pela falta de alguém mais preparado que pudesse
se responsabilizar por esta função. Líder da sinagoga que construíra em suas terras,
Heitor funcionava como uma espécie de rabi informal dos judaizantes da região,
responsável pela liturgia e manutenção das tradições da fé proibida, orientando os
criptojudeus nas questões de fé, nas interpretações teológicas e dificuldades do dia-adia. Possuía alguns dos livros sagrados dos judeus, que deveria usar na preparação de
suas preleções e nos conselhos e orientações que dava aos freqüentadores das reuniões
religiosas que organizava. Boa parte das interpretações e aconselhamentos que fazia,
provavelmente era lembrança de suas próprias experiências, filho de pais judeus
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“batizados em pé” e que, sem nenhuma dúvida, mantinham - pelo menos em parte - as
tradições judaicas do período anterior de livre crença na privacidade de casa. Embora
nascido oficialmente cristão-novo, fora criado e educado em lar judeu, presenciando no
cotidiano os fios de memória dos antigos judeus convertidos à força, aprendendo e
compartilhando com estes os resquícios da fé proibida. Estes vestígios do judaísmo
tradicional que testemunhara em seus primeiros anos de vida certamente serviram de
leme para sua “formação” rabínica. Preparado ou não para o cargo que exercia, o certo é
que - à exemplo dos Macabeus bíblicos em que se espelhava - assumira seu quinhão de
responsabilidade pela defesa da fé dos antepassados, amealhando uma enorme
influência entre os judaizantes da Bahia.
Heitor Antunes e João Nunes Correia: inicialmente comerciantes, tornaram-se
homens de poder e destaque no Brasil quinhentista, exercendo importante influência
entre os cristãos-novos, tornando-se baluartes da resistência criptojudaica na colônia.
Foram, embora de formas distintas, dos grandes responsáveis pela manutenção e
propagação do judaísmo no Nordeste colonial, mantendo viva a chama da antiga fé e o
respeito pelas lutas dos antepassados.

Questão da tutoria e a Lei do Ventre Livre: conflitos e mortalidade nos
últimos anos da escravidão em Rio Claro (1871-1888).
Arethuza Helena Zero1
Resumo:
Esse trabalho apresenta um panorama extraído de 81 processos de tutelas
encontrados no Arquivo Histórico do Fórum de Rio Claro. Procuramos extrair
informações sobre tutores e tutelados, bem como dos conflitos em torno dessa
instituição nas décadas finais da escravidão, especificamente a partir de 1871, ano
em que foi decretada a Lei do Ventre Livre. Dessa forma, o estudo demonstra a
omissão dessa legislação principalmente pelo fato de muitos proprietários
apropriarem-se indevidamente da mão-de-obra infantil. A questão da coerção sobre
a mão-de-obra dos libertos e ingênuos, crianças nascidas após a Lei do Ventre
Livre, fica transparente em muitos processos. Procuramos compreender as
motivações da tutela e os conflitos em torno dela, também no período
imediatamente posterior à Abolição. No tocante aos ingênuos, buscamos também
nos valer de informações recolhidas de atestados de óbitos pesquisados no Arquivo
Histórico Municipal de Rio Claro que permitiram inferir alguns elementos sobre as
condições de vida, salubridade e mortalidade desses menores.

Palavras-chave: Trabalho, Tutela, Ingênuo.
No período monárquico as leis sobre a tutela basicamente permaneceram as
mesmas da época colonial,
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quando a tutela estava diretamente relacionada com a

proteção do órfão, bem como ao gerenciamento e administração dos seus bens.
Nesse sentido, era dado tutor ao menor em caso da morte do pai, pois caso viesse a
mãe a falecer o pai ficava como o natural administrador dos bens dos menores não
se colocando assim a questão da tutoria. 3
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A tutela se dava a tutores testamentários, legítimos ou dativos. 4 No entanto,
a preferência era dada aos tutores testamentários porque sendo nomeados
acreditava-se que seriam mais afetuosos e, portanto capazes de administrarem bem a
tutela. Algumas pessoas ainda sendo nomeadas em testamento não poderiam ser
tutores, era o caso dos menores de 25 anos, os sandeus, os pródigos, os inimigos do
órfão, os pobres, os escravos, os infames, os religiosos, os impedidos por
impedimento perpétuo, os fidalgos, os cavaleiros, doutores. 5
Na ausência de tutor testamentário e legítimo, tinha lugar a tutela dativa, que
recaía quase sempre sobre pessoas incapazes, pois não eram empregados os meios
necessários para se fazer uma escolha adequada do tutor. O juiz obrigava um
homem bom do lugar, que fosse abonado, discreto e digno de fé, para ser tutor do
órfão e para guardar e administrar sua pessoa e seus bens. Entretanto, ou por não
terem conhecimento dos indivíduos do seu distrito, ou por quererem poupar trabalho
pelo qual não recebiam gratificações, os juízes, muitas vezes, encarregavam os
escrivães para escolha dos tutores. A nomeação do tutor deveria ocorrer no prazo de
trinta dias, não só para os órfãos ricos, mas também aos pobres, e até mesmo aos
expostos. 6
Em relação à tutela de órfãos providos de bens, todas as despesas de sua
criação deveriam ser feitas à custa desses bens. Os bens dos órfãos seriam entregues
aos tutores para que pudessem administrá-los depois de inventariados e avaliados, a
fim de darem conta deles pelas avaliações no caso de os gastarem ou danificarem.
Todos os tutores e curadores de qualquer qualidade eram obrigados a dar contas da
sua administração. Dessa forma, nem a determinação expressa do testador, escusava
os tutores e curadores de darem as contas, tendo os mesmos que dar carga de todos
os rendimentos dos bens, de cuja administração estava encarregados; dos alcances
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das contas pretéritas; das soldadas; das perdas e danos. 7 Assim, a lei ordenava que
os tutelados poderiam obrigar os seus tutores a dar-lhes conta de sua administração
e a reparar-lhes todos os danos e prejuízos causados por sua omissão ou negligência.
A partir da segunda metade do século XIX, com a legislação que restringia a
escravidão, especialmente a Lei do Ventre, os pedidos de tutela que antes se
relacionavam essencialmente com menores ricos, a partir de então, começaram a
atingir as crianças pobres, órfãs, e principalmente os ingênuos. Na maioria das
vezes, o pedido de tutela não significava preocupação para com o bem-estar dos
menores carentes, pois muitas famílias de posse aproveitaram-se da lei que dizia ser
necessário dar tutor a todos os órfãos menores de 21 anos para tutelá-los com a
finalidade de utilizarem os seus serviços.
A tutela como já salientamos anteriormente, a princípio acontecia
principalmente para mediar às questões envolvendo riquezas, partilhas e heranças de
crianças de posses. Porém, na sua prática social, a partir do século XIX, com as
novas relações sociais, econômicas e políticas que se estabeleciam com o declínio
da escravidão, o Juizado de Órfãos passou a intermediar questões relativas à
pobreza e às relações de trabalho.
Em Rio Claro, os assuntos que compeliam aos Juízes de Órfãos eram em
especial referentes a pedidos de tutela, tanto de ingênuos e órfãos, como de pobres
desvalidos. Dessa forma, o uso da tutela na prática social estendeu-se às crianças
pobres que acabaram vítimas da exploração de sua força de trabalho.
Nesse contexto, o Juizado de Órfãos aparece como elemento decisivo nas
soluções para os menores desvalidos e abandonados, e também como um
redefinidor das relações sociais e familiares, adaptando-se às mudanças da
sociedade ao longo de sua duração. Dessa forma, incorporaram a função de
intermediadores do trabalho compulsório, pois era de sua competência entregar os
órfãos à soldada e fiscalizar os tutores. É por esse motivo que os juízes de órfãos
não poderiam se servir dos órfãos por soldada, nem conservá-los em seu poder ou
comprar-lhes os bens, pois, se fossem encontrados em poder de um juiz os objetos
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pertencentes a quaisquer órfãos de sua jurisdição, o mesmo incorreria em pena de
perder o ofício.
É importante destacar, que os juízes de órfãos adotavam posições diferentes
nas análises dos pedidos de tutelas. Os documentos evidenciam que dependendo da
procedência do menor, o processo era melhor analisado, pois quando o mesmo era
de uma família de posses e o seu processo envolvia heranças e partilhas de bens, a
preocupação do juiz em nomear um tutor idôneo, que fosse capaz de administrar a
riqueza da criança, garantido-lhe educação, prestando contas da tutela, era evidente.
Por outro lado, quando a criança a ser tutelada era de família pobre, o rigor não era
o mesmo.
Embora as leis ordenassem que se deveria dar tutores aos órfãos sem
estabelecer diferenças entre ricos e pobres, a tutela não sendo legítima, favorecia o
não cumprimento das obrigações e deveres mais importantes dos tutores. Gislaine
Campos de Azevedo afirma que a prática dos juízes demonstrou a existência de dois
tipos de tutela, a do menor rico e a do menor pobre, tendo sido esta última usada na
maior parte das vezes como forma de “legalizar” o trabalho infantil. 8 Dessa forma,
a tutela de crianças pobres desmembrava-se em contrato de soldada.
As crianças desvalidas, ao que tudo indica representavam um peso para o
Estado, pois a justiça tinha que se preocupar com as condições materiais de
existência (vestuário, alimentação, moradia, educação, etc.), além de garantir-lhes o
direito que teriam na herança familiar. Dessa forma, para eximir-se do problema o
Estado oferecia vantagens a quem as quisesse criar, pondo em prática, leis
abrandadas pelas circunstâncias e pelos interesses sociais do governo e dos tutores.
As autoridades da época acreditavam que por mais pobres que fossem os
órfãos, era necessário mandá-los aprender a ler e escrever, pois além da utilidade
que disso resultaria tanto aos órfãos como à sociedade, a educação também os
distrairia de algum vício que a ociosidade pudesse causar. Baseando-se nos
dispositivos das leis sobre essa questão, muitos tutores camuflaram as
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determinações dos alvarás e contrataram órfãos com o intuito de educá-los, mas na
prática aproveitaram-se da situação para se beneficiarem com o seu trabalho.
A tutela dativa imposta pelo juiz, que ocorria na falta de tutor testamentário
ou de parentes, foi mais freqüente em Rio Claro do que a tutela do tipo
testamentária e legítima. Freqüentemente encontramos incoerências e contradições
nos processos judiciais. Existiam ambigüidades quanto à definição da condição civil
dos filhos das escravas, a cor dos tutelados (preto, pardo, crioulo, branco), a
condição (ingênuo, liberto, livre, estrangeiro), também ao que se refere à atribuição
excessiva de poder dos proprietários, além da indefinição de como essas crianças
poderiam libertar-se dos senhores de suas mães.
Essas incongruências encontradas contribuíram para a existência da prática
de tutelar ingênuos, órfãos, crianças desvalidas, com o objetivo de amenizar a
carência de trabalhadores, sobretudo após o ano de 1871, a partir da Lei do Ventre
Livre (nº. 2040), pois com o declínio da escravidão os senhores tinham como
principal interesse conservar algum controle sobre a mão-de-obra.
A lei 2040 é referência fundamental de todo o debate relacionado ao fim da
escravidão, ao movimento abolicionista, e principalmente ao que diz respeito à
transição do regime de trabalho escravo para o livre. Isso porque, ao estabelecer
uma estratégia para o processo de transição do regime escravista, a lei sinalizou de
forma inexorável a crise do sistema. Ela suscitou também toda uma gama de
“iniciativas” entre os fazendeiros das diversas regiões do Brasil, seja no sentido de
adiar o fim do escravismo, seja no sentido de pensar em formas de substituição do
trabalho escravo. 9 Por todas essas razões a Lei do Ventre Livre é a referência para a
historiografia sobre a crise do escravismo e as estratégias de sua superação.
O nosso estudo demonstra a omissão dessa legislação principalmente pelo
fato de muitos proprietários apropriarem-se indevidamente da mão-de-obra infantil.
A questão da coerção sobre a mão-de-obra dos libertos e ingênuos fica transparente
em muitos processos de tutelas. Essa situação reforça a idéia de que muito embora
tais crianças tivessem sido libertadas pela lei, a liberdade não era, de fato, sua
9
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condição real, uma vez que deviam obediência ao proprietário de sua mãe escrava e,
inclusive, deveriam indenizá-lo caso desejassem usufruir de sua total liberdade.
Dessa forma, a lei número 2040 deixava aos proprietários das mães dos menores,
todos os instrumentos para continuarem explorando esta mão-de-obra. Reconhecese aí uma situação contraditória, pois os escravos teriam que pagar por uma
condição de liberdade que já lhes pertencia legalmente por nascimento.

Conflitos em torno da tutela

Entre 1871 e 1888 a grande maioria das crianças tuteladas em Rio Claro era
pobre, vítima da orfandade e do abandono, sendo muitos ingênuos, libertos e filhos
de imigrantes europeus.
A amostra de 81 processos registrou 140 crianças, das quais 22 foram
especificamente classificadas como ingênuas, não sendo possível aferir a condição
de 63 delas (45% da população pesquisada). Essa omissão pode não ser fruto apenas
do descaso nos registros de informações, já que a omissão de dados poderia facilitar
os cursos dos processos de tutelas, bem como ocultar situações ilegais. O número de
órfãos representou 37%, o que indica que a instituição da tutela, cuja utilização, na
origem, destinava-se basicamente a dotar de uma família as crianças desprovidas e a
fiscalizar a utilização de suas posses eventuais pelos tutores, estava nesse momento
se estendendo tanto aos ingênuos como, em maior número à população pobre em
geral.
Dos 140 menores envolvidos nos processos de tutelas, 61% era do sexo
masculino, contra 38% do sexo feminino, 1% não apresentou o sexo definido. Como
podemos verificar, houve uma expressiva predominância dos menores do sexo
masculino.
Já em relação à faixa etária o número de menores que se encontravam na
faixa etária de 0 a 2 anos foi ínfimo (3%), se compararmos aos menores entre 9 e 12
anos (21%), ou na faixa etária dos 13 aos 21 anos (19%). Ainda, se verificarmos o
percentual de tutelados entre essas duas faixas etárias, 9 e 21 anos, constataremos
que 40% dos menores envolvidos nos processos encontravam-se nesse intervalo,
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número bastante significativo, pois entre os menores que tiveram a sua idade
ignorada, poderíamos ainda encontrar outros pertencentes a essas faixas etárias.
Esses dados nos indicam que o interesse em tutelar crianças “criadas” e do
sexo masculino era maior, fator que talvez relacionasse com o trabalho esperado
desses menores, que basicamente relacionava-se com o setor agrícola. Por outro
lado, podemos sugerir que muitas meninas foram recrutadas para executarem
serviços domésticos.
Os tutores davam preferência aos jovens em fase de crescimento para tutelar,
já que nessa fase estariam aptos ao trabalho. Além disso, a soldada era um outro
fator que contribuía para que grande parcela dos tutelados estivesse agrupada até os
16 anos, pois caso o tutor se comprometesse a ensinar o órfão a ler e escrever, a
soldada poderia ser paga somente quando o menor completasse essa idade. Já os
jovens maiores de 16 anos deveriam receber a soldada desde o início do contrato. 10
A grande maioria dos menores tutelados não teve a sua condição definida,
sendo a tutela de órfãos a mais expressiva. Porém, devemos destacar que
especificamente no ano de 1888, 46% do total dos ingênuos identificados durante
todo o período (1871-1888) foram postos sob a tutela, dado que sinaliza que mesmo
após a Lei Áurea muitos menores continuaram sob a guarda de seus tutores.
De fato, na legislação brasileira a condição de ingênuo definida pela Lei do
Ventre Livre fazia com que esses menores devessem obediência aos proprietários de
suas mães, e caso quisessem usufruir de sua liberdade, deveriam indenizá-los. Ainda
no tocante dessa lei, não era definido a condição civil dos filhos das escravas, pois
ela também deixava aos proprietários das mães todos os instrumentos para
continuarem explorando a mão-de-obra desses menores. O destino desses ingênuos
era decidido por esses proprietários que tinham a opção de criá-los até o oitavo ano
de vida e confiá-los ao governo recebendo uma indenização ou continuarem
usufruindo do seu trabalho até os 21 anos.
Dessa forma, os proprietários de escravos em Rio Claro aproveitaram todas
as opções oferecidas pela lei 2040 que facilitavam o controle sobre essa população
infantil. Apesar de muitos já estarem importando trabalhadores europeus, outros
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ainda procuravam negociar condições de trabalho com ex-escravos, ou ainda
recorriam à tutela de crianças ingênuas, órfãs e desvalidas, como forma de garantir
um potencial de força de trabalho. Vejamos o caso da ingênua Rosa:
“(...) deste juízo, por queixa de dona Marianna, avó da ingênua Roza, que esta é
maltratada no sítio de D. Virgínia Ferraz, que a conserva em seu poder, e não
havendo mais direito a conservar os ingênuos e usofruir os seus serviços, sem
intervenção deste juízo.” (sic)11

A situação vivenciada pela ingênua Roza é apenas um exemplo que reforça o
controle atribuído aos proprietários das escravas sobre os ingênuos, pois como
relatou o processo, a ingênua era maltratada no sítio de D. Virgínia Ferraz que a
conservava em seu poder, mesmo não havendo mais direito de usufruir de seu
serviço.
Em relação à Lei 2040, ficava explícito que quando o filho da escrava
completasse oito anos a lei permitia ao senhor, que tinha prazo de um mês para
fazê-lo, escolher a modalidade de “libertação” que lhe convia. Isso acontecia,
porque aos seus 8 anos a criança já mostrava as suas capacidades. Nesse contexto,
foram raros os casos de senhores que desistiram do direito de explorar a mão-deobra dos ingênuos até os 21 anos, pois até completarem essa idade, eram treze anos
de trabalho, que nenhuma indenização oferecida pelo governo poderia compensar.
Esse direito de utilização da mão de obra era às vezes transferido a terceiros, como
segue o caso abaixo:
“... Diz Joaquina Ferraz de Camargo, que tendo a sua escrava de nome Maria duas
filhas ingênuas de nome Elisbona de idade de 11 anos e 8 mezes e Rita de idade de
8 annos e 5 mezes, que a supplicante desiste dos direitos que tem aos serviços das
mesmas ingênuas (Lei nº 2040 de 28 de setembro de 1871 art 1º § 1º ) para que
sejam desde já consideradas suas liberdades izentas de qualquer onus, e portanto
requer e pede a V. Sª. se digne de mandar que autoada esta, tomou-se por termo sua
dezistencia, nomenado V. Sª. para tutor da ingenuas a um dos dois (ilegível) da
supplicante, José de Barros Leite e Honorato Rodrigues de Barros, qualquer dos
quais velará por ellas a vista da supplicante, que não deseja separar-se dellas pela
amizade que lhes tem (sic.).”12

Nesse caso, o fazendeiro Honorato Rodrigues de Barros foi nomeado tutor
das ingênuas Elisbona e Rita, filhas da escrava Maria que pertencia a D. Joaquina
11

Processo de Tutela de 15 de maio de 1888 - 2º Ofício – Caixa 138.

12

Requerimento de desistencia do direito aos serviços de duas ingenuas, 23 de Agosto de 1886, 1º
ofício.

8

Ferraz de Camargo. Apesar de ter havido a desistência aos serviços das ingênuas
por conseqüência da lei 2040, ficou evidente no processo que elas não tiveram a sua
liberdade garantida, já que poderiam facilmente ser coagidas ao trabalho pelo seu
tutor que agora as assistia.
Nenhuma das crianças libertadas pela Lei do Ventre Livre teria 21 anos em
1888, assim, o destino mais clarividente, foi que a lei neles reconheceu escravos
disfarçados que foram, e que acabaram libertados da mesma forma e no mesmo
tempo que os outros escravos. Entretanto, a documentação pesquisada demonstra
que mesmo após a Lei Áurea de 13 de maio de 1888, muitos ingênuos continuaram
sob a guarda de seus tutores que se recusaram a devolver essas crianças para os seus
pais. Em alguns casos, para os pais escravos reaverem os seus filhos recorreram aos
tribunais:
“ ... Diz Jerônimo da Silva Vieira, casado com Rafaella, ex escrava de Antonio de
Arruda Penteado, o seguinte:
A mulher do supplicante foi escrava de José de Almeida Leite, e nesse tempo sendo
solteira, teve um filho que foi batizado com o nome de Eduardo.
Mais tarde, mãe e filho foram vendidos a Antonio de Arruda Penteado, e ficando
libertos por força da lei de 13 de Maio do corrente ano, o mesmo Antonio de
Arruda Penteado se recuzou a entregar o menor Eduardo a sua mãe, e o conserva a
seu serviço.
Tendo o supplicante, há cerca de três mezes, desposado a mesma Rafaella, não tem
conseguido tirar do poder do ex-senhor de sua mulher aquelle seu enteado. Por isso
requer a V.Sª. haja para bem mandar passar mandado a fim de ser intimado
Antonio de Arruda Penteado, para (ilegível) entregar ao Official da Deligencia o
mesmo filho da mulher do supplicante, entregando depois a este sob pena de
desobediencia do caso de (ilegível) da entrega do menor que indubitavelmente
conserva (sic.).”13

Nesse caso, a questão que se mostra é o processo de tutela onde Jerônimo da
Silva Vieira requereu a tutela de seu enteado Eduardo, filho de sua esposa Rafaella.
Eduardo nasceu enquanto Rafaella era escrava de Antonio de Arruda Penteado, mas,
ambos foram vendidos a José de Almeida Leite. Entretanto, após a lei de 13 de
maio, apenas Rafaella encontrava-se liberta, permanecendo o seu filho Eduardo, sob
a guarda de José de Almeida Leite. Dessa forma, Rafaella agora casada com
Jerônimo, lutou pela tutela de Eduardo que estava com o seu ex-senhor, José de
Almeida Leite. Ele insistiu em não entregar Eduardo para Rafaella, mesmo após a
abolição da escravidão. De uma maneira geral, nesse processo ficou explícito o
13
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esforço da mãe em manter o filho junto a ela e ao esposo, e por outro lado, ficou
evidente o interesse do tutor sobre o menor, e a permanente tentativa de não
entregar a criança para a sua mãe.
A partir de evidências como essa apresentada no processo acima
relacionado, constatamos que mesmo após a abolição da escravatura em 1888,
muitas crianças filhas de escravos encontraram-se tuteladas junto aos ex-senhores
de suas mães. Algumas por serem órfãs, outras, por designação arbitrária ou não de
juízes de órfãos, outras ainda contra a vontade própria de seus pais.
Como sabemos, os menores abandonados deveriam ser acolhidos por tutores
ou por estabelecimentos públicos com esse fim e na falta desses estabelecimentos,
deveriam então, ficar sob a tutela das pessoas que voluntária e gratuitamente se
encarregassem da sua criação.
Nesse sentido, encontramos 52 órfãos sob a tutela, provavelmente
procedentes da camada pobre da população. O elevado número de menores que não
tiveram a sua condição definida pode ser conseqüência da desatenção dos escrivães
no momento de redigir os processos, ou como já destacamos, essa omissão pode ter
sido proposital, pois assim, muitos ingênuos poderiam ser tutelados e explorados
como escravos mesmo após 1871.
Um exemplo a ser destacado é o processo de arrecadação da menor
Elesbona,14 que revela o aparente interesse do fazendeiro em questão, em reter em
seu poder a menor nascida de sua ex-escrava, mesmo sendo a menor reclamada pelo
pai natural:
“... Tobias Eleodoro Veridiano, residente no município de Limeira, casado, sem
filhos do casal pela escritura, reconhece sua filha natural Elesbona, filha de Maria
Rosa ex escrava de José Alves de Almeida Aranha cuja filha acha-se hoje neste
município do Rio Claro sob tutela do Imº. Honorato de tal, fasendeiro, residente
neste município; e constituido assim o supplicante pai da referida menor, quer que
ella lhe seja entregue e para esse fim, vem requerer a V.Sª. se digne mandar intimar
dito tutor e sob mandato.”

Nesse processo o pai Tobias Eleodoro Veridiano pretendia reaver a sua filha
Elesbona, cuja mãe Maria Rosa era uma ex-escrava de José Alves de Almeida
Aranha. O termo ex-escrava, sugere a condição de liberta de Maria Rosa, cujo
14

Processo de Arrecadação de 10 de Abril de 1881- 1º Ofício - Caixa 101.
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destino o processo não menciona. A tutela, nesse caso manteve a criança (nascida de
mãe liberta) em poder do fazendeiro.
Citaremos a seguir outros dois casos curiosos, no primeiro encontramos um
filho liberto de mãe escrava, cuja tutela é pretendida por um comerciante:
“Diz Francisco de Almeida Leite que tendo em seu poder o menor liberto Adão
filho da escrava Anna a quem libertou e criou, deseja ser nomeado tutor do mesmo
menor para zelar com paternal cuidado de sua educação e por isso requer a V.Sª.
nomeie o supplicante tutor na forma pedida.”15

O argumento do tutor afirmando que desejava “zelar com paternal cuidado
da educação” do menor era comum nos processos de tutela de menores pobres, mas
nada faz supor que esse fosse de fato o intento do tutor em relação a um menor de
12 anos, que provavelmente seria destinado ao trabalho no comércio do solicitante,
que era proprietário de açougue.
Freqüentemente as razões apontadas para justificar a tutela referiam-se aos
argumentos que diziam respeito ao “cuidado com a educação” e a atribuição de
maus tratos por conta de familiares. Certamente esses argumentos foram
verdadeiros em muitos casos, porém, foram demasiadamente utilizados por
comerciantes e fazendeiros para que não se suspeitasse de que eles ocultavam outras
razões para exercer a tutela.
O outro caso refere-se ao preto liberto André16 que também contava 12 anos
e a sua filiação era desconhecida. Nos autos do processo José Veiga Muniz para
requerer a tutela do menor afirmou que o mesmo era maltratado pelo seu avô que
vivia em estado de embriaguez e por isso queria tutelar o menor para “cuidar
convenientemente da sua educação”.
O processo não especificava quem era José Veiga Muniz, no entanto,
pesquisando documentos da municipalidade (atas, relatórios, almanaques)
constatamos que ele era suplente de delegado. Diante disso, não podemos afirmar
quais eram as reais intenções desse tutor em tutelar esse menor, que, aos doze anos,
já apresentava uma potencial força de trabalho. O tutor alegou que o menor vivia na
companhia de seu avô que além de maltratá-lo, estava constantemente embriagado.
Esses argumentos poderiam não ser reais, já que era comum nos processos, os
15
16

Processo de Tutela de 13 de setembro de 1876 - 1º Ofício - Caixa M1-1.
Processo de Tutela de 28 de outubro de 1885-1º Ofício-Caixa M1-2.
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tutores alegarem ao requererem a tutela de menores que os mesmos viviam em
companhia de pessoa incapazes, que viviam principalmente embriagadas.
Argumentos como esses prevaleceram nos processos, o que nos faz repensar na sua
confiabilidade.
Salientamos também que, alguns processos da amostra pesquisada
envolviam imigrantes alemães, o que nos indica que esses também se serviam da
tutela como forma de adquirir trabalhadores. Esse ponto pode ser uma peculiaridade
do município, já que Rio Claro foi uma região de expressiva imigração alemã.
No processo de 18 de Fevereiro de 1871 o tutor João Weber escusa a tutela
do menor Rodolfo Heichlen devido ao seu mau comportamento:
“... Diz João Weber que tendo neste juízo, contractado os serviços do órfão
Rodolfo Heichlen a dez mil réis por mez e tendo este com algum tempo prestado
serviços de vender pão na padaria do supplicante, sendo pontualmente pago o
salário estipulado; acontece quando não se tem comportado bem, embriaga-se e não
tem dado boas contas da venda do pão, pelo que tal maneira tem desgastado o
supplicante quando este não quer continuar com o contracto, para isso requer a
nomeação de outro tutor (sic.).”

Nesse caso, o tutor escusou-se do contrato porque o menor não estava
prestando adequadamente o serviço contratado, segundo João Weber o órfão
Rodolfo Heichlen embriagava-se e tinha um mau comportamento.
O outro caso de tutela referido a imigrantes alemães em Rio Claro envolve
uma menor de posses e uma querela sobre a prestação de contas. É o caso da órfã
Maria, filha de Anna Blumer. Esse processo nos mostra como um tutor era intimado
para a prestação de contas.
“(...) Diz o Curador Geral de Órphãos que sendo Sammuel Blumer tutor da menor
Maria, filha de Anna Blumer e estando findo o prazo legal da sua administração,
requer a V.Sª. digne-se mandar citar ao dito Sammuel Blumer fazer comparecer a
primeira audiencia do Juizo afim de nesse lhe marcar prazo de uma audiencia para
dentro d’elle prestar contas da sua administração, já com referencia aos bens de
sua tutelada, já com referencia à pessoa da mesma, sob pena de proceder-se à
prestação de conta à sua revelia. Requer mais que seja a presente autuada e se lhe
appure os autos de inventario, dos quais constarem a partilha de bens em que a
referida menor foi aquinhoada (sic.).”17

Além desses imigrantes citados acima, encontramos também João
Eichemberg Filho que se estabeleceu em Rio Claro no final do século XIX e foi
17

Prestação de Contas de Tutela de 13 de fevereiro de 1885, 1º Ofício - Caixa 140.
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tutor de um menor, órfão, com dois anos de idade, cujo nome e condição foram
ignorados pelo processo, filho de Domingos Carraro18; João Fellippe Bombach
natural da Alemanha, negociante de 42 anos, era casado com D. Izabel Bombach,
foi tutor do menor Sebastião de 11 anos, com condição ignorada, filho de Manuel
Santiago, falecido19; além de um italiano, Ângelo, que era alfaiate e proprietário de
uma oficina de sapateiro e foi tutor da órfã Marieta Licendo de 4 anos, órfã de pais
italianos, Vicente Licendo e Pacholina Pannuncia20. Nos casos envolvendo
imigrantes, entretanto, percebemos um predomínio de pretensão à tutela envolvendo
conterrâneos ou mesmo consangüíneos.
Focalizando o município de Rio Claro, apenas 18% dos tutores tiveram suas
ocupações mencionadas nos processos, revelando uma grande omissão ao que se
refere às ocupações.
Em relação a pouca atenção destinada à verificação das suas ocupações,
percebemos que não foi uma situação específica desse município, outras regiões
como Franca, Campinas, Itú, apresentaram essa omissão em seus processos de
tutelas. David revelou que os tutores francanos eram em um número de 133 num
total de 129 processos de tutela. Apenas 28% dos tutores possuíam a ocupação
mencionada nos processos. Entretanto, a autora estimou que a grande parcela de
tutores que não tiveram as ocupações mencionadas tenham sido pessoas ligadas ao
cultivo da lavoura e à criação de animais.

21

A mesma dificuldade foi apresentada

por Anna Gicelle Garcia Alaniz22.
Em Rio Claro, os fazendeiros representaram o maior índice de tutores
envolvidos nos processos, 35%, seguidos pelos comerciantes, 21%, e funcionários
públicos, 12%. Encontramos ainda um pequeno número de advogados, 7%, coronel
2%, além dos que não tiveram profissão declarada 23%. É possível que a categoria
dos fazendeiros tenha sido ainda mais expressiva, já que os tutores que possuíam
relação de parentesco normalmente não tiveram a ocupação definida, além disso,
18

Processo de Tutela, 21 de junho de 1882, 1º Ofício, M1-2.
Processo de Tutela, 28 de março de 1883, 1º Ofício, M1-2.
20
Processo de Tutela, 11 de fevereiro de 1883, 1º Ofício, M1-2.
21
DAVID,op.cit., p.110
22
ALANIZ, Anna Gicelle Garcia. Ingênuos e libertos – Estratégias de sobrevivência familiar em
épocas de transição 1871-1895. Campinas, Ed. CMU/Unicamp, 1997, p.57.
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esses fazendeiros poderiam estar incluídos também nas outras categorias
(comerciantes e funcionários públicos).
Os grandes proprietários não se preocupavam com o bem estar desses
ingênuos, bem como com a própria sobrevivência desses menores, isso pode ser
verificado se observarmos o elevado número de falecimentos dessa população.
A mortalidade dos ingênuos
A morte de um escravo, principalmente na segunda metade do século XIX,
após a extinção do tráfico internacional de escravos, poderia significar um grande
prejuízo financeiro para os proprietários. No entanto, apesar dos fazendeiros
paulistas considerarem vantajosa a utilização dos escravos até o dia da abolição, o
descaso para com esses escravos foi permanente. As condições sanitárias e de
higiene em que viviam eram precárias, o que favorecia a proliferação de doenças
diversas, que apesar de simples, tornaram-se muitas vezes mortais para os escravos.
Ao observar os atestados, percebemos que as mortes em Rio Claro ocorriam
freqüentemente nos primeiros anos de vida. O número de mortes entre os ingênuos
no período lactente é significativo se compararmos aos óbitos dos adultos e idosos,
como mostra a tabela abaixo:
Tabela 1
Óbitos por condição e idade
IDADE (ANOS)
0a2
3a8
9 a 12
13 a 21
22 a 40
41 a 80
Mais de 80
Ignorada
Total

CONDIÇÃO
Escravos Ignorados
Ingênuos
4
87
216
5
10
30
2
2
5
29
14
0
134
37
0
118
45
0
5
7
0
36
31
23
333
233
274

libertos Livres
4
0
0
0
0
0
4
2
18
1
28
1
2
0
0
0
56
4

TOTAL
311
45
9
49
190
192
14
90
900

Fonte: Atestados de Óbitos (1871-1888)- Arquivo Histórico Municipal de Rio Claro - Oscar de Arruda Penteado.
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Esse número excessivo de óbitos pode ser explicado pelas péssimas
condições de vida a que os ingênuos eram submetidos estando vulneráveis a várias
doenças e infecções diversas. De acordo com a amostra pesquisada, 70% das mortes
dos ingênuos ocorreram entre zero e dois anos, o que demonstra um descaso com
essas crianças, já que ainda não representavam nenhum potencial de mão-de-obra.
Os óbitos entre os escravos representaram 37% dos atestados pesquisados, e
podem ser justificados, não apenas pelas precárias condições de saúde e higiene em
que eles viviam, mas também pelas condições adversas a que estavam expostos no
trabalho.
Os escravos estavam expostos a diferentes tipos de doenças. Entretanto,
algumas os acometiam com mais freqüência. A morte mais comum entre os
escravos era devido a moléstias gastro-intestinais, somando 15%, 13% morriam de
moléstias respiratórias e acidentais, cerca de 9% morriam de lesões cardíacas e 8%
de vermes.
Em relação especificamente aos ingênuos, as moléstias que ceifavam a
maioria deles segundo os atestados de óbitos foram basicamente as verminoses, as
doenças gastro-intestinais e pulmonares, o aparecimento da primeira dentição e as
gestações e partos mal sucedidos, e ainda, febres infecciosas e epidêmicas, comuns
na região. As causas para a incidência desse conjunto de moléstias foram
conseqüências das precárias condições de higiene em que viviam essas crianças,
bem como a alimentação inadequada para que as mesmas sobrevivessem. As
condições de insalubridade dos centros urbanos, a ignorância e despreparo no
tratamento das moléstias infantis e no período pós-parto, também contribuíram para
essas mortes.
O falecimento de uma criança ingênua parecia ser algo corriqueiro, e muitas
vezes era ocultado devido a indiferença e descaso dos proprietários. No período
compreendido entre 1871 e 1888, pesquisamos 900 atestados de óbitos de escravos,
libertos e ingênuos, sendo 274 especificamente de ingênuos. Esse número não
mostra com exatidão a taxa de mortalidade dessa população infantil, porém, nos dá
um indicativo de que o índice de morte era alto, já que representou 30,44% das
mortes pesquisadas, sendo que 233 atestados, não determinaram a condição do
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falecido, isso nos leva a deduzir que dentre os ignorados poderia existir ainda um
número elevado de ingênuos.
Os dados indicam que os primeiros anos que se seguiram à Lei do Ventre
Livre demonstram um aumento das taxas de mortalidade infantil no país, projeção
ocasionada devido ao crescimento da mortalidade entre as crianças negras.

Tabela 2
Mortalidade dos Ingênuos x Províncias
Provincias

Matriculados

Fallecidos

Percentagem

Amazonas
Ceará
Alagoas
Sergipe
Espírito Santo
Rio de Janeiro incluindo
o Municipio da Côrte
São Paulo
Paraná
Rio Grande do Sul
Mato Grosso

99
3859
3370
3926
2448
34908

4
488
531
829
388
7207

4
12,64
15,75
21,11
15,85
20,64

Comparação entre
nascimentos e obitos
1:24,8
1:7,9
1:6,3
1:4,7
1:6,3
1:4,8

18559
1009
9538
469

3783
109
1194
30

20,38
10,80
12,51
6,39

1:4,9
1:9,3
1:7,9
1:15,6

Dados: Quadro extrahido do Relatorio da Directoria de Estatística de Dezembro de 1874.
Fonte: VEIGA, Luiz Francisco da, org. Livro do Estado Servil e respectiva libertação: contendo a lei de 28 de setembro de
1871 e os decretos e avisos expedidos pelos Ministérios da Agricultura, Fazenda, Justiça, Império e Guerra desde aquella data
até 31 de dezembro de 1875: precedido dos actos legislativos e executivos, em benefício da liberdade, anteriores à referida
lei. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1876, p. 349, apud, Alaniz, op.cit.p. 48.

Como podemos constatar na tabela 2, já em 1874 a mortalidade dos ingênuos
por todo o país era elevada. As Províncias cafeeiras (Rio de Janeiro e São Paulo)
eram aquelas em que se observava a maior mortalidade de ingênuos em relação aos
escravos matriculados.
Embora a lei de 1871 responsabilizasse os senhores das escravas pelo bem
estar dos ingênuos, a reação senhorial foi marcada pela indiferença, situação
confirmada pelas altas taxas de mortalidade, bem como o aumento do abandono de
crianças negras em alguns municípios do país.
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CARLOS LEONARDO KELMER MATHIAS

Resumo
A presente comunicação terá como objetivo perceber as diferentes estratégias de ação
de alguns participantes da revolta mineira de Vila Rica em 1720, sendo eles revoltosos ou
não. Buscar-se-á apreendê-las em três momentos distintos, a saber, 1) no período antecedente
à revolta, abrangendo os governos de dom Antônio Albuquerque Coelho de Carvalho – 1709
a 1713 – e de dom Brás Baltasar da Silveira – 1713 a 1717 –, 2) na ocasião do governo de
dom Pedro de Almeida Portugal, conde de Assumar, – 1717 a 1721 –, período no qual se
situou a referida revolta, e 3) no momento posterior à revolta de Vila Rica, compreendendo o
governo de dom Lourenço de Almeida – 1721 a 1732. Objetivar-se-á identificar as relações
estabelecidas pelos participantes da revolta de Vila Rica analisados na comunicação entre si e
com os diferentes governadores acima citados, apontando para a perene situação de
negociação existente neste momento e para a fluidez e dinamismo das redes de reciprocidade
estabelecidas pelos vassalos del-Rei.
Palavras-chaves: estratégia, negociação e rede de reciprocidade.
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NOTAS ACERCA DA TRAJETÓRIA DE AÇÃO DE ALGUNS PARTICIPANTES DA
REVOLTA MINEIRA DE VILA RICA – 1720

CARLOS LEONARDO KELMER MATHIAS
MESTRANDO EM HISTÓRIA PELA UFRJ

O presente artigo funda-se no juízo segundo o qual várias trajetórias de ação são
traçadas ou abandonadas por serem claramente satisfatórias ou insatisfatórias, ou seja, o
sujeito espera que o valor a ser ganho seja superior ao ser perdido.1 Nesse sentido, os
comportamentos individuais são o espelho da utilização também individual da “margem de
manobra” – precisa e controlada – da qual dispõem numa situação dada dentro do seu
“universo de possíveis”; o que implica na recusa de uma análise, por assim dizer,
determinista.2 Tal perspectiva, que tem como epicentro o homem, possuiu conseqüências
fundamentais para a compreensão do poder, a partir de então edificado na “vontade”. 3
Concernente a isso, no alvorecer da sociedade mineira setecentista, os indivíduos buscaram
traçar e estabelecer estratégias de ação visando quer mercês, quer privilégios, quer ofícios ou
postos, quer mesmo desestabilizar a ordem vigente mas que, em última instância, objetivavam
maximizar suas prerrogativas de mando e prestígio social.
Imbuído de tais considerações, buscarei esboçar algumas das estratégias de ação
utilizadas tanto por determinados indivíduos envolvidos na revolta de Vila Rica em 17204
(vide quadro 1), quanto pelos quatro primeiros governadores sob cuja jurisdição inseria-se a
capitania de Minas do Ouro.
Uma das mais recorrentes estratégias utilizadas por alguns dos participantes da revolta
de Vila Rica garantia-lhes o acesso a postos na governança e nas ordens militares –
companhias de ordenanças e terços dos auxiliares – e sesmarias, a saber, portaram-se sempre
ao lado do partido del-Rei, oferecendo-lhe seus serviços à custa de suas fazenda e vida. Na

1

BARTH, Fredrik. Process and form in social life: selected essays of Fredrik Barth. Vol 1. London: Routledge
& kegan Paul, 1981, p. 38-39. Por valor entenda-se como “um padrão detido pelos atores que afeta seus
comportamentos por orientar suas escolhas (...) refere-se a um padrão de avaliação para o que as pessoas querem
ter e ser” (grifos do autor). pp. 91-92.
2
ROSENTAL, Paul-André. “Construir o ‘macro’ pelo ‘micro’: Fredrik Barth e a ‘microstoria’”. In: REVEL,
Jacques (org.). Jogos de escalas: a experiência da microanálise. Rio de Janeiro: FGV, 1998, p. 159.
3
HESPANHA, Antônio M. & XAVIER, Ângela B. “A representação da sociedade e do poder”, In:
HESPANHA, Antônio Manuel (org.). História de Portugal: o Antigo Regime. Lisboa: Editorial Estampa, 1998,
p. 117.
4
Por envolvido na revolta entendo qualquer indivíduo que tenha direta ou indiretamente participado dela, tendo
ele sido revoltoso ou não. Dentro de um universo de 173 nomes arrolados como participantes da Revolta de Vila
Rica, destaquei 16 por admiti-los emblemáticos das considerações que pretendo expor no presente texto.
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amostragem ora trabalhada, destacam-se 6, quais sejam, Antônio Ramos dos Reis, Bento
Ferraz Lima, Domingos Rodrigues da Fonseca Leme, Henrique Lopes de Araújo, José Luis
Borges Pinto.
Antônio Ramos dos Reis era natural do Porto e foi casado com Vitória dos Reis. A
carta patente de capitão-mor das ordenanças de Vila Rica e seu termo, a ele passada por Dom
José I em 05 de outubro de 1750, deu conta de uma parte da trajetória de Antônio Ramos nas
Minas do Ouro. Deixemos nas palavras de Dom José I, “...atendendo ao dito Antônio Ramos
dos Reis ser pessoa de distinção, nobreza, e merecimentos, e a me haver servido alguns anos
em praça de soldado infante de um dos terços da Guarnição do Rio de Janeiro, donde
passando com licença para aquelas minas, fora delas em companhia do Governador Antônio
de Albuquerque Coelho a socorrer o mesmo Rio na ocasião em que os franceses o invadiram ,
levando os seus escravos armados, e fazendo esta jornada a custa de sua fazenda em que se
houve com valor, e zelo de meu serviço, e voltando para as ditas Minas" ajudou a conter uma
revolta contra o ouvidor geral Manoel da Costa de Amorim com seus escravos armados,
sendo então provido no posto de capitão da ordenança do distrito da Guarapiranga. Em 14 de
dezembro de 1714, Dom Brás Baltasar da Silveira o proveu no posto de capitão de auxiliares
do distrito de São Bartolomeu do terço daquela Vila e seu termo, posteriormente confirmado
pelo governador Dom Pedro Miguel de Almeida Portugal, Conde de Assumar, em 22 de
janeiro de 1718.5 Em seguida, o mesmo governador o nomeou no posto de capitão de
ordenança do bairro de Ouro Preto e também no posto de mestre de campo do terço das
ordenanças de Vila Rica, posto para o qual foi confirmado pelo governador André de Melo e
Castro, Conde das Galveias.6 Sua relação com o Conde de Assumar foi bastante intensa, tendo
Antônio Ramos servido com o referido governador, auxiliando-o em várias ocasiões e
exercendo cargos do governo de Vila Rica. Já no governo de Dom Lourenço de Almeida,
Antônio Ramos concorreu grandemente para criação da casa de fundição e cunhagem de
moeda na capitania.7
No que diz respeito aos cargos na governança, Antônio Ramos dos Reis ocupou os
postos de almotacé, por vezes o de vereador e de Juiz dos Órfãos, tudo em Vila Rica.8 Tendo
sido um dos homens mais ricos das Minas do Ouro, também foi descobridor “de uma
5

Acerca desta nomeação ver APM, SC 09, fls. 158-158v. CARTA patente passada a Antônio Ramos dos Reis.
14 dez. 1714, e APM SC 12, fl. 30. CARTA patente passada a Antônio Ramos dos Reis. 22 jan 1718.
6
AHU, Cons. Ultra.-Brasil/MG, cx. 20, doc. 48. REQUERIMENTO de Antônio Ramos dos Reis, mestre de
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06 fev A732.
7
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Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1989, p. 336.
8
CARTAS-patentes. Revista do Arquivo Público Mineiro. Ano IV, 1899, p. 119-121.
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grandiosa lavra”, cujo morro se intitulava do seu mesmo nome, conservando-a “com grande
número de escravos".9
Contudo, não apenas na capitania das Minas do Ouro que Antônio Ramos dos Reis
exercia suas atividades. Por volta de 1741, ele deu conta que havia mais de 14 anos que vinha
fabricando “por seus escravos na freguesia do distrito de Aguaçu, pertencente ao governo do
Rio de Janeiro, (?) quantidade de terras ao pé do Morro chamado Tingua”, cuja carta de
sesmaria lhe havia sido passada pelo governador do Rio de Janeiro, na qual deu conta que
Antônio Ramos foi primeiro povoador do referido morro.10
Quase como uma coroação dos seus serviços prestados a el-Rei, nesse mesmo período
ele foi feito Cavaleiro Professo da Ordem de Cristo.11 Tendo em mente que na sociedade
portuguesa de Antigo Regime conceder um título de fidalgo a quem não o era de nascimento
consistia em uma “motivação econômica extremamente incentivante”,12 e que o título de
Cavaleiro era um poderoso mecanismo de distinção social – mesmo que tendo perdido parte
de sua força semântica no decorrer dos séculos XVI e XVII – que evocava dignidade de
nobreza,13 o título de Cavaleiro Professo da Ordem de Cristo concedido a Antônio Ramos
reveste-se de um teor profundamente significativo, qual seja, a retribuição dos serviços
prestados foi de tamanho vulto que, não obstante um novo estímulo para o vassalo del-Rei
empregar-se em seu Real Serviço, este mesmo vassalo permaneceria em eterna dívida para
com el-Rei14 que lhe revestiu oficialmente com o manto, mesmo que não muito groso, da
nobreza.
Bento Ferraz Lima foi, nas palavras de Carla Anastásia, “o exemplo de potentado
extremamente útil à coroa”15 ao que, acredito, deva-se acrescentar, a Coroa foi extremante útil
a ele. Em carta patente de sargento-mor das ordenanças de Catas Altas, passada-lhe em 04 de
9

AHU, Cons. Ultra.-Brasil/MG, cx. 22, doc. 52. REQUERIMENTO de Antônio Ramos dos Reis, solicitando a
D. João V a mercê de o isentar do exercício do ofício de juiz dos órfãos, em virtude dos afazeres que tem em sua
lavra. 17 out. A732.
10
AHU, Cons. Ultra.-Brasil/MG, cx. 41, doc. 84. REQUERIMENTO de Antônio Ramos dos Reis, capitão-mor
de Vila Rica, solicitando a confirmação da sesmaria de uma légua de terra em quadra, no distrito de Iguaçu,
capitania do Rio de Janeiro. 13 nov. A741.
11
AHU, Cons. Ultra.-Brasil/MG, cx. 41, doc. 10. REQUERIMENTO de Antônio Ramos dos Reis, capitão-mor
das ordenanças de Vila Rica, solicitando que D. João V manda declarar quais as honras e o lugar que lhe
corresponde em atos públicos e particulares, por o seu cargo não haver sido respeitado na festa realizada para
celebrar o nascimento da Infanta. 27 jan. A741.
12
GODINHO, Vitorino Magalhães. Estrutura da sociedade portuguesa. Lisboa: Arcádia, 1977, p. 79.
13
CUNHA, Mafalda Soares da, A Casa de Bragança, 1560-1640: práticas senhoriais e redes clientelares.
Lisboa: Editora Estampa, 2000, pp. 48-53.
14
Para um entendimento da noção de dom e contra-dom que perpassa o raciocínio acima exposto cf.
GODELIER, Maurice. O enigma do dom. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 2001, e MAUSS, Marcel.
Sociologia e antropologia. São Paulo: EPU, 1974.
15
ANASTASIA, Carla. Vassalos rebeldes: violência coletiva nas Minas na primeira metade do século XVIII.
Belo Horizonte: C/Arte, 1998, p. 100.
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março de 1733 pelo então governador Conde das Galveias, percebe-se a utilidade de Bento
Ferraz à Coroa, tendo ele utilizado escravos seus armados à custa de sua fazenda em
diligência sob ordem do Conde de Assumar, se portando com zelo na ocasião da revolta de
Vila Rica em 1720 – com vários escravos armados e prendendo vários cabeças do levante –,
destacado-se, já no governo de Dom Lourenço de Almeida, no estabelecimento das Casas de
Fundição "mostrando em tudo o seu acerto e fidelidade e valor, desprezando a sua fazenda
pela honra do Real Serviço".16 Tendo em conta de tais préstimos, em 28 de abril de 1733, o
Conde das Galveias o proveu no posto de capitão-mor das ordenanças das Catas Altas17,
patente posteriormente confirmada pelo então governador Gomes Freire de Andrade, Conde
de Bobadela.18 Pode-se argumentar que a Coroa foi extremamente útil a Bento Ferraz na
medida em que o exercício das prerrogativas do mando, indispensáveis para o reconhecimento
de sua autoridade pelo seu séqüito de escravos e aconchegados, passava pela obtenção, dentre
outras mercês, de postos militares os quais lhe garantiam o gozo "de todas as honras,
liberdades, privilégios e isenções que devidamente lhe pertencem". Em outras palavras, a
hierarquização de uma sociedade de Antigo Regime passava pelo reconhecimento tácito da
diferença, que era imediatamente traduzida em distinção, em pessoas de melhor qualidade,
logo as quais cabiam a ingerência no governo da sociedade.19
Domingos Rodrigues da Fonseca Leme descobriu dois córregos auríferos, a saber, um
em 1700, onde hoje se encontra a cidade Nova Lima, e outro, em1701, na paragem de Nossa
Senhora do Bom Cabo. Ajudou Garcia Rodrigues Pais a terminar o Caminho-Novo do Rio de
Janeiro, realizou diligências como guarda-mor do Rio das Velhas e como provedor dos
quintos do Caminho-Novo e Borda do Campo, localidade na qual ele assistiu a toda tropa do
governador Antônio de Albuquerque quando trouxe do Carmo socorro de tropas por ocasião
da invasão do Rio de Janeiro, em 1711, fornecendo gado á comitiva. 20 Apaziguou disputas
por descobertas auríferas em Abatipoca. Por instrução de 6 de julho de 1726, assumiu o
governo interino da capitania de São Paulo quando Rodrigo César de Meneses foi visitar as
minas de Cuiabá. Foi considerado o homem mais opulento de Minas Gerais. Desempenhou
funções de sargento mor entre 4 de outubro de 1705 e 24 de novembro de 1706; de coronel de
16

APM, SC 15, fls. 77-78. CARTA patente passada a Bento Ferraz Lima. 04 mar. 1733. Ver também AHU,
Cons. Ultra.-Brasil/MG, cx. 29, doc. 77. REQUERIMENTO de Bento Ferraz Lima, pedindo sua confirmação no
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confirmação no posto de capitão-mor das ordenanças das Catas Altas. Em 12 fev. A738.
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ordenanças entre 23 de fevereiro de 1711 e 17 de junho de 1720 e, em 22 de outubro de 1724,
recebeu a patente de coronel de nobreza da capitania de São Paulo passada pelo governador d.
Rodrigo César de Meneses.21 Domingos obteve, em 1708, uma sesmaria na comarca do Rio
das Velhas quando ali morava e uma légua de terras fora da estrada geral que vem do Rio de
Janeiro em 29 de maio de 1723.22
Em 23 de fevereiro de 1711, o governador das capitanias de São Paulo e Minas do Ouro
Dom Antônio de Albuquerque lhe passou carta patente conservando-o no exercício do posto
de coronel da capitania de São Paulo, dando conta que Domingos Rodrigues achava-se
"provido pelo governador dom Francisco Mascarenhas de Lencastre no poso de coronel da
capitania de São Paulo” e que era “conveniente ao serviço de Sua Majestade continue no
exercício do dito posto” tendo em vista o “seu merecimento e qualidade e zelo com que se há
empregado no serviço de Sua Majestade".23
Em 18 de novembro de 1718, o Conde de Assumar pedia a Domingos Rodrigues para
que resolvesse as insolências que alguns moradores do caminho novo estavam fazendo com
quem por lá passava. No documento, o referido governador deu conta do "grande conceito,
qualidade e talento" de Domingos, que era um daqueles vassalos "que nascem com maiores
obrigações (...) que indispensavelmente muito sacrificam o seu sossego e a sua vida pelo seu
príncipe e pela sua Pátria". Fica patente a perene situação de negociação24 existente nas
relações do Antigo Regime português se nos atentarmos para o teor do final da carta do
Conde de Assumar, qual seja, "de sorte que tenham ocasião de fazer presente a Sua Majestade
o seu merecimento e os seus serviços de que eu serei fiel relator; e procurarei quando for
possível se lhe não faltar com o prêmio devido".25 Em 17 de junho de 1720, o Conde de
Assumar o provia no posto de coronel da nobreza da capitania de São Paulo.26
Henrique Lopes de Araújo destacou-se na capitania de Minas do Ouro desde o tempo
do governador Dom Brás Baltasar da Silveira de quem recebeu carta patente de capitão mor
das ordenanças de Vila Rica e sua comarca, tendo, o referido governador, respeito aos seus
“merecimentos de nobreza”.27 Na carta patente de confirmação desse mesmo posto a ele

21

FRANCO, Francisco de Assis Carvalho, op. cit., p. 214.
RAPM ano XXXVIII - 1988 - Volume 1 - Catálogo de Sesmaria.
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24
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constitutional history. The University Press of Virginia, 1994, pp. 1-24. Também PUJOL, Xavier Gil.
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passada por Dom Lourenço de Almeida, lê-se que Henrique Lopes foi "uma das primeiras
pessoas que no primeiro ajuste, que se fez de quintos nestas Minas por D. Brás Baltazar, se
houve cem um conhecido zelo, da fazenda real, e a todas as diligenciais de que o dito
governador o encarregou pertencentes ao serviço de Sua Majestade deu inteiro cumprimento
não só com a sua pessoa, mas com seus escravos armado".28
Também com o Conde de Assumar Henrique Lopes estabeleceu a mesma estratégia de
ação, tendo, em 21 de dezembro de 1719, sido provido pelo Conde, “em atenção aos
merecimentos, nobreza, e capacidade , que concorriam na dito Henrique Lopes de Araújo”,
no mesmo posto de capitão mor das ordenanças de Vila Rica e seu distrito.29 Como
anteriormente sugerido, a mesma estratégia seguiu no governo de Dom Lourenço de Almeida,
que em carta enviada a el-Rei deu conta acerca de Henrique Lopes, "Nesta Vila, é capitão
Mauer há muitos anos Henrique Lopes, e sempre em todas as ocasiões se assinalou mais que
ninguém no zelo do real serviço de Vossa Majestade e, gastando sempre muito da sua fazenda
e não adquirindo outra, por estar sempre pronto para tudo o que for servir a Vossa Majestade
com mais de cinqüenta negros seus armados, sem fazer reparo na grande perda que se lhe
seguia de não trabalharem nas suas lavras os tais seus negros, e por todas estas razões tem
merecido mais que ninguém que Vossa Majestade o honre com hábito".30 (talvez da Ordem de
Cristo). Seis anos antes de sua morte, Henrique Lopes também conheceu as graças do Conde
das Galveias que, em 30 de setembro de 1732, o proveu no mesmo posto de capitão mor das
ordenanças de Vila Rica e seu distrito.31
Em 1705, José Luis Borges Pinto estava empregado na atividade de descobrimento
aurífero no Serro Frio, de cujas minas foi tesoureiro.32 Sua boa relação com os governadores
da capitania das Minas do Ouro pode ser percebida já no governo de Dom Antônio de
Albuquerque, que o proveu no posto de sargento mor do terço auxiliar dos distritos do Rio das
Velhas e Sabará, dando conta que José Luis servia nas Minas com “bastante zelo e despesa de
sua fazenda", atuando "com boa satisfação, cuidado, e desinteresse em tudo o que se fazia (...)
como bem o mostrou em prisões que lhe mandei fazer confisco de comboios de fazendas”.33
Já no governo de Dom Brás Baltasar, foi provido, em 02 de janeiro de 1714, no posto de
coronel de um regimento de cavalaria da ordenança. Na carta patente, o mencionado
28
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governador deu conta de que José Luis socorreu o Rio de Janeiro em 1711 com "seus
escravos armados e assim na marcha como em todo o tempo que agente de guerra se deteve
naquela cidade precedeu sempre com grande valor e acerto e executando todas as ordens que
lhe foram dadas com muito cuidado e atividade (...) atendendo outrossim a ser pessoa de
conhecida nobreza”.34
Gozou da ampla confiança do Conde de Assumar este o encarregou da prisão de
Antônio Soares Ferreira em 4 de maio de 1720, o que pode ser percebido ao se ler a carta do
referido Conde, a saber, “vossa mercê é a única pessoa a quem neste governo tenho
encomendado as diligências dificultosas que tem havido por entender que ninguém daria delas
melhor satisfação, e por que o conhecido valor de vossa mercê e o zelo do serviço de Sua
Majestade fazem que eu tenha sempre os olhos nele para as ocasiões de empenho”.35 Tendo
respeito aos muitos merecimentos e respeitos que constam na pessoa de José Luis, o Conde de
Assumar, em 14 de novembro do mesmo ano, lhe encarregou da “regência da freguesia de
Nossa Senhora da Conceição do Mato Dentro na mesma forma que esta dividida pela Igreja,
ficando a outra freguesia a da Vila na mesma forma em que dantes estava na administração do
capitão-mor Pedro Pereira de Miranda”.36
No governo do Conde de Bobadela, José Luis recebeu nomeação de capitão mor do
sertão do sul e todas as vertentes do rio Doce até o rio Pardo em 21/10/1739,37 confirmado por
el-Rei em 9 de abril de 1740.38 Em 27 de junho de 1746, o mesmo governador concede-lhe
sesmaria no distrito de Ouro Preto, e em 23 de agosto de 1748, o faz no termo de Mariana.39
Até o presente momento, por vezes utilizei a noção de nobreza e a busca por tal estatuto
como parte da estratégia empregada pelos indivíduos acima trabalhados. Contudo, cabe aqui,
acredito, uma ressalva. No decorrer dos séculos XVI e XVII, a sociedade portuguesa
conheceu um alargamento da noção de nobreza, em parte devido aos casamentos que
ocorriam entre a elite e os ramos de famílias secundárias da fidalguia, contribuindo para a
diminuição da distinção entre cidadão e fidalgo. Sob risco de uma possível “total banalização
e descaracterização deste estado”, criou-se “um estado do meio” ou “estado privilegiado”, que
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veio a ser conhecido como “nobreza civil ou política”40, ou seja, aqueles que embora “de
nascimento humilde chegam nos povos a ser avaliados por nobres por ações valerosas, que
obraram, por cargos honrados que tiveram, ou por alguma preeminência, ou grau, que os
acrescente, não é esta nobreza verdadeira derivada pelo sangue, e herdada dos avós”, mas
“que se adquire pelos cargos, e postos da República, e servir-lhe-ão estes, e os feitos
gloriosamente obrados de os constituir nos princípios da nobreza de sorte que
verdadeiramente se não pode dizer deles que são nobres, se não que o começam de ser”. 41
Creio que a estratégia de terem-se postos sempre ao lado do partido del-Rei caminha,
verdadeiramente, neste sentido.
Nada obstante, alguns dos indivíduos que participaram da revolta de Vila Rica entraram
em choque, via de regra, com o governador imediatamente posterior ao Conde de Assumar,
Dom Lourenço de Almeida. Um dos caminhos para tentar se explicar o porquê desses
embates, tem-se na premissa apontada por Fredrik Barth, segundo a qual, “negociação – que
aludi o modo pelo qual se lida com encontros interpessoais – sugere um certo grau de conflito
de interesses dentro de um quadro de compreensão compartilhada”.42 Dentre eles destacamse, Custódio Rebelo Vieira, Félix de Azevedo Carneiro e Cunha, e Manuel de Barros Guedes
Madureira.
Custódio Rebelo Vieira, um dos indivíduos que mais se destacou na contenção da
revolta de Vila Rica, esteve bem relacionado com os dois governadores que precederam Dom
Lourenço de Almeida, a saber, Dom Brás Baltasar e Dom Pedro de Almeida, Conde de
Assumar. Pelo primeiro, foi provido no posto de capitão de cavalos do regimento da
ordenança do distrito de Vila Rica, posteriormente confirmado pelo Conde de Assumar em
carta patente de 1 de janeiro de 1718.43 A 23 de janeiro de 1719, o mesmo governador lhe
proveu no posto de capitão da companhia de ordenança do distrito do Brumado 44 já tendo,
anteriormente, passado-lhe provisão para servir no cargo de provedor dos quintos da freguesia
do próprio Brumado.45 Não obstante, em 1725 a trajetória de Custódio Rebelo sofreria um
forte revés nas Minas do Ouro.
40
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Já em 1724, Dom Lourenço de Almeida obrigava Custódio Rebelo a assinar um termo
"pelo qual se obriga e promete Custódio Rebelo abaixo assinado a viver todo o tempo que
estiver nestas Minas com toda a quietação sem que em nenhum faça enredos e parcialidade
contra os governos e serviço de Sua Majestade (...) promete emendar-se e quando ele dito faça
o contrário, assim por causa de enredos em exercícios como por sutiliza de língua, se sujeita a
todo o castigo e a ser degredado para qualquer das outras conquistas e em fé de que assim o
promete".46
Por volta de abril de 1725, Dom Lourenço deu conta que havia solicitado ao
comerciante Custódio Rebelo uma quantia emprestada “e quando se viu servido o governador
com esse ouro começou a buscar pretextos frívolos e intimidar o suplicante para que se desse,
e claramente lhe explicou Manoel Correa da Silva agente dos negócios do mesmo governador
segurando-lhe que se assim o fizesse teria nele um amigo". Passados três anos, o suplicante
recebeu de Dom Lourenço, via Manoel Corrêa, 2100 oitavas de ouro, quantia irrisória para o
governador, uma vez que este mordia, ao pagar as tropas de dragões, muito ouro da Fazenda
Real, fato relatado pelo suplicante. Como não poderia deixar de ser, tal relato acendeu a
cólera de Dom Lourenço mandando "logo no dia seguinte (...) prender o suplicante" que
retirou-se aos matos "com grave prejuízo seu, e de seus correspondentes das praças do Brasil
e dessas cortes". Pouco depois, Rafael da Silva e Souza, parcial do governador, prendia o
suplicante na Vila do Carmo, e o remetia para a cadeia de Vila Rica, onde “o governador
mandou meter na escória, aonde só assistem os malfeitores e pretos, carregando-o de ferros".
Posteriormente, João Ferreira dos Santos lhe fez uma proposta de ser solto mediante um
pagamento de três ou quatro mil oitavas, o que foi recusado por Custódio, levando o
governador a deixá-lo permanecer na cadeia com o pretexto de que o suplicante tinha "em seu
poder algum bem de Pascoal da Silva Guimarães".47 Uma nova proposta lhe foi feita, desta
monta a pagar 200000 cruzados, o que igualmente Custódio Rebelo não aceitou. Recorreu, em
vista de sua situação,ao ouvidor geral mas sem efeito por que "também é constante que o
governador descompunha toda a pessoa que intercedia pelo suplicante reputando-os por
inimigos de Vossa Majestade".
Em 23 de julho de 1728, Dom Lourenço de Almeida deu conta a el Rei que Custódio
Rebelo era "muito prejudicial a estas Minas", tendo do referido governador, pela "frota de
46
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Pernambuco e também por um navio das Ilhas”, remetido à Sua Majestade a sentença de
degredo, pedindo a el-Rei que cumprisse a dita sentença, "por ela mandar castigar a este
Custódio Rebelo, assim por ser um homem sumamente revoltoso e prejudicial, como para que
o seu castigo sirva de exemplo nestas Minas".48 Ao que parece, Custódio Rebelo foi solto
mediante o pagamento 200050 cruzados partindo, então, para a Bahia, nutrindo um profundo
rancor por aqueles que seguiram o partido real em 1720.49
Do acima exposto depreende-se claramente uma situação que, longe de ser um
particularismo da capitania de Minas do Ouro, foi recorrente tanto no Estado espanhol quanto
no português. Acerca do primeiro, “a chegada de um novo vice-rei deveria renovar
constantemente os pactos e acordos com os colonos, cujos interesses usualmente não
coincidiam nem com as pretensões metropolitanas, nem com as aspirações de lucro do vicerei e seus agregados”.50 O conflito de interesses que a negociação sugere coadunasse com a
renovação dos pactos e acordos estabelecidos entre autoridades régias e vassalos. No que
tange à relação entre Dom Lourenço de Almeida e Custódio Rebelo, o pacto entre ambos não
se realizou devido à diferença de interesses estabelecidos no traçar de suas estratégias de ação.
Acredito poder afirmar a infelicidade de Custódio Rebelo em medir o valor daquilo a ser
ganho ou perdido. Ao emprestar certa quantia a Dom Lourenço, Custódio Rebelo, em um
primeiro momento, estreitou seus laços de reciprocidade com o referido governador. Contudo,
ao cobrar a dívida e negar os acordos que o representante régio lhe ofereceu, o que Custódio
conseguiu foi angariar a insatisfação não só de Dom Lourenço, mas também de sua rede de
clientela em Minas do Ouro, obrigando-o à perda de seus bens e saída da região mais
cobiçada de todo o Imperium Lusitanum.
Félix de Azevedo Carneiro e Cunha parece ter tido, apesar da contenta com Dom
Lourenço de Almeida, sorte diferente da de Custódio Rebelo Vieira. Casado com Madalena
Maria de Andrade Matos e pai de cinco filhos51, Félix de Azevedo ascendeu "por todos os
postos inferiores , e pelo de capitão do regimento da Armada Real, fazendo muitas campanhas
e armadas por mar e terra achando-se em muitas ocasiões de peleja com valor notório". Veio
48

TRANSCRIÇÃO da segunda parte do Códice 23 Seção Colonial - Registro de alvarás, cartas, ordens régias e
cartas do governador ao Rei - 1721-1731. Revista do Arquivo Público Mineiro. Ano XXXI, 1980, pp. 243-244.
49
AHU, MG, cx. 12 doc. 33. REQUERIMENTO (cópia) feito pelo comerciante Custódio Rebelo Vieira
solicitando justiça nas violências contra ele praticadas pelo governador D. Lourenço de Almeida, as quais relata.
OBS.: Segue-se uma cópia de declaração de Eugênio Freire de Andrade, Superintendente das Casas de Fundição
e Moeda das Minas, dos acontecimentos desde abril de 1725. 18 jun. 1728.
50
SUÁRES, Margarita. Desafíos transatlânticos: mercaderes, banqueros y el estado en el Peru virreinal, 16001700, Fondo de Cultura Econômica, Peru, 2001, pp. 256-257.
51
AHU, MG, cx. 1 doc. 36. REQUERIMENTO de Madalena Maria de Andrade Matos, casado com Félix de
Azevedo Carneiro e Cunha tenente do governo das Minas, pedindo que por decreto se lhe dêem vinte mil réis
cada mês, por conta dos soldos de seu marido. 02 jan. A713.
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para as conquistas da América juntamente com Dom Antônio de Albuquerque Coelho de
Carvalho, trabalhando no Real Serviço em São Paulo, Rio de Janeiro – por ocasião da invasão
francesa, em 1711 –, na arrecadação do quinto e em vários levantes ocorridos em Minas
Gerais.52
Em 12 de abril de 1722, Dom Lourenço de Almeida redigiu uma carta endereçada a
el-Rei dando conta do zelo e valor com que Félix de Azevedo Carneiro e Cunha se portou nas
vários ocasiões em que trabalhou no Real Serviço.53 Não obstante, em 30 de outubro de 1724,
o governador lhe cobrava uma dívida que tinha com a Real Fazenda – imposto sobre uma
ajuda de custo à sua mulher, em 1713 –, causa do desentendimento entre eles. Na referida
carta, Dom Lourenço de Almeida deu que Félix de Azevedo havia lhe enviado uma carta
dizendo para que "disfarçasse" tal cobrança o que, diferentemente dos seus antecessores, não
aceita.54 Duas questões cabem ser formuladas a propósito de tal passagem, quais sejam, Félix
de Azevedo era, além de um alto oficial no governo del-Rei, um profundo conhecedor das
Minas – posto que havia feito um mapa da citada capitania – e versado em guerra. Não seria
esta atitude dos governadores anteriores de disfarçar a dívida uma estratégia para ter em Félix
de Azevedo Carneiro e Cunha um aliado e assim garantir a governabilidade? Se assim for, por
que Dom Lourenço não segue o mesmo caminho de seus antecessores? Dom Lourenço
também relata que foi à comarca do Rio das Mortes para resolver uma "grande desunião"
entre alguns homens principais das vilas de São João e São José e que Félix de Azevedo o
acompanhou nesta jornada muito a contra gosto com "repugnância com que faz a obrigação
do seu posto" e serve ao rei.55
A contenta entre os dois tomou dimensões maiores, chegando ao conhecimento do
Conselho Ultramarino ordenando a Dom Lourenço de Almeida que restituísse Félix de
Azevedo no seu posto e pagasse os soldos de todo o tempo que estava fora dele.56 O
governador, além de não cumprir as ordens régias, continuou perseguindo-o, mandando que
52

AHU, MG, cx. 1 doc. 40. REQUERIMENTO de Félix de Azevedo Carneiro e Cunha tenente de mestre-decampo general do governo das Minas Gerais, pedindo provimento no governo da Capitania de Pernambuco. 11
jul. P714.
53
AHU, MG, cx. 3 doc. 5. CARTA de Dom Lourenço de Almeida, governador das Minas Gerais, mostrando
satisfação pelos serviços do mestre-de-campo, Félix de Azevedo Carneiro e Cunha. Vila do Carmo 12 abr. 1722.
54
AHU, MG, cx 5 doc. 5. CARTA de Dom Lourenço de Almeida, governador das Minas Gerais, queixando-se
das violências feitas pelos oficiais Félix de Azevedo Carneiro e Cunha, tenente de mestre-de-campo, e Manuel
de Barros Guedes e Madureira, alferes de uma companhia de Dragões durante a viagem de Lisboa para Minas
Gerais. Vila Rica 31 jan. 1724.
55
Idem.
56
AHU, MG, cx. 5 doc. 13. PARECER do Conselho Ultramarino sobre a queixa feita por Félix de Azevedo
Carneiro e Cunha, tenente de mestre-de-campo, contra Dom Lourenço de Almeida, governador das Minas, e seu
filho, Dom Luis de Almeida, pelos excessos e delitos cometidos por este último. OBS.: Falta a carta com a
queixa. Lisboa 14 mar. 1724.
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lhe insultasse e matasse. O padre Marcelo Pinto Ribeiro, vigário da Matriz da Vila do Carmo,
é quem deu conta desses acontecidos datando-os de 1728. O governador, insatisfeito com o
desenrolar da história, determinou a prisão de Félix de Azevedo que, por sua feita, enviu uma
carta ao rei requerendo sua soltura e uma punição ao governador.57
Em 25 de junho de 1728, el-Rei Dom João V estabeleceu o alvedrio de Félix de
Azevedo, que se encontrava doente havia 8 anos e preso havia 2 anos. Em seu parecer, o elRei levava em conta o estado de saúde de Félix de Azevedo e o fato de que Dom Lourenço de
Almeida não havia tido em consideração a graduação do posto do suplicante. Ta resolução
provocou a indignação do governador, afirmando que Félix de Azevedo "ficou entendendo
que Vossa Majestade dava mais veredicto as representações que ele fazia pelos seus
procuradores do que as minhas contas, e como eu também assim o posso presumir".58
De fato, parece que o prestígio de Félix de Azevedo, assim como sua rede ultramarina,
era de fato relevante pois, em carta patente do rei datada de 6 de abril de 1731, este passa
mercê de mestre de campo ad honorem da capitania de Minas Gerais a Félix de Azevedo,
elogiando-o pelos 46 anos de bons serviços.59
Em carta régia de 9 de fevereiro de 1724, sua majestade deu conta de que Manuel de
Barros Guedes Madureira serviu na Catalunha – companheiro do Conde de Assumar na
chamada guerra da Sucessão Espanhola60 – principado de Extremadura, por espaço de 13
anos, 7 meses e 6 dias – no período compreendido entre 3 de setembro de 1704 e 8 de
novembro de 1717 – em praça de soldado, cabo de esquadra, sargento, alferes de cavalo e
alferes de dragões, neste último posto Manuel de Barros já se encontrava nas Minas do Ouro.
El-rei reconheceu sua muito boa ação em 1720, ao persuadir pessoas a passarem para o
partido régio. Manuel de Barros prendeu o padre Frei Francisco de Monte Alberne e o mestrede-campo Pascoal da Silva Guimarães, sendo o primeiro a entrar "na casa donde estava o tal
culpado com 4 escravos armados" (...) "indo por ordem do governador por fogo às casas do
mestre de campo Pascoal da Silva Guimarães e dos seus sequazes por ser impreciso para
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AHU, MG, cx. 12 doc. 36. REQUERIMENTO de Félix de Azevedo Carneiro e Cunha tenente de mestre-decampo general de Minas, solicitando a D. João-V condenasse o governador de Minas, D. Lourenço de Almeida
por o ter mandado prender sem justa causa. 29 jun. A728.
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Idem.
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AHU, MG, cx. 21 doc. 35. REQUERIMENTOS de João Ferreira Tavares e Félix de Azevedo Carneiro e
Cunha, mestres de campo com exercício de tenente-general das Minas, pedindo a conservação da sua
antiguidade. 27 mar. A732.
60
VASCONCELOS, Diogo de. op. cit., p. 371.
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castigo e exemplo dos mais revoltosos". Também foi responsável pela guarda de Felipe dos
Santos; executou, igualmente, a prisão de José Peixoto da Silva e de José Ribeiro Dias.61
Não me foi possível identificar a aparente causa dos desentendimentos entre Manuel
de Barros e Dom Lourenço de Almeida, mas pude localizar um documento no qual Manuel de
Barros queixava-se de que o governador lhe fez "manifestas injustiças", e pedindo ao rei
"mandar por seu Real decreto, declarar nulos todos os procedimentos e sentenças do dito
governador e que ao suplicante se restituam todos os seus soldos, posto, perdas e danos".62
Em 23 de janeiro de 1726, Manuel de Barros pede para trocar de posto com Martinho Alvarez
Coelho, ajudante de cavalaria no regimento do Marquês de Marialva, Pedro José de Meneses
Coutinho, sob a alegação de que "tem nesta corte muita dependência que dependem da sua
assistência pessoal para os quais lhe foi preciso pedir licença a Vossa Majestade para vir
acudira elas". Contudo, o parecer do Conselho Ultramarino revela uma outra face do real
motivo que levaria Manuel de Barros a requerer sua transferência. Segundo o parecer, a troca
seria boa por que Manuel de Barros teria "grande repugnância” em voltar para Minas devido
aos desentendimentos com Dom Lourenço de Almeida.63
A versão do Conselho ganha ainda maior embasamento se tivermos em conta que em
02 de fevereiro de 1734 – dois anos após a partida de d. Lourenço das Minas –, Manuel de
Barros é nomeado capitão de uma recém criada companhia de Dragões na comarca do Serro
Frio.64
Em 26 de março de 1721, Dom João V escreveu ao então governador das Minas Dom
Lourenço de Almeida ordenado-lhe que chamasse a sua presença todas as pessoas que melhor
se destacaram na contenção da revolta de Vila Rica, lhes agradecessem penhoradamente pelas
suas respectivas condutas e lhes passassem certidões segundo as quais haveriam de
permanecer na Real Lembrança de Sua Majestade que lhes faria muito quando houvesse
ocasião. Cinco meses e meio depois Dom Lourenço de Almeida remeteu para o reino uma
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AHU, Cons. Ultra.-Brasil/MG, cx. 5, doc. 18. REQUERIMENTO de Manuel de Barros Guedes Madureira,
tenente de Dragões de uma das companhias, enviada para o governo das Minas do ouro, solicitando sua
confirmação no exercício do referido posto. 23 de março A724.
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Idem.
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AHU, MG, cx. 6 doc. 8. REQUERIMENTO de Manuel Barros Guedes Madureira, tenente de cavalos de uma
companhia de Dragões das Minas, e de Marinho Alves Coelho, ajudante de cavalaria no Regimento do Marques
de Marialva, Pedro José de Meneses Noronha Coutinho, solicitando licença para trocarem os postos. 23 jan.
A725.
64
AHU, MG, cx. 27 doc. 2. REQUERIMENTO dos cabos da esquadra da companhia criada de novo para as
Minas do Ouro, de que é capitão Manuel de Barros Guedes, pedindo provisão para vencerem os seus soldos
desde o dia do embarque. 02 jun. A734.
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lista com 75 nomes divididos em meio a militares e particulares de Vila do Carmo, Vila Rica,
Vila Real, Vila Nova da Rainha, São João del Rei , Vila de São José e Borda do Campo. 65
Cruzando os nomes da referida lista feita por Dom Lourenço de Almeida com os por
mim arrolados como revoltosos diretos ou indiretos,66 cinco deles – Antônio Martins Leça,
Manuel da Silva Ferreira, João Ribeiro Simões, Rafael da Silva e Souza e o já citado Félix de
Azevedo Carneiro e Cunha – aparecem citados por Dom Lourenço de Almeida como
destacados vassalos na contenção da revolta. Esta aparente contradição não pode ser
explicada, acredito, senão pela estratégia utilizada por Dom Lourenço de Almeida de, em um
primeiro momento, não se indispor com elementos pertencentes ou à rede de Manuel Nunes
Viana, ou à rede de Pascoal da Silva Guimarães que, embora remetido à Lisboa, não havia
ainda conhecido veredicto sobre sua ação nas Minas do Ouro por el-Rei. A postura do
governador poderia perfeitamente ser a de primeiro afirmar sua autoridade e deixar a poeira
assentar para depois poder agir, como de fato fez, contra algumas das figuras remanescentes
dessas duas poderosas redes de reciprocidades presentes nas Minas coevas. 67 Contudo, alguns
dos revoltosos em 1720 puderam sair ilesos das devassas e punições acerca da revolta. Dentre
eles, destaca-se Matias Barbosa da Silva.
A nível político, frente a uma série de poderes periféricos com os quais se confrontou,
o poder real portou-se, em nome de uma hegemonia ao menos no campo simbólico, como
árbitro. No plano da punição efetiva, a coroa adotou uma estratégia que não estava voltada
“para uma intervenção punitiva quotidiana e efetiva”.68 Como já foi sugerido, no que dizer
respeito ao alvorecer da sociedade mineira setecentista, para autoridades metropolitanas “se a
violência era a tônica no controle dos escravos rebeldes, com os brancos era preciso
contemporizar”.69 Décadas atrás, Charles R. Boxer já havia enunciado que os representantes
del-Rei nas Minas deveriam atuar com a máxima cautela “antes que o Conde de Assumar
65

AHU, MG, cx. 2, doc. 110. CARTA régia para Dom Lourenço de Almeida, governador e capitão-geral de
Minas, ordenando-lhe agradecesse penhoradamente as pessoas que se haviam distinguido na contenção dos
motins havidos em Minas. A margem: a resposta do governador. Lisboa 26 mar. 1721.
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Por revoltoso direto percebo aquele indivíduo que tenha participado diretamente quer na confabulação, quer na
execução da revolta de Vila Rica. Revoltoso indireto – na ausência de um termo melhor – seria aquele cuja
participação não tenha sido direta no movimento, mas que, por vezes por se ligar a uma rede clientelar com
interesses em desarticular o governo do conde de Assumar – como por exemplo a rede de Manuel Nunes Viana e
de seu primo Manuel Rodrigues Soares –, não tenha empenhado-se na contenção da referida revolta.
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Sobre a formação de redes de relacionamentos e alianças cf. GIL, Tiago Luís. Infiéis transgressores: os
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aterrorizasse Vila Rica, em 1720. E mesmo depois disso, tinham que ver onde pisavam, até
que a inflexível energia de Pombal se fizesse sentir no Brasil”.70 Matias Barbosa da Silva foi
um cristalino exemplo do acima exposto.
No início do século XVIII, Matias Barbosa serviu na Praça do Rio de Janeiro no posto
de soldado inferior durante três anos e dois meses. Tendo participado de uma expedição de
socorro “de gente e víveres” à Nova Colônia, foi o que mais destaque obteve, permanecendo
por lá em um período de cinco anos e três meses. Seguiu para a capitania de São Paulo
provido no posto de ajudante de tenente dos auxiliares, posto no qual conservou-se durante
dois anos. Atuou na defesa da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro ante de 1710,
passando, então, para a capitania de Minas do Ouro em companhia de Dom Fernando Martins
Mascarenhas, quando esse intentou estabelecer a ordem na referida capitania devido às
alterações de 1709.71 Em 18 de dezembro de 1716, recebeu uma légua em terra quadrada na
região do Furquim de um sítio que havia anteriormente comprado, 72 já tendo sido provido por
Dom Brás Baltasar no cargo de meirinho.73
No governo do Conde de Assumar, já fica patente o “pisar em ovos” no qual os
governadores estavam sujeitos nas Minas do Ouro. Em 12 de dezembro de 1718, o referido
governador deu conta ao ouvidor geral da comarca do Rio das Velhas de que Matias Barbosa
não era um homem confiável para a diligência que envolvia a prisão de Manuel Nunes Viana
e seu primo, Manuel Rodrigues Soares.74 Porém, dois dias antes, o Conde de Assumar elegia
o brigadeiro João Lobo de Macedo e Matias Barbosa “como as pessoas fidedignas” para a
prisão do mestre-de-campo Manuel Rodrigues Soares.75 A vã tentativa de cooptar esses dois
aliados de Viana e de Soares me leva a crer que tanto os governadores quantos os vassalos
del-Rei deveriam traçar muito cuidadosamente as suas estratégias de ação sob pena, uns, de
verem sua governabilidade seriamente ameaçada e, outros, de sofrerem sanções que poderiam
variar desde ter seus bens apreendidos até o degrado para, via de regra, as conquistas
africanas.
Toda a força de Matias Barbosa pode ser medida no governo de Dom Lourenço de
Almeida, para quem Matias Barbosa era homem de "natureza de mau gênio (...) que sempre
foi inimigo capital da Fazenda de Vossa Majestade depois que nestas Minas houve
70

BOXER, Charles R. A idade de ouro no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, p. 212.
AHU, MG, cx. 35 doc. 81. REQUERIMENTO de Matias Barbosa da Silva, pedindo sua confirmação no posto
de coronel do Regimento da Cavalaria da Ordenança de Vila Rica e seu termo. 02 jun. A738.
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contratos".76 Por falar em contratos, seria justamente acerca deles que Dom Lourenço de
Almeida sofreria sua primeira derrota. a primeira grande derrota. Em 1727, o referido
governador intentou uma arrematação dos contratos em Minas. O Conselho Ultramarino não
reconheceu tal arrematação e efetivou novo pregão em Lisboa. O arrematante dos contratos
nas Minas foi Pedro da Costa Guimarães e, em Lisboa, Matias Barbosa e os seus sócios.
Entraram em litígio pela posse, com Dom Lourenço de Almeida mantendo o contrato com
Pedro da Costa durante oito meses. A coroa não aceitou tal resolução e obrigou Pedro da
Costa a devolver à Provedoria da Fazenda Real o que arrecadara, sem que a despesa com
oficiais nos registros fosse descontada.77
Matias Barbosa gozou de boa reputação com os governadores que sucederam a Dom
Lourenço de Almeida. O Conde das Galveias lhe passou, em 09 de fevereiro de 1733, carta
patente de mestre-de-campo das ordenanças do distrito da Barra do Ribeirão do Carmo, dando
conta que Matias Barbosa houve “com destemido valor e indústria” quando serviu na Praça
do Rio de Janeiro, ocasião na qual a referida cidade foi invadida pelo inimigo francês, tendose também destacado na arrecadação dos Reais Quintos na Vila do Carmo.78 Já no governo de
Gomes Freire de Andrade, Conde de Bobadela, Matias Barbosa foi provido no posto de
coronel do regimento da cavalaria da ordenança de Vila Rica e seu termo. Na carta patente do
mencionado posto, o Gomes Freire trouxe à baila que o agraciado havia servido no posto de
mestre de campo dos descobrimentos e conquistas de Barra do Ribeirão para baixo, tendo
atuado na repressão de levante em Vila Rica, no exercício do cargo de juiz ordinário de Vila
do Carmo e na arrematação de contratos em Minas do Ouro aumentado, inclusive, seus
valores. Ainda conforme o governador, Matias Barbosa vinha realizando descobrimentos às
suas custas, em grande interesse para a Fazenda del-Rei.79 Não deixa de causar interesse o
fato que, em prol do bom governo e sossego da capitania de Minas do Ouro, e conforme os
interesses de então, Matias Barbosa revoltoso em 1720 passa, 18 anos depois, a homem
“digno de todas as honras e mercês que Sua Majestade for servido fazer-lhe”. Em outubro de
1736, Matias Barbosa, juntamente com seu sócio José Álvares de Mira, era contratador das
76
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passagens de Minas Gerais e estava envolvido com as passagens nas capitanias do Rio de
Janeiro, Bahia, São Paulo, Pernambuco e Maranhão.80
Como pôde ser percebido ao longo do texto, o baldrame teórico sobre o qual o
presente artigo assenta-se pressupõem um deslocamento do centro da análise do grupo para as
relações interindividuais, o que implica na anuência da capacidade do indivíduo de
“manipular o conjunto das suas relações para tentar atingir seus fins”. Dito de outra forma, os
homens buscam “melhorar a posição detida no interior do sistema social em que cada um se
insere, pela adopção de estratégias que visam o aumento da capacidade de controlo dos
recursos que lhe estão disponíveis, através da gestão das relações inter-individuais”.81 Tais
pressupostos ganham tonalidade na medida em que analisamos, mesmo que sumariamente, os
casos de Pedro da Rocha Gandavo e Sebastião Carlos Leitão, e o de Caetano Álvares
Rodrigues.
Pedro da Rocha Gandavo foi casado com Maria Rosa Sodré Sandoval, filha de
Sebastião Carlos Leitão.82 Ambos foram revoltosos em 1720 e estavam ligados às redes de
Manuel Nunes Viana e de Pascoal da Silva Guimarães. Também gozaram de boa relação com
os três primeiros governadores das capitanias de São Paulo e Minas do Ouro.
Em 1711, ambos auxiliaram, às custas de suas fazendas, o governador Dom Antônio
de Albuquerque quando passou ao Rio de Janeiro, em 1711, devido à nova invasão do velho
inimigo francês.83 Do mesmo governador, Pedro da Rocha recebeu terra em sesmaria no
distrito de Itatiaia e Sebastião foi provido no posto de sargento mor do terço auxiliar do
distrito de Vila Rica.84 De Dom Brás Baltasar, Pedro da Rocha foi servido de duas cartas
patentes, a saber, 1) em 20 de janeiro de 1715, do posto de sargento mor da cavalaria da
ordenança e, 2) em 18 de fevereiro de 1717, do posto de coronel de um regimento de
ordenança do distrito de Vila de Nossa Senhora do Carmo.85 Sebastião Carlos foi provido
pelo referido governador no posto de coronel do regimento de cavalaria da ordenança da
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AHU, MG, cx. 38 doc. 9. CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre a petição de Matias Barbosa da Silva e
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84
APM, SC 09, fl. 103-103v. CARTA de sesmaria passada a Pedro da Rocha Gandavo. 23 mai. 1711, e APM,
SC 08, fl. 30. PATENTE passada a Sebastião Carlos Leitão. 02 out. 1711. (documento já citado)
85
APM, SC 09, fl. 168-168v.. CARTA patente passada a Pedro da Rocha Gandavo. 20 jan. 1715, e APM, SC 09,
fl. 266v.-267. CARTA patente passada a Pedro da Rocha Gandavo. 18 fev. 1717. (documento já citado).

18

comarca do Ouro Preto em 12 de janeiro de 1714; 86 patente confirmada pelo Conde de
Assumar em 18 de fevereiro de 1718.87 Mesmo não tendo auferido diretamente nenhuma
mercê do Conde de Assumar, Pedro da Rocha recebeu uma carta do referido Conde na qual
esse dava conta “do grande zelo e atividade com que vossa mercê se houve em lhe por pronta
gente que levou para Pitangui, e nunca esperei menos do bom conceito que sempre fiz da
pessoa de vossa mercê, e assim em nome de Sua Majestade que Deus guarde lhe agradeço
este serviço”.88
A não ser pela sesmaria que Pedro da Rocha recebeu em 1711, e pelo fato desse ter
ocupado cargos da governança – atuou como juiz ordinário, vereador e almotacé de Vila
Rica89 –, as trajetórias de Pedro da Rocha e de seu sogro, Sebastião Carlos, quase se
confundem pela semelhança. Longe de ser mera coincidência, o caso acima exposto
exemplifica claramente os pressupostos anteriormente enunciados, demonstrando a estratégia
empregada por tais indivíduos na busca por “melhorar a posição detida no interior do sistema
social”.
Sem mais delongas, o coronel e guarda-mor Caetano Álvares Rodrigues, casado com a
irmã do também coronel e guarda-mor Maximiano de Oliveira Leite, teve o seu filho, José
Caetano Rodrigues Horte, casado com uma das filhas de Maximiano de Oliveira. Ou seja, a
ligação entre ambas famílias perdurou três gerações seguidas, iniciando-se com eles próprios
e persistindo até os seus netos. Oficialmente, tal união familiar tem seu começo em 1716, com
o casamento de Caetano Álvares e Francisca Paes de Oliveira, e perpassa todo o século XVIII.
Contudo, a ligação entre Caetano Álvares e Maximiano de Oliveira não se encerram no
grau de parentesco. Em 03 de janeiro de 1749, ao passar a carta de sesmaria na freguesia do
Sumidouro, termo de Mariana, a ambos, o então governador da capitania de Minas do Ouro,
Gomes Freire de Andrade deu conta de uma sociedade existente entre eles.90 Entre 1733 e
1734, Caetano Álvares e Maximiano de Oliveira andaram explorando as regiões do oeste
mineiro, combatendo o gentio e contribuindo para a abertura de uma estrada para Goiás. Em
1739, o governador Martinho de Mendonça Pina e Proença, contratou Caetano Álvares para
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concluir uma estrada de Pitangui até Vila Boa.91 Infelizmente, não pudemos identificar
exatamente qual a natureza da sociedade existente entre eles, contudo, tendo em mente que
Vila Boa pertencia à capitania de Goiás, aventamos a possibilidade de ser este o gênio de tal
sociedade, a abertura de um caminho ligando Minas Gerais a Goiás, mais precisamente,
ligando Pitangui a Vila Boa.92
Uma última palavra. Do que foi acima exposto, acredito poder afirmar que em uma
sociedade de Antigo Regime, para além de uma mera reconstrução bibliográfica, a
reconstituição da trajetória de vida de um determinado indivíduo pode, sem medo de pecar-se
por determinismos, revelar as estratégias por ele utilizadas no decorrer de sua vivência. Não
obstante, desvenda também o “quadro de compreensão compartilhada” sugerido pelas
recorrentes negociações a que estão sujeitos – arriscaria dizer subordinados – os homens cujos
“conflitos de interesses” lançam uma nova luz sobre as relações Metrópole-Colônia.

Quadro 1 – Participantes da Revolta de Vila Rica analisados no texto, 1720
Nome
Não revoltoso
Antônio Martins Leça
Antônio Ramos dos Reis
X
Bento Ferraz Lima
X
Caetano Álvares Rodrigues
X
Custódio Rebelo Vieira
X
Domingos R. da Fonseca Leme
X
Félix de Azevedo Carneiro e Cunha
Henrique Lopes de Araújo
X
João Ribeiro Simões
José Luis Borges Pinto
X
Matias Barbosa da Silva
Manuel de Barros Guedes Madureira
X
Manuel de Silva Ferreira
Pedro da Rocha Gandavo
Rafael da Silva e Souza
Sebastião Carlos Leitão
Total
16
8

Revoltoso direto
X

Revoltoso indireto

X
X
X
X

3

X
X
X
5
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O Comércio de escravos em Piracicaba, Província de São Paulo (1861-1887)1
Célio Antonio Alcantara Silva2

PALAVRAS-CHAVE: Tráfico de escravos, demografia da escravidão, Piracicaba, escrituras de
compra e venda de cativos.

RESUMO: Este artigo tem como meta analisar o comércio de escravos em Piracicaba, Província
de São Paulo, entre 1861 e 1887. As escrituras de compra e venda de cativos são as principais
fontes por meio das quais buscamos traçar alguns aspectos da dinâmica econômica do município,
além do impacto econômico e demográfico do tráfico.

INTRODUÇÃO
Este trabalho possui como cerne a análise de documentos encontrados no 2º Cartório de
Notas de Piracicaba. São escrituras de compra e venda, venda de parte ideal, doação, venda
condicional, dação in solutum e de permuta, barganha ou troca de cativos registradas entre os anos
de 1861 e 1887. Este tipo de fonte documental fornece-nos em profusão informações de natureza
demográfica e econômica, além de aspectos sociais, sobre o comércio de cativos.
Um dos principais temas a serem salientados no estudo desta base documental é o do
tráfico interprovincial, o qual em aludida época orbitou principalmente em torno da região paulista,
cuja demanda por mão-de-obra ascendeu a uma magnitude que só se observara no surto aurífero do
Século XVIII. Assim, concomitantemente à vigência de leis abolicionistas e restritivas ao tráfico, a
cafeicultura apresentou uma vigorosa expansão, que resultou na drenagem da mão-de-obra
disponível nas províncias em decadência econômica relativa, especialmente as nordestinas.
Através do referido tipo de documentação obtêm-se dados acerca das características dos
cativos negociados, como sexo, idade, estado conjugal e laços familiares por eles estabelecidos,
assim como dados dos preços pelos quais foram comercializados e da identidade dos seus
negociadores. Para o presente estudo, foram coletadas 604 escrituras, datadas entre 04/07/1861 e
03/10/1887, relativas à negociação do total de 1691 escravos.
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Este artigo corresponde a uma versão resumida da monografia de mesmo título apresentada em 2003 na Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, sob orientação do Prof. Dr. José Flávio Motta
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Aluno do programa de mestrado em História Econômica do Instituto de Economia da Unicamp.
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O COMÉRCIO DE CATIVOS EM PIRACICABA (1861-1887)
Documentação
As 604 escrituras provenientes do 2º Cartório de Notas de Piracicaba, contemplam o período
de 04/07/1861 a 03/10/1887. Em tais escrituras foram negociados 1691 escravos, sendo 1098
(64,9%) homens e 593 (35,1%) mulheres.
Em 65,73% dos documentos um único cativo foi transacionado, representando 23,48% do
total de escravos negociados. Desse montante, 40,03% foram comercializados em escrituras com 10
ou mais indivíduos, que perfazem 5,3% do conjunto de documentos.
Quanto ao tipo de transação efetuada, 1451 (85,76%) casos correspondem a compras e
vendas, 146 (8,63%) a vendas de parte ideal, 34 (2,01%) a dações in solutum, 32 (1,89%) a vendas
condicionais que parecem afetar os preços das transações, 19 (1,12%) a permutas, barganhas ou
trocas e 10 (0,59%) a doações. Dessas, 2 foram doações de parte ideal de escravo.
O gráfico IV.1 traz a média anual de indivíduos comercializados na localidade em tela,
evidenciando a intensificação das transações principalmente no primeiro e segundo qüinqüênios de
1870. A queda verificada na década de 1880 é acompanhada de um processo de concentração na
relação escravos por escritura.
Gráfico IV.1
Média anual dos escravos transacionados por períodos
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Características dos negociantes e procuradores
Dentre 1691 casos de escravos transacionados, em 520 os vendedores possuíam algum tipo
de título ou patente. Para os compradores este número chega a 529. Dentre as mulheres (sozinhas
ou acompanhadas) 218 apresentaram o título de tratamento “Dona”.
A influência das partilhas de heranças no número de mulheres que se apresentam como
vendedoras de cativos torna-se visível quando analisamos a quantidade de cativos vendidos em um
único documento. Nas transações que tinham homens como vendedores observaram-se 917
(66,45%) escravos sendo vendidos em escrituras que possuíam registros de 1 a 10 indivíduos e 463
(33,55%) tendo 11 ou mais. Já entre as mulheres estes números se apresentam como 88 (42,31%) e
120 (57,69%), respectivamente. Apesar de não possuirmos as informações acerca da idade e do
estado conjugal dos negociantes ou sobre o tamanho do plantel possuído pelos mesmos à época da
venda, tais características nos conduziriam à hipótese de que as vendas realizadas por mulheres
estariam evidenciando o desmantelamento de um plantel ou parte dele.
Dentre os “Doutores”, um nome a ser mencionado é o de Prudente José de Moraes Barros,
que vendeu a escrava Bernardina em 7 de outubro de 1870 e é encontrado em diversas escrituras
como procurador.
A respeito das procurações, Robert Slenes, em seu estudo sobre o mercado de cativos na
Província do Rio de Janeiro, demonstrou como estas constituem um importante indicador quanto ao
tráfico intra e interprovincial:
“...normalmente o tráfico interno de escravos (entre municípios e entre
províncias) se fazia através de intermediários. Às vezes, o intermediário era
um simples procurador (de verdade), representante do vendedor ou do
comprador. (...) Normalmente se disfarçava a transferência de posse para um
negociante intermediário com uma procuração bastante, que conferia a este
plenos poderes para vender o escravo onde e por quanto quisesse. Se o
negociante passava o escravo para outro intermediário, também não o fazia
por escritura mas por um substabelecimento da procuração. (...) O objetivo
desses subterfúgios era de evitar o pagamento do imposto de compra e venda
cada vez que o escravo passava de um dono para outro. A escritura formal
geralmente se fazia somente na ocasião da última transferência de posse...”
(Slenes, 1986, p. 118-120).
O gráfico IV.2 mostra o percentual de participação dos procuradores nas vendas de cativos,
de acordo com o período.
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Gráfico IV.2

Participação percentual dos procuradores
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Por fim, uma característica tanto dos vendedores quanto dos compradores a ser analisada é a
moradia dos mesmos. De acordo com Robert Slenes, um dos indicadores de alta demanda por
cativos seria a tendência de comprar escravos advindos de outras localidades:
“Se o registro da transação era feito normalmente no município do
vendedor, um alto número de escrituras de compra/venda de escravos
indicaria que havia uma grande oferta de escravos no município, e
provavelmente uma tendência de vender cativos para outras áreas. Se, ao
contrário, o registro era feito normalmente no município do comprador, um
alto volume de escrituras seria sinal de uma grande procura de escravos, e
provavelmente de uma tendência de comprar cativos de outros lugares”
(Slenes, 1986, p. 118).
Seguindo a hipótese de Slenes, há uma tendência de uma grande procura por cativos em
Piracicaba considerando todo o período em análise, já que 1150 (80,20%) dos 1434 compradores
cuja moradia foi identificada eram residentes nesta localidade. Se isolarmos somente as transações
nas quais os compradores possuíam residência em Piracicaba e os vendedores que não eram ali
domiciliados, chegamos a 393 (27,41%) dos 1434 casos. O gráfico IV.3 mostra que mais da metade
(52,79%) das negociações de escravos envolviam compradores e vendedores locais, seguido por
compras efetuadas por residentes em Piracicaba (27,41%), porém com vendedores de outras
cidades, depois vendedores piracicabanos negociando com compradores de outras localidades
(15,97%) e, por fim, vendedores e compradores utilizando-se de Piracicaba apenas como local para
efetivação da transação (3,84%), não residindo nenhum dos dois na aludida localidade.
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Deste modo, pode-se notar a grande quantidade de transações entre senhores de escravos de
Piracicaba, o que indicaria uma mudança no perfil dos possuidores dos mesmos. A cidade, que no
período estudado substitui a lavoura canavieira pela cafeicultura, estaria passando por uma espécie
de reajuste interno da mão-de-obra, com a venda de escravos entre os senhores produtores de um
artigo para o outro. Não dispomos de meios, ao menos através das fontes por nós compulsadas,
para corroborar definitivamente tal hipótese, no entanto, o alto número de transações e o período
sugerem que esta seja a razão pela qual a redistribuição interna de cativos seja tão elevada.
Gráfico IV.3
Distribuição das transações de acordo com a origem e o destino dos cativos

Distribuição etário-sexual
Nos 1657 casos em que a idade foi informada, observamos uma forte predominância dos
indivíduos em cinco faixas etárias, que vão dos 10 aos 34 anos, correspondendo a 69,82% do total
de cativos. Esta concentração é notada através do gráfico IV.4, que evidencia uma queda abrupta a
partir das faixas que correspondem a 34 anos ou mais. Observa-se uma preferência nas negociações
por indivíduos jovens, tendo como destaque a faixa etária que compreende as idades de 20 a 24
anos, principalmente os cativos do sexo masculino, que atinge 10,86% do total de escravos
negociados.
Tomados os indivíduos de 10 a 34 anos do sexo masculino, estes correspondem a 69,90%
do total de homens negociados e a 45,68% do total de escravos. A preponderância masculina e a
distribuição etária proeminente nas idades mais produtivas apontam para uma economia de
plantation, não constituindo a cidade em estudo um caso isolado de economia de subsistência (cf.
Gorender, 1988, p. 349).
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Assim, a razão de sexo3 nos dois primeiros períodos em análise possuem uma tendência
geral de queda na proporção até 1870, quando passa a ocorrer uma acentuada ascensão da mesma, a
qual ocorre concomitantemente ao período de incremento do tráfico interprovincial descrito por
Jacob Gorender (cf. Gorender, 1988, p. 326-328).
Através do gráfico IV.5 observa-se uma forte alta da razão de sexo entre 1876 e 1880,
período que coincide também com forte elevação dos preços dos cativos. Paralelamente ao apogeu
deste indicador, nota-se (cf. gráfico IV.6) a inflexão ocorrida em início da década de 1870 em
direção à ampliação do hiato entre os preços médios em relação ao sexo, diferença esta que se
ampliará até o final da década.
Quanto à idade média dos escravos, verifica-se através do gráfico IV.7 o processo de
envelhecimento dos cativos transacionados, principalmente a partir de meados da década de 1870,
sobre os efeitos da Lei do Ventre Livre.
Gráfico IV.4
Distribuição absoluta dos cativos segundo sexo e idade

3

Medida demográfica a qual representa, em números relativos, o número de homens para cada 100 mulheres.
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Gráfico IV.5
Razão de masculinidade dos escravos negociados de acordo com o período

Gráfico IV.6
Preços médios nominais anuais de acordo com período e sexo dos cativos
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Gráfico IV.7
Idade média dos escravos transacionados de acordo com o ano
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Os efeitos do tráfico interprovincial
Obtivemos a informação sobre a província de origem de 921 indivíduos, de um total de
1691 analisados no corpo documental. Se isolarmos os indivíduos provenientes de outras províncias
em relação ao período em que a transação foi efetuada verificamos uma queda mais acentuada na
participação destes escravos a partir de 1881, ano da aprovação do imposto de 2:000$000 para cada
cativo que adentrasse a província. O gráfico IV.8 evidencia a tendência de ascensão do número de
cativos não paulistas até a data da aprovação do referido imposto. De um modo geral, entre 1861 e
1887, observa-se que os escravos nascidos na Província de São Paulo são predominantes (502),
seguidos, dentre as principais Províncias, pelos nascidos na Bahia (130), depois Maranhão (56),
Minas Gerais (44) e Rio de Janeiro (40), o que pode ser visualizado através do gráfico-mapa IV.1.
Na distribuição de paulistas e não paulistas, de acordo com as uniões matrimoniais, há uma
predominância de solteiros nos dois grupos sendo que, entre não paulistas a maioria dos solteiros é
absoluta, perfazendo 545,16 solteiros para cada 100 casados. Dentre os paulistas, essa cifra é de
254,07, o que indica uma maior propensão de venda dos solteiros, confirmada na análise das
matrículas de 1872, descritas no parágrafo abaixo. Além disso, a alta razão de sexo dos nascidos
em São Paulo frente aos não paulistas indica-nos que as hipóteses de Conrad sobre as semelhanças
do tráfico africano com o interprovincial são corroboradas para o caso de Piracicaba (cf. Conrad,
1985, p. 192-193), já que enquanto os primeiros apresentaram 117,75 homens para cada 100
mulheres, para os últimos esta razão atingiu 392,94. Quanto aos preços, os cativos homens - quando
analisados nas faixas etárias entre 10 e 34 anos - naturais das províncias “do Norte”, mostraram-se
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mais caros em relação aos cativos “paulistas”. A tabela IV.1 apresenta a os preços para os dois
grupos, cuja diferença é de cerca de 14,41% para os preços nominais e 18,67% para os preços reais.
Hiato este que reflete os custos envolvidos no transporte dos cativos (cf. Slenes, 1976, p.151).
Gráfico IV.8
Média anual dos cativos paulistas e não paulistas negociados por período

Gráfico-mapa IV.1
Distribuição dos escravos negociados de acordo com a Província de origem.
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Tabela IV.1
Preços médios nominais e reais, dos escravos homens de 10 a 34 anos, naturais de São Paulo e
“do Norte”.
Preço
Naturalidade
Nominal

Real

Província de São Paulo

1:740$339

1:370$834

Províncias "do Norte"

2:033$333

1:685$618

a Consideradas tais as seguintes Províncias: Bahia, Paraíba, Ceará,
Pernambuco, Maranhão, Sergipe, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas e Pará; e
incluídos os escravos descritos como “naturais do Norte”.

Os preços dos cativos comercializados
Em 440 casos obtivemos a informação do preço individual, número este que representa
26,02% dos indivíduos, sendo 283 do sexo masculino e 157 do feminino, os quais correspondem a
25,82% do total de escravos e a 26,70% das escravas. O baixo número de observações deve-se à
existência de cativos sendo transacionados em conjunto, omitindo o preço individual.
Visando alcançar um número confiável de observações, foram considerados os escravos
transacionados em conjunto quando não houvesse fatores que pudessem distorcer os preços médios.
Ou seja, quando analisado o preço dos escravos homens entre 10 e 34 anos de idade, foram
consideradas as escrituras com a informação sobre o preço individual e aquelas cujo conjunto dos
escravos atendessem a tais exigências (tanto etária quanto sexual), eliminando assim, possíveis
distorções. Sob tal critério, o número de observações para a obtenção dos preços médios eleva-se a
1077, sendo 454 quando restrito aos homens e 188 às mulheres.
Além disso, para diversas mulheres comercializadas com filhos ingênuos não consideramos
os preços individuais apresentados pela possibilidade deste ser afetado dada a presença da prole.
Ademais, não consideramos lançamentos envolvendo transações de partes ideais de cativos ou
situações em que o preço indicado apresentou-se claramente viesado quanto às expectativas de
mercado (cf. p. 17).
Analisando os preços dos cativos de acordo com o sexo, os preços das mulheres
correspondiam a 72,13% do preço médio dos homens, e de cerca de 73,8% para os cativos na faixa
etária entre 10 e 34 anos. Esta diferença pode ser visualizada através do gráfico IV.9, onde há
claramente a extinção do tráfico interprovincial influenciando na aproximação dos preços das
mulheres entre 10 e 34 anos aos dos homens de mesma faixa etária a partir de 1881, data da
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aprovação do imposto de 2:000$000. No geral, observa-se através da tabela IV.9 e do gráfico IV.10
uma queda nos preços reais a partir de 1881. Queda esta que foi observada por Pedro Carvalho de
Mello em seu trabalho sobre Vassouras: “De 1865 a 1881 há uma tendência de alta, com
flutuações. A partir desse ano os preços começam a cair continuamente, embora o pequeno número
de observações a partir de 1884 não permita uma confiável definição quanto à representatividade
dos preços médios apurados” (Mello, 1984, vol. 1, p. 138).
Gráfico IV.9
Preços médios nominais anuais dos escravos com idades entre 10 e 34 anos segundo o sexo

Gráfico IV.10
Preço médio real a
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a

Preços reais construídos a partir do índice calculado por Buescu (Buescu, 1973, p. 223).

Em relação aos efeitos da Lei do Ventre Livre, pode ser notado um aumento substancial nos
preços dos cativos do sexo masculino de 12 a 34 anos de idade, entretanto o mesmo não foi
verificado em relação às mulheres, as quais apresentaram quedas nos preços. Através da tabela IV.2
observa-se que os preços médios nominais para os cativos do sexo masculino em idades entre 12 e
14 anos subiram 23,64% entre os dois períodos em tela, sendo que houve uma elevação de 14,16%
e 12,67 para os escravos entre 15 a 24 e 25 a 34 anos respectivamente. Entre as mulheres, verificase queda de 24,29%, 13,67% e 7,71% para as respectivas faixas etárias.
Tabela IV.2
Preços dos cativos de acordo com faixas etárias, sexo e período
Faixas etárias
12 a 14
15 a 24
25 a 34

1867 a 1872
Homens
Mulheres
1:563$636
1:475$000
1:883$333
1:540$625
1:886$957
1:280$000

1873 a 1878
Homens
Mulheres
1:933$333 1:116$667
2:150$000 1:330$000
2:126$046 1:181$250

Este aumento relativamente maior nos preços dos cativos entre 12 a 14 anos do sexo
masculino também é apresentado, com resultados em parte semelhantes, em Motta & Marcondes
para o caso de Guaratinguetá e Silveiras:
“Observamos (...) que a elevação de preços havida no caso dos cativos
com idades de 10 a 14 anos (84,3% para os homens e 41,2% para as
mulheres) supera as calculadas entre os escravos de 15 a 24 anos (25,2%
para ambos os sexos) e de 25 a 34 anos (31,0% para homens e 25,8% para
mulheres). É possível que, sob o efeito da Lei do Ventre-Livre, de 1871,
tenham-se valorizado de maneira mais que proporcional exatamente aqueles
cativos, em especial os do sexo masculino, cuja expectativa de vida em
cativeiro fosse mais longa.” (Motta & Marcondes, 2000, p. 280).

As aptidões e atividades realizadas pelos escravos
Em apenas 559 casos, correspondendo a 33,06% do total, obtivemos as informações sobre
as atividades desempenhadas pelos cativos, estando estes divididos em 396 homens e 163 mulheres.
Dentre aqueles, 329 (83,08%) foram os alocados para o serviço da roça. Entre as mulheres, as
atividades cuja freqüência foi mais alta foram: a de serviço da roça, com 89 (54,60%) observações;
serviços domésticos, com 38 (23,31%); e cozinheiras com 21 (12,88%) observações.
Há uma predominância sexual em certas atividades, como a masculina na lavoura, onde
78,22% eram homens e a maioria absoluta dos pagens, banqueiros, pedreiros, carpinteiros,
ferreiros, alfaiates, sapateiros, carreiros, além do feitor, do jornaleiro, do campeiro e do ourives.
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Dentre as mulheres, a profissão de cozinheira, costureira e a mucama estas constituem maioria,
correspondendo a primeira a 91,30% e à totalidade dos cativos alocados para as atividades
subseqüentes.
Em relação aos preços, Motta & Marcondes, em estudo do mercado de escravos em quatro
localidades valeparaibanas, observaram preços médios superiores para os escravos do sexo
masculino mesmo quando as atividades eram executadas majoritariamente por escravas: “(...),
notamos que, (...) os maiores preços médios foram aqueles concernentes aos escravos do sexo
masculino. (...). Por exemplo, (...) o preço médio dos 7 cozinheiros (1:828$571) foi 41,7% mais
elevado que o preço médio das 210 cozinheiras (1:290$238)” (Motta & Marcondes, 1999, p. 539).
Há uma predominância da ordem de 78,18% de atividades pouco ou claramente não
especializadas, as quais correspondem aos escravos alocados na atividade agrícola e àqueles cujas
atividades aparecem designadas de forma vaga, como por exemplo “capaz para serviços da sua
idade”, “aptidão para o serviço leve”, “apto para qualquer serviço” e “sem ofício”.
Os escravos da lavoura, quando comparados por sexo, apresentaram preços médios reais
próximos, sendo 1:324$266 verificado para os homens e 1:193$425 para as mulheres, em 113 e 23
observações respectivamente, de um total de 220. Tal diferença corresponde a 9,88%. Marcílio et
alli, analisando registros de compra e venda de escravos na Bahia, com uma diferença de preços da
ordem de 10,26%, conclui: “Para a ocupação ‘lavoura’, conquanto o preço médio dos homens –
685$710 – fosse maior que o das mulheres – 615$319 – esta diferença não se revelou
estatiscamente significante, (...). Este resultado sugere que uma vez presente a ocupação lavoura o
sexo deixa de ser relevante” (Marcílio et alli, 1973, p. 191).
Assim observamos através da tabela IV.3 que os preços dos artesãos eram 18,44% maiores
que os escravos não especializados no caso dos homens e 14,45% entre escravas.
Tabela IV.3
Preço médio real dos cativos segundo sexo e grupo de atividade
Homens
Mulheres
Grupo de Atividade Preço Médio Cativos Preço Médio Cativas
Artesãos
1:631$368
14
1:275$829
4
Especializados
1:452$260
18
1:027$099
35
Não Especializados
1:330$529
121
1:091$441
29

Assim como verificado por Motta & Marcondes, os preços dos cativos utilizados na lavoura
são inferiores aos preços dos escravos artesãos na grande maioria dos casos (cf. Motta &
Marcondes, 2000, p. 278 e 282). Quanto à qualificação destes cativos, atrelada à idade, Carlos Lima
argumenta:
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“Os auges dos preços dos homens com ofícios artesanais em conjunto eram
substancialmente mais tardios que os de todas as outras categorias, refletindo
períodos mais longos de aprendizado. Artesãos pouco qualificados ficavam
‘prontos’ ao atingir idades próximas dos trinta anos, ao passo que os de
ocupações mais sofisticadas só o faziam quase com quarenta” (Lima, 1999, p.5).
De fato, a média de idade dos artesãos do sexo masculino é maior que a observada para
outras categorias. Esta categoria qualificada apresentou média de idade da ordem de 27,54 anos,
enquanto que os especializados 22,39 anos e os não especializados 26,55 anos. Dado o pequeno
número de observações para os cativos classificados como artesãos, não podemos fazer afirmações
categóricas acerca do assunto, já que a diferença apresentada não se mostra significativa.
Os laços familiares entre os escravos
As relações familiares estabelecidas em cativeiros são marcadas pela instabilidade, dada a
fragilidade das mesmas, cujo rompimento poderia ocorrer em processos de partilha de inventários
dos senhores de escravos, ou no momento da venda. Entretanto, a historiografia também menciona
a ocorrência de famílias sendo comercializadas integralmente, havendo manutenção dos laços
familiares mesmo antes da lei Rio Branco entrar em vigor (cf. Fragoso & Florentino, 1987, p. 164).
Assim, como observado por Motta & Marcondes, as evidências não apóiam completamente
nenhuma das hipóteses de forma exclusiva, estes autores constataram ao analisar as localidades do
Vale do Paraíba de Guaratinguetá e Silveiras: “(...) encontramos também indícios tanto de ruptura
quanto de preservação da família cativa. Tais indícios encontraram-se, de um lado, nos casos de
vendas de indivíduos isolados que eram descritos como casados e, de outro, nos escravos
transacionados ‘em família’” (Motta & Marcondes, 2000, p. 297).
Encontramos 32 crianças cativas menores de 12 anos sendo vendidas sozinhas ou em
conjunto com outras crianças, sendo uma delas filha de mãe liberta. Também foram observados 26
casos em que menores de 12 anos eram vendidos em conjunto com outros cativos sem que seus
laços familiares pudessem ser verificados.
Outra evidência de ruptura familiar foi encontrada através dos cativos casados negociados
sozinhos ou em conjunto sem seus respectivos cônjuges, que perfizeram 31 casos, sendo 7
correspondente a cativos casados com libertos. Além disso, foram observados 30 indivíduos
transacionados em conjunto cujos laços familiares não puderam ser analisados.
Uma das crianças menores de 12 anos vendidas desacompanhadas de seus pais é a escrava
de nome Enciliana, de apenas 3 anos, negra, negociada sozinha em 9 de fevereiro de 1869 pela
quantia de 300$000.
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Um exemplo de ruptura familiar ocasionada pela partilha de inventário é o caso ocorrido
entre as irmãs Rita D’Elboux Rocha e Anna Camila D’Elboux, no qual as irmãs fazem a troca das
escravas Domingas e Benedicta. Ambas escravas foram havidas por herança do pai, o Capitão
Thomaz Comptons D’Elboux. Sendo assim ambas tinham metade das duas escravas segundo o
inventário, e a transação que executaram foi a troca para a detenção da posse, cada uma, de uma
escrava inteira. Entretanto, a escrava Domingas possuía dois ingênuos, que foram considerados
libertos, “como se de ventre livre nascesse”, ficando um em poder de “Dona Rita” e outro em poder
de “Dona Anna”.
Assim, os casos de ruptura familiar antes da lei Rio Branco somam 13 escravos casados e 31
crianças menores de 12 anos sendo vendidas sozinhas – exceto os casos em que não foram descritas
as relações familiares dos escravos ou aquelas escrituras nas quais cativos eram transacionados em
conjunto. No período posterior à legislação, foram encontrados 11 casos de cativos casados e 2 de
crianças sendo negociadas sozinhas. Destas crianças, uma delas possuía mãe liberta e, quanto às
mães restantes, não possuímos informações acerca das mesmas. Além disso, as crianças negociadas
poderiam ser órfãs e, portanto, não caberia a proibição da venda. Quanto à separação dos cônjuges,
não podemos afirmar se a legislação estava sendo ignorada, já que o esposo(a) poderia ser liberto,
por exemplo. Ainda assim, a presença de cativos casados e crianças sendo negociados sozinhos
depois da legislação são indícios de ruptura familiar, ainda que não se constituam provas concretas.
Tais exemplos descritos podem em parte dar-nos uma noção do complexo desdobramento de
uma transação comercial envolvendo seres humanos. Por outro lado, a preservação das relações
familiares – ao menos aquelas em primeiro grau – também é por diversas vezes evidenciada. A
tabela IV.4 apresenta os diversos casos onde houve a preservação das relações de primeiro grau
entre escravos.
Nessa tabela explicitamos os casais, com ou sem filhos cativos, sendo negociados
juntamente com os cônjuges, assim como os casados, os viúvos, os solteiros com filhos e, por fim,
os grupos de irmãos escravos. Tais relações representam 34,18% dos 1691 casos analisados. José
Flávio Motta, analisando a estrutura de posses de escravos e a família escrava em Bananal entre
1801 e 1829 também encontrou de cerca de um terço dos cativos com as mesmas relações
familiares acima descritas para o ano de 1817 e de 1829, os quais correspondem ao período de
consolidação da cultura cafeeira em Bananal, a qual trouxe reflexos à configuração da população
cativa, já que, em 1801, quando a grande lavoura cafeeira ainda não havia dominado o cenário
bananalense, os cativos com laços familiares suplantavam a metade da população cativa total (cf.
Motta, 1999, p. 377). O número por nós encontrado corresponde também ao encontrado por
Fragoso e Florentino (cf. Fragoso & Florentino, 1987, p. 164), porém descartando para Piracicaba o
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que os autores chamam de “mercado de famílias”, já que os indícios tanto de ruptura quanto de
preservações familiares são evidentes.
A dinâmica da economia piracicabana teria em grande parte influenciado na proporção de
cativos possuidores de laços familiares, já que há instabilidade na constituição dos plantéis quanto
às relações familiares quando o mesmo se encontra em expansão.
Tabela IV.4
Relação dos tipos de famílias dos cativos transacionados com familiares
Tipos de Famílias
Casal com filhos escravos
Casal sem filhos escravos
Casada (o) com filhos escravos
Casada (o) sem filhos escravos
Casada (o) com cônjuge liberto ou livre
Casada (o) com escravo do comprador
Viúva (o) com filhos escravos
Viúva (o) sem filhos escravos
Solteira (o) com filhos escravos
Solteira (o) sem filhos escravos
Solteira com filho adotivo ingênuo
Mãe (estado conjugal não especificado) com filhos escravos
Mãe (estado conjugal não especificado) sem filhos escravos
Irmãos
Totais

Famílias
50
99
3
24
7
2
11
3
25
21
1
4
1
4
255

Escravos Ingênuos
200
35
198
69
14
24
7
5
2
28
7
3
4
60
6
21
26
1
1
10
1
1
9
578
154

Em diversos casos, verificamos, em uma única escritura, diversas famílias sendo
negociadas. Em escritura de 12 de julho de 1879, ocorreu a venda de doze cativos, com duas
famílias sendo comercializadas: Primo, de 54 anos, sua esposa Ignez de 41, e os seus filhos,
Benedicta, de 19 anos, Albina de 14, Maria de 13, Francisco de 10 e Carlos de 8 e mais dois
ingênuos do casal, além de um ingênuo de sua filha Benedicta; o outro núcleo familiar é constituído
pelos irmãos Bento, de 32 anos e Francisca, de 27.
Fugas e manumissões
Em diversas escrituras encontramos referências às tentativas de obtenção de liberdade por
parte dos escravos, tanto através da violência quanto através de subterfúgios que muitas vezes
estavam inseridos dentro do próprio contexto do sistema escravista.
Um exemplo de tentativa de obtenção de liberdade é o caso da escrava Deolinda, vendida
em 4 de outubro de 1882 por Antonio Galvão de Almeida, este lavrador, residente em Dois
Córregos, província de São Paulo, pela quantia de 800$000 a Luciano Soares de Morais, residente
em Piracicaba, negociante. A escrava preta fula possuía na época de sua venda 16 anos, estava
acompanhada por um filho ingênuo, fora matriculada em 1872 na cidade de Piracicaba e averbada
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em 1880 em Dois Córregos. Filha de escravos na época libertos nascera na cidade vizinha de
Capivari, onde fora batizada
“com o nome de Leonarda por que o Padre celebrante não quis aceitar o
nome de Deolinda dado pela finada mulher dele vendedor, o que não obstante
prevaleceu o nome de Deolinda pelo qual foi sempre geralmente tratada, por
que também a finada senhora não quis aceitar o nome dado pelo Padre(...)”.
A escrava almejava a liberdade, nas palavras do tabelião: “Esta escrava tem pretensões de
liberdade baseada principalmente na circunstância destes dois nomes, um usual da matrícula,
outro de batismo e por isso fica o vendedor e seu procurador nesta obrigados a sustentar os
direitos do comprador sobre a escrava(...)”. A escrava teria argumentado, na ocasião de sua venda,
que seu nome era Deolinda, e que dizia ser livre. A condição de escrava seria de Leonarda.
Dentre as tentativas de obtenção de liberdade, as fugas foram por diversas vezes
mencionadas. Como por exemplo, no caso da venda em 3 de abril de 1880 do escravo José, de 32
anos, casado com uma escrava do comprador e vendido pelo preço abaixo de mercado de 466$666
com a observação ”...por ser de má figura e fujão...”. Além deste caso, encontramos o do escravo
João, “...preto de trinta e tantos anos e que atualmente se acha fugido”, casado com mulher liberta.
A condição de “fugido” não impediu sua venda, a qual, entretanto se deu com preço abaixo do
preço médio para escravos entre 30 a 34 anos verificado para dito ano: 1:480$000. Provavelmente
os motivos destas fugas estariam ligados ao destino das esposas dos cativos mencionados.
Outro exemplo é o de Bernardo, jovem escravo de 18 anos, vendido em 6 de julho de 1864
com a observação do vendedor: “...declarou mais que o motivo de venda era por servir dito escravo
para pagem, por ser velhaco e ter fugido”.
Em relação às manumissões, foram encontrados casos como o da escrava Sebastiana,
solteira de 24 anos vendida em 28 de setembro de 1866. A condição para sua liberdade é dada pelo
comprador: “...lhe servirá durante sua vida e por sua morte ficará liberta não havendo provas que
ela tentasse contra a vida dele autorgante”.
Casos como estes ilustram as diversas formas de luta, podendo estas serem cotidianas,
dentro das possibilidades oferecidas pelo sistema escravista ou não, praticadas pelos escravos em
sua busca pela autonomia e liberdade: fugas, “malandragem” e busca pela obtenção de alforrias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho foram compulsadas 604 escrituras, nas quais foram registrados 1691
escravos, datadas entre 1861 e 1887. Ao longo do período em foco, a localidade de Piracicaba
esteve em parte atrelada economicamente à lavoura do café. Situada no “Oeste Velho” e um dos
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vértices do chamado “quadrilátero do açúcar”, Piracicaba passou a cultivar a rubiácea,
principalmente a partir da metade do século XIX.
Verificamos predomínio masculino entre os negociantes, sendo que as mulheres quando
encontradas transacionando cativos apareceram como vendedoras em 73,66% dos casos, o que
poderia indicar esfacelamento do plantel em função de partilhas de heranças. Já em relação à
moradia dos vendedores e compradores, quando sobrepostas tais características, verificamos que, de
acordo com a hipótese de Slenes, haveria absorção de cativos pelos senhores de escravos de
Piracicaba.
Os escravos transacionados entre compradores e vendedores da própria localidade, que
corresponderam a praticamente 53% das transações onde a moradia dos negociantes foi informada,
indicam-nos um possível rearranjo dentro dos setores de plantation piracicabanos: os setores
arrefecidos cederam mão-de-obra à lavoura da rubiácea em pujante expansão, tanto territorial
quanto economicamente.
Entre os cativos negociados, verifica-se predominância masculina. Dos 1691 cativos
negociados, 64,93% eram homens. Este perfil etário-sexual é observado em populações cativas
localizadas em zonas de plantation, para as quais destinava-se a mão-de-obra compulsória
proveniente de outras regiões em decadência econômica relativa. Sendo assim, Piracicaba
apresenta-se como uma cidade de elevado dinamismo econômico, propiciado pela cafeicultura e,
em menor medida relativa a partir de meados do século XIX, pela cana-de-açúcar.
A naturalidade foi obtida para pouco mais da metade (54,46%) dos indivíduos
comercializados. Destes, 54,51% eram paulistas e 28,45% oriundos “do Norte”, o que demonstra a
importância relativa do tráfico interprovincial. Os últimos, quando obtidos os informes sobre o
preço individual, mostraram-se mais caros que os primeiros.
Em relação aos preços gerais, notamos uma tendência crescente nos mesmos, quando
nominais, a partir do fim da década de 1860 e início da de 1870 até o começo da década de 1880. Se
tomarmos os escravos homens entre 10 e 34 anos, os preços nominais demonstraram tendência
crescente até 1881, quando da aprovação do imposto proibitivo sobre o tráfico interprovincial.
Além disso, foi possível observar elevação, a qual ocorreu provavelmente em função da Lei do
Ventre Livre, dos preços para os indivíduos do sexo masculino com idades entre 12 e 14 anos, cuja
expectativa de vida em cativeiro era maior, de cerca de 23,64%. Para os indivíduos de mesmo sexo,
situados nas faixas etárias de 15 a 24 anos e 25 a 34 anos, houve uma elevação de 14,16% e 12,67%
respectivamente, já para o sexo feminino, por sua vez, foi observada queda nas três faixas etárias
analisadas.
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Quanto às atividades desempenhadas pelos escravos, compulsamos a informação para
33,06% do total dos indivíduos analisados. Dos homens, os alocados para o serviço da roça
correspondiam a 82,83% e as mulheres a 52,76%. Estas predominavam nos serviços domésticos e
na atividade de cozinheira. Outra observação a ser feita é a de que os indivíduos cujas ocupações
exigiam qualificação e especialização possuíam preços significativamente mais elevados e idades
avançadas, podendo indicar um maior tempo necessário para o aprendizado do ofício quanto
melhores condições de vida, as quais poderiam propiciar uma maior expectativa de vida ao cativo.
No que concerne às relações familiares entre os cativos, obtivemos evidências tanto de
ruptura quanto de preservação dos laços familiares. Observamos uma ocorrência em que a própria
venda significou a união dos indivíduos com relações familiares de primeiro grau, que corresponde
ao caso já citado do escravo José, de 32 anos e vendido abaixo do preço de mercado, por 466$666
“...por ser de má figura e fujão...”, que era casado com a escrava de seu comprador.
Quanto às fugas e manumissões, as evidências apontam tanto para tentativas de obtenção de
liberdade através de meios externos ao sistema escravista - como as próprias fugas, as quais muitas
vezes possuem desenlaces violentos - quanto através dos meios previstos pelo mesmo. Como
exemplo deste último, podemos citar o caso do casal de escravos Adão e Felisberta, pretos,
paulistas, ambos de 50 anos, vendidos em 10 de agosto de 1868 pelo preço conjunto de 1:400$000
por Manoel Bueno de Godoi a Isabel de Siqueira Cardoso, a qual concede liberdade condicional aos
escravos recém adquiridos, descrita da seguinte forma pelo tabelião: “...pela compradora foi dito
que aceitava a presente conforme se acha declarada, e concede pela presente, aos ditos escravos
plena liberdade com a única condição de a servirem durante sua vida”. Este exemplo de liberdade
condicional encaixava-se perfeitamente ao espaço de manobra permitido aos escravos dentro da
própria sociedade escravista e conforme as regras e instituições da mesma, o que, no entanto, não
significa que a liberdade fosse alcançada por todos, já que mesmo tais conquistas dentro do sistema
exigiam uma espécie de “luta cotidiana”.
Exemplo a ser frisado é o da escrava Deolinda, ou Leonarda. Raras são as vezes em que as
vozes dos cativos são ouvidas, e mesmo que de forma indireta, tais oportunidades nos iluminam talvez na forma de lampejos, como esta - o complexo caminho em direção à vastidão dos aspectos
do sistema escravista.
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A eficiência colonial: uma aplicação da análise de envoltória de dados (DEA) às
capitanias hereditárias brasileiras [versão muito preliminar – favor não citar]
Cláudio Djissey Shikida1

Introdução
A análise de história econômica se baseia em dois grandes tipos de dados: qualitativos e
quantitativos. Uma suposta disputa entre o mesmo é uma falácia dado que ambos são
insumos na produção de teorias e hipóteses sobre o desempenho pregresso de uma
economia. A escassez de informações é a causa mais comum deste dilema e uma
narrativa histórica prevalece em forma qualitativa quanto maior esta escassez,
formulando teorias e apresentando modelos estilizados nestes casos.

Entretanto, existe um outro fator limitador: a própria tecnologia de pesquisa. Por exemplo,
quando da formulação de boa parte dos clássicos de história econômica do Brasil,
notadamente na metade do século XX, métodos quantitativos eram limitados
(basicamente se resumiam a métodos paramétricos, como a econometria aplicada à
história, ou seja, a cliometria) e exigiam o uso de tecnologia, na época, cara. Atualmente,
ambas as restrições não mais prevalecem, embora a escassez de dados históricos para
períodos muito recuados ainda seja um fato.

Este artigo pretende trilhar um caminho particularmente difícil: utilizar dados precários –
embora coletados com a diligência de bons economistas dedicados à história econômica
brasileira – e trabalhá-los com com o método quantitativo mais adequado, no caso, a
análise DEA (Data Envelopment Analysis) que é um método não paramétrico com menos
restrições quanto ao número de observações do que, por exemplo, a análise econométrica.

O problema tratado é o desempenho das capitanias hereditárias. Existe um consenso entre
historiadores do Brasil colonial de que o sistema de capitanias hereditárias, em seus
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primeiros anos, não obteve sucesso, exceto no caso de Pernambuco e São Vicente2.
Entretanto, por volta de 1580, como mostra Johnson (1998), as capitanias bem-sucedidas
eram Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro enquanto que Porto Seguro, Itamaracá e São
Vicente estavam em estágio de declínio.

Assim, pretende-se verificar se os dados coletados por Johnson (1998) podem nos dizer
algo sobre o “sucesso” das capitanias, não apenas no aspecto populacional, mas também
sob o ponto de vista da eficiência. Um resultado adicional interessante que se obtém desta
análise é a escala de produção da unidade examinada.

Uma análise histórica sobre as capitanias não será feita aqui, embora, eventualmente,
fatos históricos sejam usados para ilustrar os resultados obtidos. Para uma boa resenha
sobre as capitanias, ver, por exemplo, Lobo (1962), Buescu (1970), Tapajós (1970),
Johnson (1998), Tavares (1999) e Wehling & Wehling (1999).

Alguns conceitos importantes
Inicialmente3, é necessário definir o que se entende por eficiência. Existem dois conceitos
importantes: eficiência técnica e eficiência alocativa. O primeiro diz respeito ao fato de
que a unidade tomadora de decisão obtém um nível máximo de produto, dados a
quantidade de insumos disponível. O segundo conceito refere-se ao fato de que a unidade
tomadora de decisão utiliza os insumos em proporção ótima no que diz respeito aos seus
preços. Estas duas medidas, combinadas, geram o que se entende por eficiência
econômica.

Assim, por exemplo, a eficiência técnica pode ser entendida como referente, unicamente,
à distância de um ponto no espaço insumo x produto relativamente à função de produção
enquanto que a eficiência alocativa se refere à distância relativa à tangência entre a reta
de orçamento e a curva de possibilidades de produção (ou à isolucro e à função de
2

Ver Wehling & Wehling (1999).
Esta seção se baseia fortemente em Coelli (1996). Para maiores detalhes sobre a metodologia DEA, ver
Coelli (1996) e Greene (1997).
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produção). Resumidamente, a fronteira de produção diz respeito ao máximo de produto
que se pode obter, dados os insumos e a tecnologia.

A análise de DEA é um exercício de programação linear que pode ser usada, assim, para
o cálculo desta fronteira. Há dois modelos básicos, dependendo da hipótese que se queira
fazer sobre a eficiência das unidades decisórias: o modelo de retornos constantes de
escala (CRS ou CCR4) e o modelo de retornos variáveis de escala (VRS ou BCC). Para
fins de ilustração, considere a isoquanta da figura 1 abaixo, desenhada sob a hipótese de
retornos constantes de escala.

Figura 1 - Eficiência

Fonte: Coelli (1996)
A figura mostra uma isoquanta unitária (i.e., supõe-se retornos constantes à escala). Para
fins de raciocínio, suponha que ela represente uma isoquanta derivada de uma função de
produção de açúcar, de uma capitania, obtida a partir do emprego de mão-de-obra e
capital (engenhos). Supondo que se esteja no ponto P, então percebe-se uma ineficiência
técnica igual ao segmento PQ. Logo, PQ/0Q é o quanto os insumos deveriam ser
reduzidos para se obter a quantidade de açúcar em SS’. Assim, a eficiência técnica seria
dada por 0Q/0P5.

4

CCR e BCC são termos mais comuns na área de pesquisa operacional. Ver, por exemplo, Mello et alii
(2003).
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Considerando, agora, a isocusto AA’, a eficiência alocativa, para a capitania que opera
sobre o ponto P, seria 0R/0Q. Finalmente, a eficiência econômica é definida, para o ponto
P, como sendo 0R/0P, pois RP é a redução de custo que seria obtida com a redução da
quantidade de insumos empregada. A fronteira estimada sob o método DEA é, na
verdade, uma fronteira descontínua, embora convexa (piecewise linear convex isoquant).

Além disso, tanto o modelo CRS quanto o VRS podem ser estimados sob a abordagem
input-oriented ou output-oriented. Numa análise de geração de energia elétrica, por
exemplo, as variáveis de decisão podem ser os insumos, o que justificaria a primeira
abordagem.. Por outro lado, se o problema for obter um aumento de produção sem
modificações nas quantidades de insumo, então a abordagem mais adequada é a segunda6.

No caso das capitanias hereditárias, embora se possa imaginar que a abordagem inputoriented seja mais adequada, estima-se abaixo as fronteiras sob as duas óticas. A
diversidade institucional e, portanto, de restrições enfrentadas pelos colonizadores daria
suporte a uma visão de que todas as capitanias operavam sob condições distintas de sua
escala ótima, o que justifica a hipótese de retornos variáveis de escala (VRS).

Dados utilizados e resultados da análise DEA

Os dados são oriundos de Johnson (1998) que obteve as variáveis relevantes para oito
capitanias. O PIB de cada capitania é referente a 15937. O estoque de capital (engenhos8)
e a população (apenas a população branca) foram obtidos, pelo autor, para dois anos:
1570 e 1585. Em complemento à esta base, utilizou-se também o número de engenhos de
Buescu (1970), para 1587.
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Detalhes sobre o método DEA são encontrados em apêndice.
Medido em contos de réis e apenas para oito capitanias (o que é razoável dado que muitas delas sequer
foram colonizadas ou experimentaram o fracasso logo em seus primeiros anos).
8
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rigoroso, designasse apenas o moinho para moagem de cana-de-açúcar, o termo acabou por ser aplicado a
toda unidade econômica: o próprio engenho, os edifícios associados, as planatações de cana, as pastagens, a
senzala, a casa senhorial etc”. [JOHNSON, H.B. (1998) : 272 n.r. 18]
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Como não se tem o preço dos insumos, não há a preocupação em calcular um problema
de minimização de custos. O objetivo, portanto, é, apenas, estimar a fronteira de
produção e verificar a posição das capitanias em relação à mesma. Observe que isto
limita os resultados da análise pois o PIB foi medido em unidades monetárias. Contudo,
estes foram obtidos por Johnson (1998) indiretamente, através do dízimo pago pelas
capitanias. Tal imposto era de 10% sobre o total da produção de uma capitania. Os
resultados que se seguem, portanto, dependem de duas hipóteses fortes: (i) a maior parte
do PIB das capitanias era baseada no açúcar e (ii) o preço do açúcar é unitário.

A obtenção de mais dados poderia, contudo, sanar este problema. Adicionalmente, o
leitor perceberá que os resultados obtidos não distoam das narrativas históricas, o que
pode ser um sinal de que estas hipóteses não são tão limitadoras assim9.
Inicialmente, optou-se pelo cálculo10 de quatro fronteiras, todas com a hipótese de
retornos variáveis, mas utilizando-se ora os insumos, ora o produto como variáveis de
controle e para ambos os anos.

Os resultados, com os insumos de 1570, encontram-se nas tabelas 1 e 2 abaixo, sobre as
quais se comenta a seguir11.
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Um dos objetivos, em análise de decisão, é o de que a análise DEA seja complementada com critérios
qualitativos (ver Mello et alii (2003)). Neste sentido, pensa-se que uma aderência dos resultados – se
corretamente calculados – à opinião dos especialistas é um bom sinal, em termos dos objetivos deste artigo.
10
O freeware DEAP de Coelli (ver Coelli (1996)) foi utilizado.
11
Observe que o método VRS obtém, como resultado auxiliar, a eficiência sob a hipótese CRS. Isto lhe
permite calcular o tipo de retorno de escala de cada unidade decisória, no caso, a capitania.
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Tabela 1 - Eficiência (insumos de 1570, PIB de 1593)
VRS Input Oriented DEA Results
CRS TE
VRS TE
Escala
Itamaracá
1
1
1
Pernambuco
1
1
1
Bahia
0.459
.582
.789
RDE
Ilhéus
.719
.759
.946
RCE
Porto Seguro
.071
.455
.155
RCE
Espírito Santo
.423
.583
.726
RCE
Rio de Janeiro
1
1
1
São Vicente
.109
.212
.513
RCE
Fonte: cálculos do autor.
Legenda (para todas as tabelas): RDE = retornos
decrescentes à escala, RCE = retornos crescentes à
escala. “-“ = retornos constantes à escala.

Tabela 2 - Eficiência (insumos de 1570, PIB de 1593)
VRS Output Oriented DEA Results
CRS TE
VRS TE
Escala
Itamaracá
1
1
1
Pernambuco
1
1
1
Bahia
.459
.608
.755
Ilhéus
.719
.747
.962
Porto Seguro
.071
.073
.968
Espírito Santo
.423
.566
.748
Rio de Janeiro
1
1
1
São Vicente
.109
.2
.543
Fonte: cálculos do autor.

RDE
RCE
RCE
RDE
RDE

Assumindo uma certa “estagnação” – no sentido de que os insumos em 1570 não eram
muito diferentes, em quantidade, dos de 159312 - observa-se que em ambas as estimações,
Itamaracá, Pernambuco e Rio de Janeiro se encontram sobre a fronteira de produção. Sob
a abordagem input-oriented, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo e São Vicente
apresentavam retornos crescentes à escala enquanto que Bahia apresentava retorno
decrescente à escala. Finalmente, sob a abordagem output-oriented, as posições de
Espírito Santo e São Vicente se alteram, passando os mesmos a apresentarem retornos
decrescentes à escala.

Observa-se que, em ambas as abordagens, as capitanias mais eficientes são Itamaracá,
Ilhéus e Pernambuco, o que é compatível com o relato de Johnson (1998).

12

Uma hipótese algo heróica. Volta-se a este ponto a seguir.
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Considere-se agora as tabelas 3 e 4 abaixo, com as fronteiras obtidas com os insumos
datados em 1585.
Tabela 3 - Eficiência (insumos de 1585, PIB de 1593)
VRS Input Oriented DEA Results
CRS TE
VRS TE
Escala
Itamaracá
1
1
1
Pernambuco
.403
1
.403
RDE
Bahia
.280
.776
.361
RDE
Ilhéus
1
1
1
Porto Seguro
.324
1
.324
RCE
Espírito Santo
.276
.455
.608
RCE
Rio de Janeiro
.3
565
.530
RCE
São Vicente
.3
477
.629
RCE
Fonte: cálculos do autor.

Tabela 4 - Eficiência (insumos de 1585, PIB de 1593)
VRS Output Oriented DEA Results
CRS TE
VRS TE
Escala
Itamaracá
1
1
1
Pernambuco
.403
1
.403
Bahia
.280
.815
.343
Ilhéus
1
1
1
Porto Seguro
.324
1
.324
Espírito Santo
.276
.36
.768
Rio de Janeiro
.3
.3
1
São Vicente
.3
.3
1
Fonte: cálculos do autor.

RDE
RDE
RCE
RDE
-

Para estas verifica-se uma pequena alteração em relação ao conjunto de tabelas anteriores
(tabelas 1 e 2) no que diz respeito a Pernambuco. Na abordagem input, a capitania passa a
apresentar retornos decrescentes à escala. Acontece algo similar ao Rio de Janeiro que,
sob a mesma abordagem, passa a apresentar retornos crescentes à escala. Observa-se
também que São Vicente passa a figurar no rol das capitanias eficientes, sob a abordagem
output, juntamente com Itamaracá e Rio de Janeiro. Em termos de eficiência, Rio de
Janeiro deixa de constar com o nível máximo de eficiência. Pernambuco, Ilhéus, Porto
Seguro e Itamaracá passam a ser as capitanias mais eficientes.

Das tabelas anteriores pode-se ainda observar alguma alteração nos retornos de escala,
conforme os insumos utilizados. Tais mudanças são resumidas na tabela 5 abaixo, em
itálico.
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Tabela 5 – Mudanças de escala
Input oriented
1570
1585
Itamaracá
Pernambuco
RDE
Bahia
RDE
RDE
Ilhéus
RCE
Porto Seguro
RCE
RCE
Espírito Santo
RCE
RCE
Rio de Janeiro
RCE
São Vicente
RCE
RCE
Fonte: cálculos do autor.

Output oriented
1570
1585
RDE
RDE
RDE
RCE
RCE
RCE
RDE
RDE
RDE
-

Para se avaliar adequadamente as quatro estimações acima é necessário que se considere
alguns pontos importantes. Primeiramente, qual a defasagem de tempo adequada para se
estimar fronteiras de produção no Brasil colonial? Não se sabe ao certo e, por isto, este
trabalho optou pela generosidade com os dados. O custo disto parece ser esta instabildade
apresentada nas células em itálico acima.

Em segundo lugar, qual a abordagem mais adequada: input oriented ou output oriented?
Se a unidade decisória (o comando de uma capitania) controla o estoque de pessoas ou de
engenhos, então a abordagem correta é a primeira. Se, por outro lado, é possível controlar
o produto para um dado nível de insumos, então a abordagem correta é a segunda. Há
bons motivos para se optar pela primeira abordagem na amostra em questão 13. Um bom
exemplo era a caça de índios – não espelhada nas variáveis acima – feita por brancos para
fins de trabalho14: trata-se de uma variação no estoque de mão-de-obra para fins de
produção, e não o contrário15.

13

Seguimos a tradição dos estudos de história econômica: supomos que as capitanias, na sua administração,
buscavam maximizar o produto através de variações no estoque de capital e de mão-de-obra.
14
Isto não invalida as estimações acima, limitadas à quantidade de população branca. Afinal, a busca de
índios era, primordialmente, uma tarefa de brancos. A alocação de mão-de-obra branca para a caça de
índios, obviamente, influencia no total de população branca empregada em tarefas produtivas. Entretanto,
este é um ponto ao qual se volta a seguir.
15
Curiosamente, a capitania do Espírito Santo sofre uma mudança significativa quando se muda o
algoritmo entre as abordagens citadas, mantendo a consistência, contudo, no que diz respeito à datação dos
insumos relativamente ao produto. É possível que o problema se relacione com uma possível
heterogeneidade entre capitanias resultante de diferentes percentuais de população empregados em
engenhos (quanto maior a população, menor este percentual). Contudo, a ausência de dados mais
detalhados impede uma análise mais rigorosa. Agradeço a Leonardo M. Monastério por esta observação.
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Se se aceita a abordagem input oriented, então a pergunta seguinte diz respeito aos
resultados obtidos quanto à escala de cada capitania. Observa-se que as capitanias de
Pernambuco, Ilhéus e Rio de Janeiro têm seu status de retornos à escala alterados nesta
abordagem (as duas primeiras colunas da tabela 5). Ilhéus passa de uma situação de
retornos crescentes para retornos constantes. Pernambuco passa de retornos constantes
para decrescentes e apenas Rio de Janeiro passa de retornos constantes para crescentes.
Qual a causa desta instabilidade? Possivelmente fatos históricos e talvez um pouco de
lógica econômica16.

Antes de maiores comentários, vale a pena explorar um pouco mais os dados.

Em primeiro lugar, embora o método aplicado não sofra com o reduzido número de
observações no sentido econométrico, isto não significa que não possam ocorrer
distorções. Por exemplo, Mello et alii (2003) chamam a atenção para o problema quando
o número de unidades decisórias é pequeno. Segundo os autores, seria recomendável que
este fosse entre quatro ou cinco vezes maior que o número de variáveis. No caso deste
artigo, tem-se oito capitanias e três variáveis. Há duas opções possíveis para solucionar
este problema. Uma delas é a restrição nos pesos e outra é reduzir o número de variáveis.

Tendo em vista o exposto acima, optou-se pela estimação da fronteira usando-se apenas a
variável “engenho”. O motivo de não se adotar a ponderação é o de que a própria variável
“população branca” pode não estar refletindo corretamente o fator de produção “mão-deobra”, conforme dito anteriormente. Adicionalmente, abandonou-se o cálculo das
fronteiras usando dados de 1570, assumindo-se que a defasagem de tempo entre 1585 e
1593 seja menos problemática.

Embora não se saiba exatamente qual a estrutura de defasagens mais adequada a
processos produtivos da época, pode-se considerar a observação de Buescu (1970) que,
ao examinar as cartas de Duarte Coelho (primeiro donatário de Pernambuco) ao rei de
Portugal, concluiu que a passagem do ciclo do pau-brasil para o do açúcar ocorre entre
16

Mas não se deve ignorar causas puramente técnicas que podem ser oriundas do método utilizado.

9

1550 e 1570. Assim, pode ser que resultados obtidos com o uso das variáveis datadas em
1570 leve a resultados mais instáveis, o que, novamente, reforçaria o argumento
favorável ao uso dos dados de 1585.
Os resultados são os que se seguem.
Tabela 6 - Eficiência (insumo: engenhos (1585), PIB de 1593)
CRS TE
Itamaracá
.636
Pernambuco
.316
Bahia
.28
Ilhéus
1
Porto Seguro
.324
Espírito Santo
.216
Rio de Janeiro
.3
São Vicente
.3
Fonte: cálculos do autor.

VRS Input Oriented DEA Results
VRS TE
Escala
.636
1
1
.316
.815
.343
1
1
1
.324
.303
.713
.3
1
.3
1

RDE
RDE
RCE
RDE
-

Basicamente, a mudança está na “região sudeste”: Espírito Santo, Rio de Janeiro e São
Vicente. O primeiro passa de retornos crescentes para decrescentes, e os outros dois têm
uma mudança de retornos crescentes para constantes. Note que, em termos de eficiência,
Ilhéus e Porto Seguro aparecem como sendo bastante eficientes, o que contraria o senso
comum dos historiadores. Pernambuco, por sua vez, não causaria polêmica neste quesito.

Para finalizar, considere-se as estimativas do número de engenhos em 1587, segundo
Buescu (1970). Em relação aos dados de Johnson (1998), há algumas alterações
importantes, embora haja a maior proximidade temporal em relação ao PIB. Assim, para
fins de comparação, replicou-se a estimativa anterior para este vetor de insumos.
Tabela 7 - Eficiência (insumo: engenhos (1587), PIB de 1593)
CRS TE
Itamaracá
1
Pernambuco
.657
Bahia
.44
Ilhéus
.786
Porto Seguro
.255
Espírito Santo
.283
Rio de Janeiro
.708
São Vicente
.472
Fonte: cálculos do autor.

VRS Input Oriented DEA Results
VRS TE
Escala
1
1
1
.657
.662
.665
.962
.817
.36
.708
.346
.817
1
.708
.472
1

RDE
RDE
RDE
RCE
RDE
RCE
-
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Para que se possa ter uma idéia mais agregada dos resultados acima, considere-se a tabela
8 abaixo, que apresenta as ordenações das capitanias, em termos de eficiência, em todas
as estimações input-oriented feitas acima.
Tabela 8 – Eficiência (resumo)
DEAP
Com dois
insumos
(população
branca,
engenho –
1585)
Itamaracá
1ª
Pernambuco
2ª
Bahia
5ª
Ilhéus
1ª
Porto Seguro
3ª
Espírito Santo
6ª
Rio de Janeiro
4ª
São Vicente
4ª
Fonte: Cálculos do autor

Apenas com
um insumo
(engenho –
1585)

Apenas com
um insumo
(engenho –
1587)

3ª
1ª
2ª
1ª
1ª
4ª
5ª
5ª

1ª
1ª
3ª
2ª
6ª
5ª
1ª
4ª

Da tabela 8 pode-se tecer alguns comentários sobre o que dizem os historiadores e o que
os dados tratados pela metodologia DEA informam. Para Johnson (1998), a realidade do
final do século XVI mostraria Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro em crescimento, com
Porto Seguro, Itamaracá, São Vicente, Ilhéus e Espírito Santo em trajetória de declínio.

Para os insumos de 1585, os resultados obtidos acima mostram que se por um lado,
Pernambuco permanece entre as capitanias mais eficientes, Bahia e Rio de Janeiro
possuem um status mais impreciso. São Vicente, embora tenha sido sucesso de
colonização no início do século XVI – conforme apontado por vários autores17 apresenta um desempenho medíocre no final do mesmo, o que é compatível com os
resultados acima. Finalmente, Porto Seguro segue sendo um caso atípico, dada a alta
eficiência apresentada.

Utilizando-se os dados de 1587, oriundos de Buescu (1970), a situação se altera um
pouco. Neste caso, tem-se Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro bem classificados, São
17

Ver, por exemplo, Wehling & Wehling (1999).
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Vicente em uma situação semelhante à obtida com os dados de 1585 e, no caso de Porto
Seguro, há uma grande queda, deixando a capitania em situação compatível com as
narrativas históricas que apontam seu claro fracasso.

Um caso adicional merece ser comentado: Ilhéus. Conforme Johnson (1998), o início
promissor desta capitania sofreu choques diversos como conflitos com tribos indígenas
fazendo com que a indústria do açúcar prosperasse apenas em uma parcela da capitania, o
que não é incompatível com a eficiência observada. Afinal, é bom lembrar que os
historiadores normalmente atribuem o “sucesso” das capitanias apenas à colonização
(povoamento), não à produção18.

Conclusões

A pesquisa histórica, em uma definição algo literária, pode ser pensada como uma
incesssante interação entre dados e teorias de forma que:
“Lá onde os dados faltam, poder-se-á interpolar ou
extrapolar – método matemático de usar a imaginação.
Deverá aplicar-se com cautela e prudência, exigindose que a construção resultante seja racional e coerente.
Não será fácil chegar a uma quantificação de uma
certa amplitude, abrangendo todo o passado da
economia brasileira. Até lá, será preciso juntar dados,
conferi-los, completá-los, construindo-se, aos poucos,
a imagem quantificada”. [BUESCU, M. (1970) : 63]
Este artigo é uma aplicação do método de DEA a dados do período colonial brasileiro.
Ao invés de tomar como ponto de partida as narrativas históricas, buscou-se, aqui,
analisar o fenômeno histórico no sentido inverso: será que os dados, ainda que precários,
corroboram as narrativas mais comuns sobre o sucesso (ou não) da colonização
portuguesa? Além disso, ao invés de se levar em consideração apenas o aumento da
população, buscou-se observar o “sucesso” através do critério da eficiência em termos de
produção.
18

Se fosse possível ter vetores de preços regionais de açúcar, a análise deste texto poderia ficar mais
interessante pois seria possível medir a fronteira considerando-se um problema de minimização de custos.
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Como principal resultado, a classificação tradicional sofre algumas modificações, embora
não sejam muito distintas do que um historiador pudesse aceitar. Pode-se encarar este
resultado com certo otimismo, pois ele mostra que outros temas de história econômica
são passíveis de tratamento com a análise de DEA: historiadores, por exemplo, de
períodos menos distantes no tempo podem se beneficiar de dados menos precários e
mesmo menos escassos. Obviamente, no caso deste estudo, seria desejável aperfeiçoar a
análise anterior, complementando-a com mais informações qualitativas19.

Um ponto interessante dos cálculos acima são os retornos de escala. Por exemplo, os
mesmos podem, num exercício distinto, servir de parâmetro para outras explicações sobre
as mudanças pelas quais passaram diversas capitanias. Teria sido a crescente intervenção
portuguesa função, dentre outras variáveis, por exemplo, da observação de retornos de
escala locais? Adicionalmente, a sucessiva retomada governamental das capitanias
deveu-se, além daquelas abandonadas, a algum critério ligado à sua eficiência?

Embora estas sejam perguntas interessantes, não são passíveis de resposta com este artigo
cujo objetivo é bem mais modesto e, pensa-se, compatível com a cautela recomendada
por Buescu, conforme citação acima.
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Apêndice 1 – O problema de DEA sob retornos de escala variáveis20
Suponha a existência de K insumos e M produtos para cada uma das N unidades
decisórias. Assim, para uma unidade decisória qualquer, a quantidade de insumo é xi e o
produto é yi. Tem-se, para o conjunto de unidades decisórias, uma matriz X de insumos
de ordem K x N e uma matriz Y, de ordem M x N. A análise de DEA consiste na
construção não-paramétrica de uma fronteira envoltória de forma tal que todos os pontos
não estejam acima da mesma.

Supondo retornos constantes de escala, pode-se formular este problema na forma de um
problema que maximize o produto total obtido sobre o total de insumos, ambos
ponderados. Isto é:
Max(u ' yi / v' xi ) s.a. u ' yi / v' xi ≤ 1, u , v ≥ 0
u ,v

(A.1)

O problema A.1, contudo, permite infinitas soluções, o que pode ser evitado
reescrevendo-o na forma normalizada (v’xi = 1):
Max(µ ' yi ) s.a. v' xi = 1, µ ' yi − v' xi ≤ 0, µ , v ≥ 0
µ ,v

(A.2)

Através da dualidade, pode-se reescrever A.2 de forma a se obter o problema no formato
de envoltória21:
Minθ λ s.a. − yi + Yλ ≥ 0, θxi − Xλ ≥ 0 λ ≥ 0
θ ,λ

(A.3)

A transformação do problema (A.3) em um de retornos variáveis é obtida através da
inclusão da restrição de convexidade adicional, N1’ RQGHé o vetor unitário,
gerando:
Minθ λ s.a. − yi + Yλ ≥ 0, θxi − Xλ ≥ 0, N1' λ = 1, λ ≥ 0
θ ,λ

20
21

(A.3’)

Este apêndice segue de perto Coelli (1996).
Nesta forma há menos restrições do que em (A.2) pois K + M < N +1.

15

Apêndice 2 – Dados utilizados
1593
1587
1585
Y
K
K
L
ITAMARACA
10600
3
3
300
PERNAMBUCO
116000
50 66
12000
BAHIA
56000
36 36
12000
ILHEUS
16670
6
3
900
PORTO SEGURO
1800
2
1
600
ESPIRITO SANTO
6000
6
5
900
RIO DE JANEIRO
5000
2
3
900
SAO VICENTE
5000
3
3
1800
Fonte: Johnson (1998) e Buescu (1970) para 1587.
Notas: PIB em mil réis.

K
1
23
18
8
5
1
0
4

1570
L
600
6000
6600
1200
1320
1200
840
3000

16

METODOLOGIA PARA A HISTÓRIA DO SERTOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL: O ESTUDO DA REGULAMENTAÇÃO DAS
SOCIEDADES ANÔNIMAS E DA POLÍTICA SETORIAL NOS ANOS 1910 E 1920

Cláudia Regina S. de Oliveira Hansen (mestranda em História pela UFF)

O debate na historiografia brasileira acerca da primazia e participação das empresas
de Serviços Públicos no conjunto da economia é muito pequeno, especialmente sobre as de
Energia Elétrica1. Nos anos de 1910 e 1920 este debate tem como pano de fundo a
penetração imperialista no Brasil e na América Latina, ou seja, a participação do capital
estrangeiro nas atividades de serviços públicos2. No entanto, o mesmo intervalo de tempo
correspondeu ao período de atuação da CBEE (Companhia Brasileira de Energia Elétrica),
empresa privada e de capital nacional atuante na Bahia, São Paulo , Rio de Janeiro e
Distrito Federal, que vai, inclusive, disputar com a empresa canadense Light and Power, o
controle destas atividades no Brasil, chegando a entrar em um conflito aberto com a
empresa estrangeira no Distrito Federal; e que ultrapassou a arena da iniciativa privada,
colocando em campos opostos, em diferentes momentos, a prefeitura do Distrito Federal, o
governo do Estado do Rio de Janeiro e o Governo Federal.

1. Balanço das contribuições e do debate acadêmico acerca do setor de Energia Elétrica no
Brasil

Os temas da eletricidade e energia elétrica, só se tornaram objetos de interesse
específico para historiadores e cientistas sociais nos últimos anos. A avaliação atual destas
1

SAES, Flávio M. A. A Grande Empresa de Serviços Públicos na Economia Cafeeira: 1850-1930.São
Paulo: Hucitec, 1986, p. 16.
2
LAMARÃO, Sérgio T. Niemeyer. A Energia Elétrica e o Parque Industrial Carioca (1880-1920).
Niterói: Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. Universidade Federal Fluminense, 1997 (tese de
doutorado), p. 190.
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questões e o balanço que no momento é apresentado, apóia-se nas observações oferecidas
por Helena Carvalho de Lorenzo, Sérgio Lamarão, Flávio Saes e Maria Letícia Corrêa. No
entanto, deve-se considerar que grande parte dos trabalhos analisados por esses autores
refere-se às implicações econômicas e materiais do desenvolvimento e dos usos da energia
elétrica; e as relações entre o Estado e o setor de energia elétrica.3
Segundo Lamarão, a bibliografia, no que diz respeito aos textos produzidos no
exterior, pode ser reunida em dois grupos: “os que discutem as implicações econômicas da
energia elétrica, encarada como fator de progresso material; e aqueles, produzidos nos
últimos 30 anos, que recuperam a história da energia elétrica em seus diferenciados usos,
num contexto mais amplo, encarando o fenômeno elétrico como resultado de uma trama de
interações técnicas e também sociais, políticas e ideológicas.”4 Lorenzo, apontou trabalhos
que relacionam o progresso técnico e transformações na vida econômica e social,
destacando-se Prometeu Desacorrentado: transformação tecnológica e desenvolvimento
industrial na Europa Ocidental desde 1750 até a nossa época, de David Landes (1969); A
era dos impérios, de Eric Hobsbawn (1989); e Teoria do desenvolvimento econômico, de
Joseph Schumpeter (1982), entre outros.5
No Brasil o estudo da eletricidade e da energia elétrica esteve subordinado à questão
mais geral da industrialização/urbanização, ou seja, apresentando hipóteses sobre o
significado da eletricidade como insumo básico para o desenvolvimento industrial, sobre
eletricidade e eletrificação nas relações com o crescimento urbano, e sobre a participação
do capital externo na economia brasileira.6 Flávio Saes ressalta que o número de obras

3

LORENZO, Helena.C. Eletrificação e crescimento industrial no estado de São Paulo: 1880-1940 In:
Perspectivas, São Paulo, 17-18, 1994/1995, p.124.; LAMARÃO, op. cit. pp. 3 e 4; SAES, op. cit. pp. 15 e
16; CORRÊA, Maria Letícia. Fontes e metodologia para a história do setor de energia elétrica
brasileiro: o estudo da regulamentação e d política setorial nos anos de 1930 In: ANPUH, Brasil 2001,
p.3.
4
LAMARÃO, op. cit., p. 3. Ver, por exemplo, Jean-Claude Debeir, Jean-Paul Deléage e Daniel Hénery, Les
servitudes de la puissance: une historire de l’énergie. Paris: Flamarion, 1986; e David Nye, Electrifying
América: social meanings of a new techonology. Cambridge: MIT Press, 1990, entre outros.
5
LORENZO, op. cit., p. 124. A autora refere-se nomeadamente aos trabalhos de David Landes, Prometeu
desacorrentado: transformação tecnológica e desenvolvimento industrial na Europa Ocidental desde 1750 até
a nossa época. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994; Eric j. Hobsbawn, A Era dos Impérios. 1875-1914. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1988; Joseph Schumpeter, Teoria do desenvolvimento econômico. São Paulo: Abril
Cultural, 1982.
6
PELAEZ, Carlos Manuel. História da Industrialização Brasileira. Rio de Janeiro: APEC, 1972;
VILLELA, Anníbal V. e SUZIGAN, Wilson. Política de governo e crescimento da economia brasileira.
Rio de Janeiro: IPEA, 1975; SUZIGAN, Wilson. Indústria brasileira: origem e desenvolvimento, 1986;
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específicas sobre energia elétrica é reduzido e que grande parte destes estudos refere-se ao
domínio do setor até os anos sessenta por dois grupos estrangeiros: Light e Bond and Share,
além das colocações sobre o código das águas em 1934 e o crescimento da potência
instalada no Brasil, como sendo as referências mais comuns na literatura.7 Maria Letícia
Corrêa8 aponta alguns estudos que se debruçaram sobre as relações Estado/setor de energia
elétrica, destacando os trabalhos do economista José Luiz Lima que estuda o contexto
político inaugurado com o início da regulamentação do setor de energia elétrica no país,
quando da promulgação do Código de Águas de 1934. 9
Portanto, a produção acadêmica analisada por estes autores enfatiza as questões
relacionadas à evolução econômica, os aspectos tecnológicos dos usos da eletricidade e as
relações entre o Estado e o setor de energia elétrica, ainda que tangencialmente. Assim,
poucos foram os estudos que se debruçaram especificamente sobre as empresas de energia
elétrica, em especial as de capital nacional, seu poder e o impacto de seu produto/serviço na
economia.

2. Metodologia

Quais são as preocupações atuais dos historiadores das empresas? Que postura
assume a história econômica que tenta pensar a história empresarial no Brasil? Quais são as
perspectivas destes historiadores? Qual o conceito de história empresarial que norteia estes
estudos?

STEIN, Stanley. Origens e evolução da indústria têxtil no Brasil: 1850-1950. Rio, ed. Campus, 1979. pp.
97-99.
7
SAES, op. cit. p.16. Afirma serem os estudos específicos mais conhecidos sobre energia no Brasil: Catulo
Branco, Energia elétrica e capital estrangeiro no Brasil. Alga-Ômega, São Paulo, 1975; Jean-Marie Martin,
Processus d’industrialisation el développement énergétique du Brésil, Institut des Hautes Étudos de
l’Amérique Latine, Paris, 1966; Judit Tendler, Electric Power in Brasil. Harvard Univeresity Press,
Cambridge (Mass.), 1968.
8
CORRÊA, op. cit. p.3.
9
Judith Tendler, op. cit.; Catulo Branco, Op.cit.; Emilio Lebre La Rovere, Énergie et style de
développement: le cas du Brésil. Paris: École des Hautes Études em Sciences Sociales, 1980( tese de
doutorado) ; e Nivalde de Castro, O setor de energia elétrica no Brasil: a transição da propriedade
privada estrangeira para a propriedade pública ( 1945-1961). Dissertação de mestrado-Instituto de
economia Industrial, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1985.
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Segundo Maria Bárbara Levy o conceito de história empresarial não tem sido
claramente sistematizado e, por isso, pode ser interpretado diferentemente por vários
autores. Maria Bárbara Levy, Flávio Saes e Carlos Gabriel Guimarães10, ressaltam que os
estudos sobre empresas devem se pautar em um enfoque sócio-histórico. Ou seja, enfatizam
a idéia de que estudar empresas é levar em consideração as articulações recíprocas entre as
relações sociais e as práticas empresariais, “situando seu objeto no conjunto das relações
humanas do seu tempo em um determinado espaço – a geo-história”11. Citando Carlo M.
Cippola, Carlos Gabriel Guimarães12 reforça sua perspectiva para o estudo das empresas,

“o historiador para explicar o funcionamento e o desempenho
de uma dada economia, deve tomar em consideração todas as
variáveis, todos os elementos, todos os fatores em jogo. E não só
variáveis e os fatores econômicos. O historiador tem que incluir na
sua análise as instituições jurídicas, as estruturas sociais, as
características culturais, as instituições políticas, que pelo impacto
que estas instituições e estruturas tiveram no desempenho da
economia estudada, quer, pelo contrário, pelo impacto que a situação
econômica teve nas referidas estruturas e instituições(...)”.

Assim, seguindo a avaliação proposta por Carlos Gabriel Guimarães, Maria Bárbara
Levy e Flávio Saes, os estudos sobre empresas e/ou seu poder - caso específico deste estudo
em andamento sobre a CBEE em Petrópolis-, devem considerar a História Econômica e
Social, ou seja, enfatizar a relação entre os atores sociais e a economia.
Na constituição dessa abordagem para o estudo do poder da sociedade anônima
CBEE (Companhia Brasileira de Energia Elétrica) em Petrópolis (1909-1927), a pesquisa
em andamento busca estabelecer algumas das relações entre a regulamentação referente à
10

LEVY, Maria Bárbara. A Indústria do Rio de Janeiro Através de suas sociedades Anônimas: esboços
de história empresarial. Rio de Janeiro: Editora UFRJ/Secretaria Municipal d Cultura do Rio de Janeiro,
1994 (Col. Biblioteca Carioca, v. 31, série publicação científica); SAES, Op. cit. ; GUIMARÃES, Carlos
Gabriel. Bancos, Economia e Poder no Segundo Reinado: o caso da sociedade Bancária Mauá,
Macgregor & Cia (1854-1866). (tese de doutoramento)
11
LEVY, op.cit. p. 27.
12
CIPPOLA, Carlo M. Introdução ao Estudo da História Econômica. Tradução de Carlos Aboin de Brito e
de Isabel Minervini. Lisboa: Edições 70, 1993, p.21. In: GUIMARÃES, op. Cit. P. 43.
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constituição das Sociedades Anônimas, a regulamentação do setor de energia elétrica no
Brasil da República Velha e a constituição da CBEE.

3. A regulamentação das Sociedades Anônimas e legislação para o setor de Energia Elétrica
no Brasil da Primeira República.

3.1. A CBEE e a Lei sobre Sociedades Anônimas

A indústria de energia elétrica no Estado do Rio deu seus primeiros passos no final do
século XIX. Até os anos 30, a iniciativa privada respondia pela maior parte dos
investimentos em atividades de energia elétrica no território fluminense. Neste período, o
Estado do Rio possuía o segundo parque gerador do país, sendo superado somente por São
Paulo, e a produção hidrelétrica já predominava sobre a produção de origem térmica,
mantendo-se em torno de 95% do total. Já no primeiro decênio do século XX verificou-se
um aumento enorme na capacidade instalada: de 34.753 Kw em 1910, contra menos de
1000 Kw até 1900. Este crescimento esteve relacionado diretamente à entrada em
funcionamento das duas grandes usinas do Estado do Rio na época: Fontes (Light) e
Piabanha (CBEE). Em 1920, a capacidade instalada no Estado atingiu 61.925Kw.13
A CBEE, constituída em 1909, era proprietária do segundo maior parque gerador
localizado em território fluminense, respondendo por cerca de 12% do total da capacidade
instalada no Estado. A hidrelétrica de Piabanha, primeira usina da CBEE, foi inaugurada
pela antecessora, a Guinle e Cia, em novembro de 1908, no rio Piabanha contando com
9.000 Kw. Iniciativa do grupo nacional liderado por Cândido Gafrée e Eduardo Guinle, a
usina de Piabanha, localizada no município de Areal, era a principal fornecedora de energia
elétrica para o Estado do Rio, responsabilizando-se, de início, pelo abastecimento das

13

Trabalho realizado pelo Centro de Memória da Eletricidade no Brasil, A Cerj e a História da Energia
Elétrica no Rio de Janeiro., coordenado por Sérgio Tadeu de Niemeyer Lamarão, p. 31.
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cidades de Niterói, São Gonçalo e Petrópolis14. Em 1912, a CBEE inaugurou uma
termelétrica em Niterói com 400Kw de potência, visando garantir o fornecimento de
energia elétrica à cidade em situação emergencial. A ampliação mais significativa do
parque gerador da empresa ocorreu em 1924, com a entrada em operação da hidrelétrica de
Fagundes com 4.800Kw, localizada no rio de mesmo nome, afluente do Piabanha. Em
1927 a CBEE foi vendida á American Foreign Power Company e à Brazilian Electric
Power Company e, em 1930, preocupada em ampliar sua capacidade de atendimento ao
mercado consumidor, promoveu a interligação do seu sistema ao da Rio Light, através da
subestação conversora de Rio da Cidade. Nos anos 30 a CBEE abastecia Niterói; Magé;
Areal; Petrópolis; Cascatinha, Itaipava, Pedro do Rio e Correias, em Petrópolis; e São
Gonçalo. 15
A grande questão que para nós se coloca, neste momento, é tentar estabelecer
algumas conexões entre a constituição e posterior expansão de uma empresa de serviços
públicos de energia elétrica, com o contexto mais amplo das políticas governamentais que
favoreceram diretamente o crescimento industrial do Rio de Janeiro no período em foco especificamente a consolidação da Lei das Sociedades Anônimas no Brasil da República
Velha -, já que em junho de 1909 foram registrados na Junta Comercial do Rio de Janeiro
os estatutos da CBEE, sociedade por ações.16 Vários autores ressaltam que a evolução da
economia brasileira em todo o período anterior a 1913-1914, foi influenciada pelos eventos
do fim do Império e da República, destacando-se a crise da agricultura e o conjunto das

14

Estas localidades correspondiam a grandes centros industriais fluminenses. Maria Bárbara Levy salienta,
inclusive, que no início do século XX, as indústrias no Rio de Janeiro se expandem e que o Distrito Federal
abria portas para o maior mercado consumidor do país, e até 1920 atraiu maior volume de migrações internas
que todo o Estado de São Paulo; Wiston Fritsch afirma que a história econômica do Brasil foi marcada por
uma evolução favorável nas relações de troca, coexistindo com entrada de capital estrangeiro, levando a uma
taxa média de crescimento anual de 4,5% ;Anníbal V. Villela e Wilson Suzigan ressaltam que os anos que
vão de 1902-1913 teriam sido marcados por grande crescimento industrial como resultado da combinação da
valorização cambial e da estabilidade dos preços internos, fazendo com que as taxas de câmbio se
valorizassem, apesar do aumento da taxa de importação. Por outro lado um aumento nos direitos aduaneiros,
compensaram essa valorização cambial, protegendo assim, a produção interna e estimulando o investimento
na indústria de transformação. LEVY, op. cit. pp.196-199; FRITSCH, Wiston. Aspectos da Política
Econômica no Brasil, 1906-1914, in: NEHAUS, Paulo (coordenador. Economia Brasileira: uma visão
histórica: Rio de Janeiro, Ed. Campus, 1980. p.257; VILLELA e SUZIGAN, op. cit. pp.88-89.
15
As informações referentes a CBEE foram feitas à partir das informações contidas no trabalho do Centro
de Memória da Eletricidade. Op. cit. pp. 35-37.
16
As informações foram retiradas de Rapport général sur les usines, l’organization, les concessions et les
franchises de la Companhia Brasileira de Energia Elétrica. pp. 129-132.
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reformas bancárias, monetária e das sociedades anônimas, a partir da Lei Bancária de
188817.
Ainda sob o regime monárquico adotou-se uma política monetária de base emissionista,
através de lançamentos de títulos da dívida pública e concessões de crédito à lavoura,

18

onde alguns bancos poderiam emitir papel-moeda em proporção às suas reservas metálicas,
sob liderança de uma banco emissor, que faria contrato com o Tesouro. 19Com a República,
semelhante política foi seguida por Rui Barbosa, quando à frente do Ministério da Fazenda
adotou medidas de expansão do crédito à agricultura, criou bancos de emissão e a
arrecadação, em ouro, dos direitos aduaneiros.20 De 1890 a 1891, foram emitidos 335.000
contos em papel-moeda – um aumento de 150% nas emissões21. Os bancos emissores eram
distribuídos por regiões, e cada uma delas possuía um banco emissor com autonomia, já
que o numerário circularia nestas jurisdições. Pareciam bancos de negócios norteamericanos: tinham cessão gratuita de terras devolutas para estabelecerem colonos e
exploração industrial; preferência nas concorrências públicas para construção de estradas de
ferro, docas, portos, etc.; tinham isenções tributárias para os estabelecimentos industriais
que fundassem22. Os dois ministros que seguiram Rui Barbosa iriam emitir mais ainda,
provocando especulação na praça do Rio, mas também permitindo acumulação no capital
industrial e financeiro.23

17

Entre estes podemos citar VILLELA e SUZIGAN, op. cit. p.103; LEOPOLDI, Maria Antonieta.
Crescimento industrial, políticas governamentais e organização da burguesia: o Rio de Janeiro de 1844
a 1914. In: Revista do Rio de Janeiro. Niterói, RJ: EDUFF, vol.1, n.3 mai./ago., 1986. p. 56; LEVY, op. cit.
capítulos 5 e 6; FRITSCH, op. cit. p.p. 257-301.
18
LEOPOLDI, Op. cit. p.56.
19
Maria Bárbara Levy afirma que os diretores destes bancos eram quase sempre os mesmos dos bancos
comerciais, e que estavam fortemente comprometidos com empréstimos feitos aos fazendeiros do Vale do
Paraíba, através das casas comissárias. Com os recursos recebidos do Tesouro, os bancos repassavam aos
fazendeiros os empréstimos necessários para quitar suas dívidas com o próprio sistema bancário. Logo, os
bancos se tornaram o epicentro da crise da cafeicultura fluminense. Op. cit. pp.118-119.
20
VILLELA e SUZIGAN, op,. Cit.. p.21.
21
LEOPOLDI, op. cit. p. 56.
22
LEVY, op. cit. pp. 123-125.
23
Essa tese é ainda discutida/controversa. Maria Bárbara Levy e Maria Antonieta Leopoldi, ao construírem
uma visão favorável ao papel do Encilhamento para o desenvolvimento industrial, fazem um balanço de
trabalhos importantes sobre a questão: STEIN, Stanley. Origens e evolução da indústria têxtil no Brasil (18501950). Rio, Ed.; FISHLOW, “Origens e conseqüências da substituição de importação no Brasil”. In: Estudos
econômicos. Vol. 2 n. 6 (1982), pp.7-75; VILLELA, Anníbal e SUZIGAN, Wilson. Política de Governo e
crescimento da economia brasileira 1889-1945. Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1973., entre outros. A partir
destas análises e do seu trabalho sobre as bolsas de valores no Rio de Janeiro, Maria Bárbara Levy afirma que
houve significativos efeitos positivos provocados pelo conjunto das medidas político-jurídicas adotadas no
final do século XIX, sobre as empresas industriais. Ressalta também, a partir de uma análise setorial das
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Portanto, neste período de passagem do Império para a República, houve uma
necessidade de recomposição e reaparelhamento jurídico em função das mudanças pelas
quais passava a sociedade brasileira.24 E como um dos resultados dessa série de mudanças,
já em 1882 ocorre a formulação de uma nova lei de regulamentação de sociedades
anônimas, que tinha um caráter bastante liberal, apesar de fixar responsabilidades e
obrigações, tais como: responsabilidade dos diretores pelos atos que infringissem a lei; a
responsabilidade do cedente pelo valor integral das ações; a obrigação solidária dos
administradores de restituírem à sociedade os dividendos indevidamente distribuídos, na
hipótese da insolvência da sociedade anônima. Instituía também penas de estelionato, por
fraudes praticadas pelos administradores e fiscais no exercício de suas funções. E é
importante também salientar que era vedado o lançamento de ações ao público antes da
integralização do capital. A sociedade ou companhia só poderia funcionar depois de
subscrito todo o seu capital, sendo proibida a negociação de ações no mercado secundário
antes dessa data. Mas permitia-se que a sociedade, já em funcionamento, se endividasse
por meio de lançamento de debêntures, até o montante do seu capital.25
Buscando satisfazer a expansão da indústria e das atividades tradicionais da agricultura
e comércio, a primeira legislação elaborada por Rui Barbosa – decretos de 17 de janeiro de
1890 -, modificava a lei das sociedades anônimas.26 O decreto n.164 que reformulava a Lei
de Sociedades Anônimas, seguia as diretrizes liberais: era suficiente que os estatutos
estivessem aprovados pela assembléia dos acionistas para que fossem registrados na junta
comercial; limitava a responsabilidade do cedente das ações apenas aos atos ocorridos no
indústrias cotadas, que as ações de bancos dominaram as negociações, seguidas por atividades como: estradas
de ferro, empresas de navegação, serviços de obras públicas, carris urbanos. Enfim, que haveria uma estreita
relação entre bancos e empresas industriais e que as empresas constituídas nos últimos 10 anos do século XIX
atraíram as preferências dos investidores até 1920 e que continuaram no pregão até 1945. Idem. Ibidem. pp.
141-145 e LEOPOLDI, op. cit. p.56.
24
Houve transformações significativas: a migração da lavoura cafeeira para as terras paulistas, a expansão das
atividades econômicas produtivas nas cidades, afirmação da indústria no Centro-Sul do país, a Abolição da
escravidão, generalização do trabalho livre, o desempenho nas exportações, a já comentada reforma monetária
de 1888/1890, a mudança para o regime republicano.
25
LEVY, op. cit. pp. 115-116.
26
Segundo Maria Bárbara Levy, a reforma da Lei das Sociedades Anônimas deve ser entendida de forma
articulada à monetária, “com intenção evidente de promover uma alteração no fluxo de capitais da economia,
canalizando para investimentos de maior porte, característicos dos empreendimentos organizados sob a forma
de sociedades anônimas”. Teria havido uma política deliberada de orientação dos recursos privados atraídos
por uma legislação que tornava interessante os investimentos em sociedades anônimas. Com a reforma
bancária de 1890 os bancos emissores, distribuídos em três grandes regiões bancárias, tinham grande
autonomia, já que o numerário articularia nestas jurisdições. Idem.p.127.
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período em que eram acionistas; a assembléia excluía a responsabilidade dos
administradores pela aprovação das suas contas; em assembléia geral extraordinária era
impedido reexaminar as contas já aprovadas na assembléia ordinária. E finalmente, era
exigido apenas o depósito de 10% do capital autorizado da empresa em algum banco ou
pessoa abonada, para que a sociedade fosse constituída e suas ações pudessem ser
negociadas. Com essa lei as responsabilidades passavam dos administradores para os
acionistas – peças decisivas nos atos das empresas. Outra alteração importante é a que
permitia que as empresas recorressem ao capital de terceiros, pois eram suficientes apenas
10% dos capitais para constituir juridicamente uma empresa e lançar suas ações junto ao
público.27
Em 13 de outubro de 1890, no entanto, houve uma alteração no estatuto da Lei de
Sociedades Anônimas, onde a quantia mínima que deveria ser depositada em dinheiro para
a constituição de uma sociedade anônima, foi elevada para 30% do capital. As companhias
constituídas que houvessem depositado apenas 10% exigidos pela lei de janeiro, deveriam
efetuar novas entradas para completar o depósito.
A partir da segunda metade da década de 1890 – após a chamada crise do
Encilhamento-, toda a legislação produzida teve como objetivo principal impedir os abusos
especulativos. As normas e regulamentações sobre as sociedades anônimas formavam então
um conjunto desconexo e contraditório. Em função deste problema, tanto o Ministério da
Fazenda quanto o da Justiça se encarregaram da questão, e o trabalho de Dídimo Agapito
da Veiga, indicado pelo Ministério da Fazenda, acabou prevalecendo. Preconizou o modelo
da sociedade anônima apenas para empreendimentos de vulto e defendia que a legislação
deveria limitar-se a alguns princípios genéricos que distinguissem a sociedade anônima das
demais. Atingiria esse fim as Companhias que seguissem as seguintes regras:
a) a divisão do capital social em ações;
b) a responsabilidade do acionista, limitando-a ao valor da entrada feita;
c) a administração por meio de mandatários revogáveis ad nutum;
d) a máxima publicidade dos atos da constituição da vida da sociedade.
As demais regras deviam ficar entregues às cláusulas de convenção e às estipulações
dos contratos, pois partia do princípio que os interessados são os mais empenhados em
27

Idem. Ibidem. pp. 126-127.
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resguardar os seus direitos por meio de convenções claras e eficazmente protetoras. Esta
legislação, de orientação também liberal, permanecerá até a primeira metade do século
XX.28
De acordo com esta legislação, no dia 27 de maio de 1909, na cidade do Rio de
Janeiro, nos escritórios da firma Guinle & Cia., os subscritores da sociedade anônima que
se pretendia organizar reuniram-se em assembléia, objetivando constituir a Companhia
Brasileira de Energia Elétrica29. No dia 3 de junho de 1909, foram registrados na Junta
comercial da cidade do Rio de Janeiro os estatutos da CBEE, sociedade por ações30.
De acordo com os estatutos da nova empresa, ficou estabelecido que a firma Guinle &
Cia. contribuiria para a formação do capital da CBEE, com todas as concessões, contratos,
bens materiais e projetos de que dispunha na época, atividades ligadas à produção e
distribuição de energia elétrica - com exceção do serviço telefônico de Salvador -, nos
estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e no Distrito Federal.31
Esta Companhia tinha um capital inicial de 30.000:000$000 (trinta mil contos de réis),
distribuídos em 150.000 ações integralizadas com o valor de 200$000 (duzentos mil réis
cada uma). A Guinle & Cia, principal acionista da CBEE, contribuiu com 29.400$000
(147.000 ações integralizadas),32 correspondentes ao valor estimado dos bens de sua
propriedade incorporados `a companhia recém –criada.
28

Idem. Ibidem. pp. 178-179.
GUARANÁ, Yvette Missick. Companhia Brasileira de Energia Elétrica: 1909-1974, p. 2. Departamento
de Recursos Administrativos, Niterói.
30
Trabalho do Centro de Memória da Eletricidade, op. cit. p. 84.
31
Assim, a firma Guinle & Cia., transferiu a CBEE as concessões concernentes ao aproveitamento e
distribuição de energia elétrica feitas pelo Governo Federal, aproveitamento dos rios Piabanha e Fagundes
(Estado do Rio de Janeiro) e do rio Itapanhau, (Estado de São Paulo); pelo governo do Estado da Bahia,
aproveitamento das quedas Marcella, Gameleira e Bananeiras, no rio Paraguassu; pelo governo do Estado do
Rio de Janeiro, aproveitamento dos rios Piabanha e Fagundes (Estado do Rio de Janeiro); pelas
municipalidades de São Paulo e Niterói; a concessão feita por decreto do governo Imperial (1884) e Governo
Federal (1908), para exploração das linhas telefônicas da Bahia; os contratos celebrados com o Ministério da
Indústria, Viação e Obras Públicas para suprimento de energia elétrica e serviços públicos federais no Distrito
Federal, com a Sociétè Anonyme De Travaux Et Denterprises Au Brèsil e com o Estado do Rio de Janeiro,
para fornecimento de energia para iluminação pública e particular na cidade de Niterói e com várias empresas
e particulares para o suprimento de energia em Petrópolis, Magé, São Gonçalo e Niterói (Estado do Rio de
Janeiro), São Salvador da Bahia, Santo Amaro, São Félix e Cachoeira (Estado da Bahia) e São Paulo (Estado
de São Paulo), as instalações hidroelétricas construídas em Alberto Torres ( Estado do Rio de Janeiro)
compreendendo as linhas de transmissão, subestações e material existente, a instalação hidroelétrica em
construção do Rio Paraguassu ( Estado da Bahia), com todos os acessórios, estrada de ferro e material
aparelhado. Estatutos da CBEE em Rapport General, op. cit. pp. 129-132.
29

32

GUARANÁ, op. cit., p 2.
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O conjunto dos acionistas é relacionado a seguir:

Américo Firmiano de Moraes.............................................................20 ações integralizadas
Arnaldo Guinle................................................................................. 250

“

“

A . Vaz de Carvalho Júnior.................................................................20

“

“

Cândido Gaffrée.................................................................................281

“

“

Carlos Guinle ....................................................................................250

“

“

Celina Guinle ....................................................................................250

“

“

César de Sá Rabello ..........................................................................250

“

“

Eduardo Guinle..................................................................................250

“

“

Eduardo P. Guinle..............................................................................282

“

“

E. J. Almeida e Silva............................................................................20

“

“

E. Vaz de Carvalho.................................................................................1

“

“

Gabriel Ozório de Almeida..................................................................20

“

“

Guilherme Guinle...............................................................................250

“

“

Guinle & Cia................................................................................147.000 “

“

Heloísa Guinle..................................................................................250 “

“

Ildefonso Dutra.....................................................................................20 “

“

João E. Vianna......................................................................................20 “

“

Jorge Street...........................................................................................20 “

“

Mário Monteiro......................................................................................5 “

“

Mário Ribeiro.......................................................................................20 “

“

Octávio Guinle...................................................................................250

“

“

Raul Fernandes...................................................................................250

“

“

Saturnino C. Gomes..............................................................................20

“

“

Sebastião Affonso Alves ........................................................................1

“

“

TOTAL...................................................................................... 150.000 ações integralizadas
Fonte: Companhia de Energia Elétrica (CBEE), Relatório da Diretoria, 1909, p.17.33

33

Ver trabalho do Centro de Memória da Eletricidade, op. cit. p. 85.
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A diretoria eleita era composta dos senhores Guilherme Guinle, Carlos Guinle,
Eduardo Guinle e Cezar de Sá Rabello, eleito este último, presidente.
Segundo Lamarão, a motivação básica para a fundação da Companhia Brasileira de
Energia Elétrica (CBEE), destinada a tratar exclusivamente os negócios de eletricidade do
grupo Guinle & Cia, teria sido a expectativa de vencimento dos privilégios da Rio Light
relativos aos serviços de iluminação do Distrito Federal , previsto para 1915.34 De qualquer
forma, é importante salientar que no momento da sua constituição, a CBEE, através da
incorporação dos direitos concedidos a Guinle & Cia, já tinha um mercado garantido para o
fornecimento energia elétrica em áreas que eram grandes centros industriais, em um
momento de significativo crescimento da economia brasileira.

3.2. A CBEE e a legislação para o setor de energia elétrica na Primeira República

As primeiras leis sobre energia elétrica são do início do século XX, com a publicação
das primeiras regulamentações de âmbito federal (1903) e estadual (1905-Rio de Janeiro e
1906-Bahia) sobre a utilização dos potenciais hidráulicos para a produção de eletricidade.
No entanto, até o fim da Primeira República, a legislação federal, estadual e municipal
sobre os serviços de eletricidade, apoiou-se em um regime de base contratual entre os
concessionários e os poderes concedentes. Soma-se a esta importantíssima questão o fato
de que, em função dos princípios liberais e federalistas da Constituição de 1891, a União
teve pouca participação no domínio econômico e social, assegurando ampla autonomia aos
Estados membros da federação, pois a ação legislativa do Congresso em matéria de energia
elétrica foi bastante condicionada pelo espírito de Constituição de 1891.
Em 1904, através do Decreto n. 5407, de 27 de dezembro, procurou-se estabelecer
algumas regras básicas para os contratos de concessão de aproveitamento aplicado a
serviços federais. No entanto, este Decreto não tinha força de lei para todos os contratos de
concessão de aproveitamento hidrelétrico, pois se relacionava apenas com os serviços
34

A disputa entre a Rio Light e a Guinle & Cia pelos serviços de iluminação no Distrito Federal, envolveu os
jornais da cidade, autoridades do governo municipal, estadual e federal, refletiu nos debates do Clube de
Engenharia, etc.; terminando com a vitória da Light. LAMARÃO, op. cit., pp. 205-233.
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federais. Em contrapartida, as principais vantagens oferecidas pela União às
concessionárias de serviços públicos foram, logo, estendidas a todas as empresas de
eletricidade gerada por força hidráulica, que se constituíssem para fins de utilidade pública.
Em 1904, o congresso aprovou uma emenda à proposição de despesa do MIVOP
((Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas) de 1904, autorizando o presidente da
República a conceder isenção de direitos aduaneiros às empresas de energia elétrica,
indispensáveis à instalação e execução dos seus serviços. Esta emenda foi convertida no
artigo 18 da Lei n. 1316, de 31 de dezembro de 1904, por sua vez regulamentado pelo
Decreto n. 5646, de 22 de agosto de 1905. De 1905 até o final da Primeira República, o
processo de regulamentação dos serviços de energia elétrica avançou pouco. Neste período
caberia destacar a criação do imposto de consumo sobre a eletricidade (artigo 1 da Lei n.
4625, de 31 de dezembro de 1922 e sua regulamentação pelo Decreto n.15996, de 31 de
março de 1923).35
Portanto, até 1930, “os contratos de concessão definiram a natureza e o regime de
exploração dos serviços de eletricidade”36, e em matéria de distribuição, os municípios
foram o verdadeiro poder concedente; em matéria de aproveitamento e utilização de quedas
d’águas, os Estados exerceram uma competência quase exclusiva, pois tinham amplo
domínio sobre as águas públicas.
Os contratos que a CBEE vai estabelecer com a municipalidade de Petrópolis no início
do século XX, deixam claro que o verdadeiro poder concedente em matéria de distribuição
eram os municípios, e que era através destes contratos que tanto a concessionária, quanto a
municipalidade, tentavam resguardar seus direitos defendendo seus interesses37. Em 30 de
julho de 1909, a prefeitura municipal de Petrópolis concede a Guinle & Cia o direito de
utilizar os logradouros públicos da cidade para fins de distribuição de energia elétrica; em
11 de março de 1910 é estabelecido um contrato entre a Câmara Municipal de Petrópolis e
a CBEE para o serviço de carris elétricos e distribuição de energia elétrica em Petrópolis;
35

Este parágrafo e o anterior foram construídos a partir das informações em um trabalho feito por iniciativa
do Centro da Memória da Eletricidade. O Processo Legislativo: Debates parlamentares sobre energia elétrica
na Primeira República. Texto de Paulo Brandi. pp.13 –17.
36
LIMA, José Luiz. Estado e energia no Brasil. São Paulo, IPE/USP, 1984, p. 16. Centro de Memória da
Eletricidade: Debates parlamentares sobre energia elétrica na Primeira República. P 17.
37
Logo, fica claro que as cláusulas estipuladas nos contratos eram bem específicas, pois eram elas que
resguardariam os direitos dos contratantes. A lei que regulamentava sobre a constituição das sociedades
anônimas, como já foi colocado, era bem genérica.
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em 2 de setembro de 1910 é estabelecido um contrato entre a CBEE e a Câmara Municipal
de Petrópolis pelo qual foi concedido àquela o direito de assentar linha aérea transmissora
de energia elétrica em todo o município de Petrópolis para suprimento industrial e
doméstico.38
Através de algumas cláusulas do acordo firmado entre a CBEE e a Câmara Municipal
de Petrópolis em 2 de setembro de 1910, percebe-se a importância dos contratos, já que
resguardavam os direitos dos contratantes: 1ª- A Câmara Municipal de Petrópolis concede à
CBEE o direito de assentar linha aérea, transmissora de energia elétrica, em todo o
município de Petrópolis para suprimentos industriais e domésticos, ressalvados os direitos
de terceiros; 3ª- A CBEE tem que dotar a cidade de Petrópolis e seus subúrbios com
serviços de carris elétricos, fio aéreo, construindo desde já a linha entre o Alto da Serra e o
lugar denominado Pick-Nick, no Cascatinha, passando pelas ruas Thereza, Souza Franco,
Dr. Porciúncula, Quinze de Novembro, Sete de Setembro e Treze de Maio. Bem como o
ramal circular, que partindo da referida linha, que é considerada tronco, e passando pelas
avenidas Quinze de Novembro, Cruzeiro, Primeiro de Março, Sete de Abril e
Montecasseros e Piabanha, ia ligar-se novamente ao tronco com confluência na Treze de
Maio e Westphália.; 5ª- Prazo da concessão é de 60 anos a contar da assinatura do contrato.
Ao final do contrato todas as linhas e ramais com material fixo e rodante serão revertidos
para a municipalidade sem indenização á concessionária. Esta terá direito exclusivo para
serviços de carris no município nos primeiros 30 anos de concessão e querendo o município
arrendar a exploração dos carris, a CBEE terá preferência em igualdade de condição. O
contrato nesta parte fica sujeito à aprovação da Assembléia Legislativa.

38

GUARANÁ. Op cit. p.84.
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A TRANSIÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO PARA O TRABALHO LIVRE EM MINAS GERAIS: UMA
PROPOSTA INICIAL DE ESTUDO.
Daniel do Val Cosentino1

1)INTRODUÇÃO
O trabalho que se vai ler aqui pretende apresentar de forma inicial a transição do
trabalho escravo para o trabalho livre em Minas Gerais. O tema tem sido pouco tratado pela
historiografia econômica mineira. Existem alguns trabalhos que procuram estudar a questão a
partir da região da Zona da Mata Mineira. No entanto, não existe nenhum estudo que se
propõe tratar o espaço mineiro como um todo.
O tema já foi amplamente explorado para outras regiões do Brasil. O estudo a partir de
Minas Gerais é de suma importância, já que durante o século XIX a Província Mineira foi
uma das mais escravistas e maiores importadoras de escravos do Império. Além disso, é
preciso considerar a questão da substituição do trabalho escravo para poder se entender a
Economia Mineira da segunda metade do século XIX.
Os estudos de Roberto Martins a partir do início da década de 1980 deram origem a
um amplo e rico debate sobre a natureza da Economia Escravista de Minas Gerais no século
XIX, no qual se inserem Robert Slenes, Douglas Libby e Clotilde Paiva. No entanto, tais
trabalhos procuram analisar a Província a partir de uma ampla e determinante presença do
trabalho escravo. Acreditamos que tais análises se encaixam bem a primeira metade do
século, período no qual o sistema escravista ainda se apresentava como uma instituição forte e
vigorosa da sociedade imperial. A partir da segunda metade do século o sistema escravista
começa a dar sinais de crise, com a Extinção do Tráfico em 1850. E por isso, é preciso
analisar a Província a partir da desagregação do sistema escravista e da incorporação do
homem livre ao mercado de trabalho.
O trabalho está dividido em 2 partes. A primeira em breve discussão sobre o debate
acerca da Economia Mineira no século XIX. Já a segunda procura discutir de forma inicial a
questão para Minas Gerais propondo algumas hipóteses e sugerindo algumas evidências.
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2)A ECONOMIA MINEIRA NO SÉCULO XIX
A partir dos anos de 1980, Roberto Martins (1980) rompe com a tradição
historiográfica que via o século XIX como um século de decadência para a antiga economia
mineradora, apresentando a Minas Gerais oitocentista como a maior economia escravista e
importadora de escravos do Brasil. Além disso, procura mostrar que a grande razão de ser
desta dinâmica era a própria Província, apontando para o caráter interno, regional e vicinal
das relações econômicas provinciais.
No entanto, o autor não consegue explicar como essa economia conseguia gerar
recursos necessários para se reproduzir adquirindo tantos escravos já que para ele, ela não
estava ligada a um setor exportador. O trabalho de Slenes (1988) ao criticar Martins, procura
apresentar a economia mineira do século XIX ligada a um setor exportador, o qual
possibilitava a essa se reproduzir importando uma grande quantidade de cativos.
Clotilde Paiva (1996) procura mostrar Minas Gerais de forma múltipla. A partir da
Regionalização proposta por Godoy (1996) estabelece níveis de desenvolvimento para as
regiões com base, principalmente, em aspectos econômicos e demográficos. Isso leva a
conclusão que Minas não era uma só. Cada região apresentava uma economia específica e
própria. Logo, algumas regiões apresentavam introversão, enquanto outras apresentavam
extroversão.
Já os trabalhos de Douglas Libby (1984 e 1988) sugerem a Economia Mineira
oitocentista como uma economia de acomodação. Seu sustentáculo era a agricultura mercantil
de subsistência, cuja produção ora se voltava para o autoconsumo, ora para o mercado interno,
seja dentro ou fora de Província. Mostrando, dessa maneira, uma economia extremamente
diversificada. Além disso, o autor apresenta contribuições importantes para o estudo da
transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Segundo ele, apesar da grande
dependência do braço escravo, há, durante o século XIX, uma presença significativa do
trabalho livre na Província, principalmente após meados do século. A presença do trabalho
escravo aliado a tecnologia, do escravo de aluguel e da proletarização parcial do livre são
aspectos importantes da formação do mercado de trabalho mineiro.
A análise dos modelos de interpretação da Economia Mineira do século XIX nos
indica que durante o século, ao contrário do que já se afirmou, Minas Gerais não apresentou
decadência. Pelo contrário, foi a maior Província escravista do império, baseando sua
economia na diversificação, com setores voltados à subsistência e setores ligados a um setor
exportador.
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A nosso ver, os quatro autores discutidos acima apresentam contribuições importantes
para a formação de um modelo explicativo da economia mineira oitocentista. Os estudos
iniciais de Roberto Martins nos parecem corretos ao apontar para não estagnação da
Província, para a ampla presença do escravismo e para o dinamismo produtivo interno. Da
mesma forma, as explicações de Robert Slenes apontando o centro dinâmico da economia
mineira no setor exportador também nos parecem razoáveis. As conclusões de Clotilde Paiva,
apontando para a questão do contraste regional, também parecem fundamentais.
Parece claro que a Economia Mineira da primeira metade do século XIX foi marcada
pelo dinamismo produtivo e pela diversidade regional. Nesse sentido, os argumentos de
Clotilde Paiva são os que parecem apresentar um perfil mais realista da economia provincial
nos 50 primeiros anos da Minas oitocentista.
Contudo, o que nos parece mais importante é não perder de vista que a explicação da
economia mineira da segunda metade do século XIX deve ser diferenciada. Isso porque a
partir de 1850, com a proibição do Tráfico de Escravos, o sistema escravista começa a dar
sinais de crise até a abolição em 1889. Portanto, pensar a segunda metade do século XIX,
deve ser pensar, sobretudo, na desagregação do sistema escravista e na incorporação do
homem livre ao mercado de trabalho.

3)UM ESTUDO INICIAL DO CASO DE MINAS GERAIS

Dentre os muitos estudos sobre a transição do trabalho escravo para o trabalho livre no
Brasil, destacam-se os trabalhos de Emilia Viotti da Costa (Costa, 1999 & Costa, 1998). Tais
trabalhos concentraram-se no estudo da economia cafeeira paulista. O fim da escravidão, suas
questões políticas, os impasses gerados, enfim, a crise do sistema escravista são tratados pela
autora a partir da realidade paulista, logo, das fazendas de café.
Diante da irremediável crise do sistema escravista, a transição, enfim, da substituição
do trabalho escravo se deu de maneira lenta, conflituosa e complexa. O processo é marcado
pelo conflito entre duas classes de produtores: os cafeicultores do Vale do Paraíba, ligados a
escravidão e interessados em uma transição lenta e gradual, e os novos cafeicultores do Oeste
Paulista, com acesso restrito a mão de obra escrava e que apoiavam medidas que
incentivassem a imigração. O período a partir de 1850, quando foi abolido o tráfico de
escravos, até 1888 será marcado por uma série de políticas que ao mesmo tempo garantiram
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um pouco de fôlego a escravidão, incentivaram a substituição da mão-de-obra escrava através
de políticas imigrantistas, que começam a ter efetividade a partir de 1870.
Emilia Viotti afirma que o elemento decisivo do processo de transição foi a imigração
de mão-obra-estrangeira, essencialmente européia. No entanto, o processo retratado pela
autora se refere a economia do café em São Paulo. Não se pode afirmar que o processo da
transição apoiado na imigração estrangeira foi o mesmo para todas as regiões do Brasil.
Durante os anos de 1980, Ana Lanna (1988) sugere que a região da Zona da Mata
Mineira experimentou um processo de transição diferenciado, apoiado, essencialmente, em
uma mão-de-obra local.
Para a autora a região estava baseada em uma produção atrasada tecnicamente e o
apego à escravidão, por parte dos proprietários, dificultava a aceitação da força de trabalho
estrangeira. Além disso, a fronteira agrícola da Mata Mineira estava fechada, ou seja, poucas
eram as expectativas de expansão da produção e acesso a terra. Tudo isso contribuiu para a
pouca atração de imigrantes. Dessa forma, a transição na Zona da Mata teve que se processar
com base em mão-de-obra local, apoiada na organização do trabalho, principalmente, sob a
forma da parceria.
Sobre a questão da imigração de estrangeiros para Minas, uma importante e decisiva
contribuição é dada por Norma de Góes Monteiro (1973). Seu trabalho procura mostrar a
tentativa de se povoar o território mineiro a partir da formação de núcleos de colonização. No
entanto, tais núcleos encontraram dificuldades de desenvolvimento devido à falta de um
mercado interno de consumo de seus produtos, pela dominância, imposta, da economia de
exportação estruturada em grandes propriedades. Isso dificultava o desenvolvimento da
pequena propriedade, que somente cresceu em áreas onde a economia agrícola não era voltada
para exportação.
Com a ameaça do fim da escravidão, o governo mineiro começou a se preocupar com
a substituição do trabalho escravo através de políticas imigrantistas. No entanto, as medidas
foram tímidas. A autora afirma, assim como Ana Lanna, que São Paula atraiu muito mais
mão-de-obra do que Minas. Ademais, o regime de propriedade de terras e o sistema de
trabalho em Minas Gerais (enraizado nas tradições da escravidão e apoiado num baixo
desenvolvimento técnico) dificultavam a atração e a permanência dos imigrantes na
Província.
Em trabalho mais recente, Luiz Fernando Saraiva (2002) apresenta algumas críticas ao
trabalho de Ana Lanna. O autor reconhece o mérito do trabalho de Lanna em mostrar que a
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transição do trabalho escravo para o trabalho livre em Minas Gerais na Zona da Mata se deu
através da utilização de mão de obra local. Suas críticas giram em torno das fontes utilizadas
pela autora e no fato dela considerar a fronteira agrícola da região como fronteira fechada e,
principalmente, no fato de se considerar a economia matense como um apêndice da economia
fluminense. Segundo ele, a questão central da discussão está no regime de propriedade de
terras e nas atividades nelas desenvolvidas. A grande concentração de terras na região
explicaria o fato dos grandes fazendeiros locais conseguirem manter os trabalhadores nas
Fazendas.

3.1) HIPÓTESES PARA O CASO MINEIRO

As questões acima levantadas, sobre a transição do trabalho escravo para o trabalho
livre em São Paulo e na Zona da Mata mineira, bem como a análise dos modelos explicativos
da economia mineira oitocentista, oferecem elementos importantes para o estudo do caso de
Minas Gerais.
Primeiramente, é preciso considerar que o caso mineiro apresenta especificidades em
relação ao que marcou a experiência de São Paulo. A historiografia mostrou que grande parte
da mão de obra imigrante européia dirigiu-se para as fazendas de café de São Paulo, enquanto
Minas Gerais não receberá muitos imigrantes. Sabemos que a Província Mineira foi a mais
escravista do século XIX e maior importadora de escravos durante a primeira metade dos
oitocentos. Essa ampla presença de mão de obra escrava pode explicar por que a transição em
Minas se deu com a utilização de uma mão de obra local, disponível na Província e composta
basicamente por ex-escravos e livres.
Norma de Góes Monteiro (1973) mostrou que Minas Gerais foi alvo de pouquíssima
imigração de mão de obra estrangeira. Isso porque a cafeicultura do oeste paulista exercia
uma maior atração da mão de obra. Além disso, o regime de propriedade de terras e o apego
de Minas à escravidão acabaram por exercer um efeito negativo sobre a mão de obra livre e
imigrante.
Alias, a utilização de mão de obra local parece não ser apenas exceção, mas regra para
a maior parte do Brasil que não recebeu tantos imigrantes estrangeiros quanto São Paulo.
É também relevante considerar que Minas Gerais, no século XIX, era um território que
apresentava diversos contrastes econômicos (Paiva, 1996). Ou seja, existiam regiões com
características econômicas e graus de desenvolvimento diferenciados. Por isso, é importante
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pensar o processo de transição do trabalho escravo para o trabalho livre de forma
regionalizada, supondo transições múltiplas. Nesse sentido, cada região, por ter uma
economia com características específicas, teria um ritmo próprio de transição.
Outra questão importante é que devemos recuar o início do processo de transição para
o início da década de 1850, uma vez que é a partir daí que com a extinção do tráfico de
escravos africanos, faltará mão de obra na Província, como mostraremos a seguir.

3.2)ALGUMAS EVIDÊNCIAS

Sabemos que durante a primeira metade do século XIX Minas Gerais importou uma
grande quantidade de escravos africanos. A partir de 1850 o tráfico de escravos é
definitivamente extinto pelo governo imperial. A abolição do tráfico foi o fim de uma intensa
disputa travada com a Inglaterra que visava o fim do comércio de escravos com interesse de
pressionar para o fim do sistema escravista.
Juntamente com Cuba, o Brasil foi o último país a extinguir o tráfico de escravos
africanos. Desde a vinda da família real portuguesa para o Brasil, a Inglaterra vinha
pressionando contra o comércio de escravos. O interesse inglês se camuflava na justificativa
ética contra a escravidão. No entanto, as idéias que vinham desde Locke a Adam Smith, a
defesa do livre comércio, do laissez-faire e a crença no trabalho como alicerce da sociedade
moderna (que crê que o trabalho tanto enriquece ao homem como à nação), justificariam
melhor os interesses da potência inglesa. (Klein, 2002)
Em 1831 o Brasil promulgou uma lei que proibia a chegada de navios trazendo
escravos aos portos brasileiros. A lei, que deu origem à expressão “pra inglês ver”, não foi de
fato cumprida. Somente em 1850, após uma série de medidas inglesas de combate ao
comércio marítimo de escravos, o tráfico foi extinto de vez.
A lei de 4 de Setembro de 1850 teve conseqüências importantes sobre a economia
brasileira. Extinto o tráfico, estava dado o primeiro passo para a extinção da escravidão. A
conseqüência inicial da medida foi aumento geral dos preços dos escravos.
O problema da falta de mão de obra escrava foi notado por Francisco Iglesias (1958)
em seu estudo sobre os Relatórios de Presidente de Província. O autor ressalta que Minas
Gerais não atraia tanto mão de obra que pudesse substituir os escravos.
“A população vem a constituir, pois, problema para as autoridades: Minas já
não atraia, como acontecera no século anterior. Para dispor de mais braços para o
trabalho, só apelando para a colonização. O caso se coloca sob os aspectos
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quantitativo e qualitativo. Impossível contar com o elemento escravo, uma vez que
ninguém mais tem dúvida sobre o próximo fim do cativeiro.” (Iglésias, 1958:122)

O impacto do fim do tráfico em Minas Gerais começa a ser sentido já nos primeiros
anos da década de 50. Em cartas ao Presidente da Província de Minas Gerais, em resposta à
inquéritos solicitados pela Presidência2, muitas das autoridades municipais reclamavam da
falta de braços escravos para o trabalho. Contudo, apesar de muitas das respostas conterem a
constatação da falta dos escravos, não se verifica decadência econômica generalizada na
Província. Algumas cidades apesar de apontarem o problema da mão de obra, indicam
prosperidade. Outras indicavam a falta de mão de obra como a principal causa do atraso e
decadência juntamente com as dificuldades de comunicação entre as cidades. A prosperidade
de alguns municípios se devia, basicamente, aos altos preços dos gêneros agrícolas o que
acabou por garantir a não diminuição das receitas. Contudo é possível especular sobre a
diminuição da produção de algumas regiões mais atingidas com a carência dos cativos.
“...não existindo mineração alguma de que se deva tratar o estado da indústria da
agrícola e da fabril que são as mais importantes neste Município apesar de se terem
diminuído os braços com a extinção do tráfico, força que mais empregao os
fazendeiros em suas lavouras, e fábricas não é decadente de quais considerando os
68 os principais estabelecimentos a importância aproximada de seus produtos
nestes três últimos anos é calculada em 1:224:000:000 se o seu estado não é
progressivo pela mesma diminuição de braços também não tem sofrido atraso por
quanto de diminuíram-se os seus produtos cresceram os preços ...” (...) “Quanto ao
4o Conquanto tenha sofrido o comércio com a extinção do tráfico, seu estado
contudo não é desanimador pela alta dos preços dos gêneros que exporta o
Município...” (Arquivo Público Mineiro, Seção Provincial, Códice 570)

A carta assinada pelo Juiz Municipal de Lavras indica o impacto do fim do tráfico
sobre a escravidão. Além disso, mostra que a queda da produção é compensada pelo aumento
de preços, o que garantia ao município certa estagnação. Outro exemplo interessante é o do
Município de São João Del Rey. A carta remetida à Presidência da Província pela Câmara
Municipal indica a crescente falta de escravos e o mal estado das vias de comunicação como
causas do atraso da cidade.
“A falta sempre crescente de braços africanos diminuindo os produtos
agrícolas, o estado péssimo das estradas dificultando o transporte, a subida
desmarcada dos carretos excluindo de antigos mercados grande parte daqueles
produtos, trouxeram, e vão acelerando a decadência da lavoura, agravada ainda pela
emigração de fazendeiros e a venda de escravos para a província do RJ: estes fatos
produzindo esta inaceitável conseqüência – escassez e alta triplicada de víveres –
destruíram o equilíbrio, já tão precário, que existira, entre o rendimento e a despesa
das classes menos favorecidas da fortuna, e tem de infelicitá-los ainda mais na
razão direta da diminuição de produtos alimentares e do estado deplorável das
estradas e caminhos.”
2

Sobre os inquéritos provinciais ver Rodarte e outros, 2003. Os inquéritos provinciais eram importantes fontes
pelas quais o Presidenta da Província de Minas Gerais tomava conhecimentos dos diversos assuntos relacionados
a Províncias tais como a demografia mineira, comércio, agricultura, indústria, etc.
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Ainda nesse documento constatamos a questão da venda de escravos para a Província
do Rio de Janeiro. A questão da migração de escravos para outras regiões é um assunto
interessante. Podemos argumentar, que a decadência do regime escravista e a proximidade de
sua extinção, desencadeados pelo fim do tráfico de africanos para o país, levaram à uma
intensa transferência dos escravos para as regiões cafeeiras. Os cafeicultores pagavam altos
preços pelos cativos, o que acabou fazendo com que os escravistas de outras Províncias
vendessem seus escravos. Contudo, talvez seja um pouco precipitado argumentar nesse
sentido. Além disso, não existem evidências suficientes para tanto. Roberto Martins (2002)
argumenta que, ainda durante a década de 1850, Minas Gerais foi uma das maiores
importadoras de escravos do Império e que é errada a idéia que a Província se tornou
fornecedora de escravos para São Paulo e Rio de Janeiro naquela década.
Acredito que talvez seja possível especular sobre movimentos populacionais internos à
Província mineira. Tudo leva a crer que houve um grande rearranjo locacional da mão de obra
em Minas Gerais após o fim do tráfico. A principio acreditamos que os escravos foram
transferidos das regiões menos dinâmicas para as regiões mais dinâmicas. Só um estudo
minucioso da documentação referente à década de 1850, em Minas Gerais, poderá responder
às questões tais como a da transferência de escravos tanto internamente como para outras
Províncias. Contudo, é possível especular que o fim do tráfico pode ter desencadeado o
processo que, se não foi significativo durante a década de 50, pode ter ganhado força nas
décadas seguintes.
O fato é que a partir de 1850 temos indícios de que a escravidão começa a diminuir em
algumas regiões de Minas Gerais. A reclamação da carência de braços é uma forte evidencia
que os escravos estavam em falta e que seus serviços precisavam ser substituídos. Em alguns
Relatórios de Presidente de Província constatamos que a falta de braços não foi somente um
problema momentâneo do fim do tráfico de escravos.
No Relatório de 1855, o presidente da Província, Francisco Diogo Pereira de
Vasconcellos, ao falar da necessidade de se implantar uma escola de Agricultura afirma, “A
falta de braços é um incentivo de mais, na actualidade, para que a Administração tenha muito
em vista dotar a Província com este importante Estabellecimento.”3 Já no Relatório de 18604,

3

Relatorio que á Assembléa Legislativa Provincial de Minas Geraes apresentou na 2.a sessão ordinaria da 10.a
legislatura de 1855 o presidente da provincia, Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. Ouro Preto, Typ. do
Bom Senso, 1855. disponível na internet em < http://www.crl.edu/content/brazil/mina.htm>, acesso em janeiro
de 2004.
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na exposição de informações que parecem ter sido obtidas através dos inquéritos províncias, o
relato da falta de braços em algumas cidades continua.
A questão não é diferente no Relatório de 1865. O presidente da Província Pedro de
Alcantara Cerqueira Leite afirma a necessidade de melhora das vias de comunicação no
sentido de diminuir os custos de produção de forma a compensar os impostos e a falta de
braços.5
No Relatório de 18716, o presidente Antonio Luiz Affonso de Carvalho, exibe
informações sobre o estado produtivo da Província7. O que se nota mais uma vez, é a sua
preocupação com a carência do braço escravo. Aqui já se nota que a falta dos escravos é em
parte compensada pela utilização da mão de obra livre. Tais informações sugerem algumas
evidencias, que nos permitem reafirmar, que a transição do trabalho escravo para o trabalho
livre em Minas Gerais ocorreu com a utilização de mão de obra disponível na própria
Província.
A questão da disponibilidade de mão de obra na Província é, também, um assunto que
não pode ser esquecido e que pode ser encontrada na documentação disponível. No mesmo
Relatório de 1871, falando do município de Santa Bárbara, o exemplo é claro,
“A falta de vias de communicação, a crise, por que passa todo paiz, devida,
principalmente, a rapida diminuição de braços escravos; a ignorância em que se
acha o povo das doçuras do bem estar e das vantagens do trabalho, põem óbices ao
desenvolvimento da lavoura, que só espera sua vida, seu crescimento na acquisição
de imigrados, idéia esta que não terá realidade, senão quando aos centros
productores se facilitarem meios de exportação para os grandes mercados.” 8

4

Relatorio que ao Illm.° e Exm. Sr. Comendador Manoel Teixeira de Souza, 2 o Vice-presidente da província de
Minas Gerais apresentou no acto de passar-lhe a Administração em 22 de abril de 1860, o Conselheiro Carlos
Carneiro de Campos. disponível na internet em < http://www.crl.edu/content/brazil/mina.htm>, acesso em
janeiro de 2004.
5
“A agricultura, esta importante industria, que é a principal base do futuro engrandecimento desta Província,
está inteiramente ligada e dependente dos fáceis meios de comunicaçoes e transportes. A sciencia, como
experiência assás attestão que o solo mais fértil, e mesmo um ensino mais apurado no seu cultivo, não são por si
sós sufficienctes meios para attingir-se a este fim. Não basta que a abundancia coroe os esforços, e fadigas do
lavrador, é indispensável que um melhor systema de estradas lhe facilite sua permuta com vantagens capazes de
occorrer as despesas da producção, ao gravame dos impostos, e tambem a deficiencia de braços.” (Relatorio que
á Assembléa Legislativa Provincial de Minas Geraes apresentou no acto da abertura da sessão ordinaria de 1865
o dezembargador Pedro de Alcantara Cerqueira Leite, presidente da mesma provincia. Ouro Preto, Typ. do
Minas Geraes, 1865. disponível na internet em < http://www.crl.edu/content/brazil/mina.htm>, acesso em
janeiro de 2004.)
6
Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa da Provincia de Minas Geraes na sessão extraordinaria de 2 de
março de 1871 pelo presidente, o illm. e exm. sr. doutor Antonio Luiz Affonso de Carvalho. Ouro Preto, Typ. de
J.F. de Paula Castro, 1871.
7
Mais uma vez aqui fica claro que as informações apresentadas pelo Presidente da Província decorrem das
informações prestadas pelas câmaras municipais e autoridades locais em resposta à inquéritos solicitados pela
presidência.
8
Op. Cit.
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Como parece claro, havia na Província uma grande presença do elemento livre que
poderia ser empregado na produção. Douglas Libby (1984) mostrou, ao estudar a Mina de
Morro Velho, que o processo de proletarização do livre foi intensificado a partir da década de
1850 com o fim do tráfico negreiro. No entanto, a oferta dessa mão de obra era irregular,
graças a sua grande ligação com a agricultura familiar. Ou seja, esses trabalhadores livres
eram também pequenos produtores, o que os tornavam uma mão-de-obra extremamente
irregular, que faltava em épocas de colheita, por exemplo.
Importante também era a questão da disponibilidade dos livres para o trabalho.
Novamente recorrendo às respostas aos inquéritos provinciais, da década de 1850, notamos
que em muitas respostas as autoridades locais reclamam da “vadiagem”, ou seja, do fato do
homem livre não se dispor ao trabalho. O Juiz Municipal de Paracatu afirma,
“A escravatura sofre diminuição pelo alto preço que dão os escravos na Mata
do Rio de Janeiro cujo preço convida aos donos a libera-los para ali e assim
desfalca e priva a mineração e cultura, indústria dominantes do Paiz, de braços
precisos nisto, que ainda os livres não se querem dedicar a esse gênero de trabalho
ou por indolência ou pela preguiça.” (Arquivo Público Mineiro, Seção Provincial,
Códice 570)

Outro exemplo vem do Município de Itabira. Falando do distrito do Carmo, o Juiz
Municipal Manuel Ignácio de Carvalho de Mendonça afirma,
“A indústria por que mais se distingue e em que mais se empregam os
habitantes deste Distrito é a agrícola, mas o estado desta nada tem de lisonjeiro, só
pela falta de braços de que se recente todo o Município, mas também por serem
seus habitantes mais preguiçosos do que laboriosos.” (Arquivo Público Mineiro,
Seção Provincial, Códice 570)

Ainda falando do Município de Itabira, na mesma correspondência acima citada, ao
falar do distrito de Santa Ana dos Ferros, o Juiz Municipal pede leis que obrigassem os
jornaleiros ao trabalho. Ou seja, pede que se regularizasse e que se obrigasse o livre a vender
a sua força de trabalho. Ainda nessa correspondência notamos um exemplo de como a falta do
escravo incitava a introdução dos livres no processo produtivo.
“O Distrito é todo agrícola, e como pouco ou nada tem de industrial, só
tratam de rotear as terras, sendo não elevado o número de fazendeiros que possuem
escravos, os mais trabalham com braços livres e com pouco, ou nenhum progresso,
por que pagam a diária de 320 L. a cada jornaleiro (jornada) e vendem seus gêneros
por modestos preços, atento o meio de condução para levá-los ao mercado,
concorrendo para tudo isto a falta de pontes (...) e especialmente a falta de braços
escravos, que a não dote um paradeiro a que saia, como tem saído para a província
do RJ tantos escravos e que por uma lei positiva se obrigue os brasileiros
jornaleiros a trabalharem regularmente, sem dúvida tornar-se-á dolorosa a sorte dos
agricultores.” (Arquivo Público Mineiro, Seção Provincial, Códice 570)

O exame desta documentação apresenta fortes evidencias em direção da hipótese de
que a transição para o trabalho livre em Minas começa a se processar já na década de 1850. E
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que mesmo que o sistema escravista continuasse, como elemento preponderante da economia
mineira, o trabalho livre começa a se tornar mais importante, após a extinção do tráfico
negreiro.
Não há documentação pesquisada suficiente para afirmar, mas a idéia levantada por
Libby (1984) parece correta e precisa ser mais explorada. A partir do fim do tráfico de
escravos o trabalho livre se ampliou em Minas Gerais. Num primeiro momento esse
trabalhador foi extremamente irregular, pois ainda estava ligada a uma agricultura familiar de
subsistência. Somente quando essa se torna insuficiente para prover o seu sustento e quando
sua a terra é expropriada, que o livre passará a vender a única mercadoria que lhe resta, a sua
força de trabalho, para prover o seu sustento.
Esse processo precisa e deve ser estudado. Para isso é importante estudar a Lei de
Terras de 1850, e seus impactos durante a segunda metade do século XIX. Além disso, é
preciso um estudo minucioso que mostre quando, como e porque, a agricultura de subsistência
entrou em crise, tornando-se incapaz de manter aqueles que a praticavam.
Por ora, e para encerrar nosso trabalho, é necessário recorrer a uma pequena análise da
composição populacional em dois momentos importantes da história mineira. Vamos
comparar dois momentos distintos do século XIX. O primeiro corresponde aos anos de
1831/32, quando o tráfico de escravos ainda era forte e intenso no Brasil. Já o segundo
corresponde ao ano de 1872, 20 anos após o fim do comércio negreiro, num período no qual o
sistema escravista já estava definitivamente em crise.
As tabelas 1 e 2 (anexadas no fim do trabalho) mostram a população mineira dividida
em livres e escravos e por regiões, com base na regionalização de Godoy (1996). Uma análise
mais completa poderia ser feita caso possuíssemos a estrutura populacional de década de
18509. Ainda assim, os dados dos dois momentos que possuímos nos permitem levantar
algumas questões.
A primeira diz respeito a questão dos níveis de desenvolvimento. No primeiro período,
conforme mostrou Paiva (1996) e Paiva & Godoy (2001) a população tende a ser maior e ter
mais escravos conforme cresce o nível de desenvolvimento. Já para o ano de 1872 o nível de
desenvolvimento de cada região não é o mesmo de 31/32. Assim, sugere Rodarte (1999). O
exemplo das Regiões da Mata e Diamantina parecem os mais claros. Com base nos dados da

9

Existem alguns estudos da composição da população mineira para a década de 1850. Tais estudos se utilizam
das mesmas fontes exploradas neste trabalho (Inquérito Provinciais). No entanto, tais dados ainda não permitem
a distribuição da população com base na regionalização utilizada em nosso trabalho. Nesse sentido não seria
possível comparar os dados com base em regionalizações diferentes.
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primeira metade do século XIX a região da Zona da Mata aparece com nível de
desenvolvimento médio e a região Diamantina com nível alto. Já em 1872, impulsionada pelo
café, a região da Mata apresenta uma grande presença de escravos, em termos de
porcentagem, muito semelhante ao primeiro período, o que poderia nos levar a classificá-la
entre as regiões de nível de desenvolvimento alto. Já a Zona Diamantina, afetada pela
decadência da mineração de diamantes, apresenta uma grande diminuição da população
escrava em termos proporcionais, o que poderia nos levar a já não classificá-la entre as
regiões com nível de desenvolvimento alto.
Outro ponto importante que pode ser avaliado com base nesses dados de população, é
quanto à questão do tráfico intraprovincial de escravos. É claro que essa questão merece um
estudo mais detalhado e, talvez, com os números populacionais da década de 1850 seja
possível apresentar argumentos e evidencias mais fortes. Contudo, a análise dos dois períodos
em questão permite levantar algumas questões. Em termos proporcionais as regiões de menor
nível de desenvolvimento econômico tiveram seus plantéis de escravos bastante diminuídos
enquanto nas regiões de maior nível de desenvolvimento, apesar da diminuição proporcional
dos planteis, a proporção continua alta. Isso nos leva a especular, que a crise de preços
desencadeada pelo fim do tráfico negreiro pode ter levado a um deslocamento dos escravos na
Província, sendo que as regiões menos dinâmicas passaram a importar cativos das mais
dinâmicas.
Além disso, uma questão que parece clara no exame dos dados acima é que não há
como pensar a transição do trabalho escravo para o livre em Minas Gerais sem pensá-la de
forma regionalizada. A grande diferença entre as regiões torna-se evidente quando analisada a
população. A questão levantada, alguns parágrafos atrás, sobre a crise do regime familiar de
produção e do assalariamento de forma regular do livre precisa ser examinado regionalmente
também. Tudo leva crer que a velocidade e a maneira como tal processo ocorreu em cada
região, apresenta especificidades. Ainda não há elementos suficientes que nos permitam
levantar ou especular conclusões. O fato das regiões mais dinâmicas importarem escravos das
menos dinâmicas não indica por si só que a transição em tais regiões ocorreu mais ou menos
lentamente. Claro parece que, mesmo exportando escravos para outras regiões, esses ainda
não eram suficientes para suprir o sistema produtivo local dada a diminuição proporcional dos
plantéis.
Por ora, acreditamos que estudos como o dos impactos da Lei de Terras na Província
ou de quando, como e por que a agricultura familiar de auto consumo em Minas Gerais entrou
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em decadência e, ainda, um estudo minucioso do Recenseamento de 1872, que avalie de
forma mais completa a população, podem ajudar a compreender melhor a realidade da
transição no território mineiro. Trabalhos que estão por vir e tendem a contribuir para o
melhor entendimento da transição do trabalho escravo para o trabalho livre em Minas Grais,
assim como para a compreensão da segunda metade do século XIX na Província.
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Tabela 1: População Livre e Escrava Listas Nominativas 1831/32
Nível Desenv. Regiões
LIVRES
% ESCRAVOS
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Médio
Médio
Médio
Médio
Médio
Médio
Médio
Alto
Alto
Alto
Alto

Minas Novas
Paracatu
Sertão
Sertão do Alto São Francisco
Sertão do Rio Doce
Triângulo
Araxá
Mata
Médio Baixo Rio das Velhas
Mineradora Central Leste
Sudoeste
Sul Central
Vale Alto-Médio São Francisco
Diamantina
Intermediária Pitangui-Tamanduá
Mineradora Central Oeste
Sudeste

Província
Fonte: Paiva & Godoy, 2001.

Minas Novas
Paracatu
Sertão
Sertão Alto São Francisco
Sertão do Rio Doce
Triangulo
Araxá
Mata
Médio-Baixo Rio das Velhas
Mineradora Central Leste
Sudoeste
Sul Central
Vale Alto-Médio São Francisco
Diamantina
Intermediária de Pitangui-Tamanduá
Mineradora Central Oeste
Sudeste

Província
Fonte: Recenseamento do Império 1872. Tabela 7.

TOTAL

10.356
2.524
6.977
4.202
245
2.468
10.581
10.100
13.492
12.055
15.498
32.577
2.066
14.407
34.615
77.261
23.561

79,8
85,6
79,8
75,5
91,4
62,6
72,0
60,5
70,4
67,9
75,1
69,0
71,9
60,0
63,2
65,8
61,7

2.623
424
1.770
1.364
23
1.474
4.123
6.601
5.674
5.703
5.132
14.602
809
9.602
20.193
40.109
14.609

20,2
14,4
20,2
24,5
8,6
37,4
28,0
39,5
29,6
32,1
24,9
31,0
28,1
40,0
36,8
34,2
38,3

12.979
2.948
8.747
5.566
268
3.942
14.704
16.701
19.166
17.758
20.630
47.179
2.875
24.009
54.808
117.370
38.170

272.985

66,9

134.835

33,1

407.820

Tabela 2: População Livre e Escrava Receseamento 1872
Nível Desenv. Regiões
LIVRES
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Médio
Médio
Médio
Médio
Médio
Médio
Médio
Alto
Alto
Alto
Alto

%

% ESCRAVOS

159.233
31.850
36.211
68.677
27.981
48.894
77.456
199.507
54.740
137.341
62.096
189.679
27.711
28.312
121.843
299.114
103.346

90,3
92,4
89,9
87,6
93,1
83,2
83,0
71,0
82,7
85,3
83,2
79,9
93,2
84,9
80,8
82,4
76,1

17.109
2.638
4.046
9.723
2.077
9.848
15.815
81.484
11.441
23.708
12.513
47.848
2.032
5.036
28.962
63.935
32.499

1.673.991

81,9

370.714

%

TOTAL

9,7
7,6
10,1
12,4
6,9
16,8
17,0
29,0
17,3
14,7
16,8
20,1
6,8
15,1
19,2
17,6
23,9

176.342
34.488
40.257
78.400
30.058
58.742
93.271
280.991
66.181
161.049
74.609
237.527
29.743
33.348
150.805
363.049
135.845

18,1 2.044.705

A Legitimidade em Celso Furtado:
novos discursos e a imagem de um intelectual
Daniel de Pinho Barreiros
Doutorando em História Social – PPGH-UFF
Introdução
No eclipse de uma era, um nome permanece entre os mais brilhantes
pensadores

brasileiros

do

século

XX.

Celso

Furtado

destaca-se

entre

os

representantes do pensamento econômico latino-americano e é, indubitavelmente, um
dos pilares intelectuais do desenvolvimentismo brasileiro. Com mais de trinta livros
publicados em mais de quinze idiomas, além de um sem-número de artigos e de
uma substancial produção oculta na CEPAL e na burocracia de Estado brasileira,
Furtado e sua obra vivenciaram a gênese e a destruição de um projeto socioeconômico com o qual estiveram intimamente relacionados. Após o interregno de
uma longa década, de meados dos anos 1980 até meados dos anos 1990, o
esgotamento do fôlego do Estado brasileiro para tarefa do desenvolvimento
econômico, a abertura da economia e a reforma do Estado tornaram a trazer à tona a
questão do desenvolvimento sob novos – ou nem tão novos – enfoques.
Em tempos de redefinição de paradigmas e de orientações econômicas, a
figura de Furtado mais uma vez vem sendo invocada como a personificação de um
“ideal progressista brasileiro”, o que se expressa particularmente na produção textual
motivada pela comemoração dos oitenta anos de vida do economista. Observa-se na
atualidade a apropriação da imagem e de fragmentos do pensamento furtadeano por
intelectuais contrários ao projeto desenvolvimentista, mentores de novos paradigmas
de desenvolvimento econômico-social que se tornaram hegemônicos nos anos 1990.
Esta apropriação é sempre parcial, fragmentada e sujeita a reinterpretações, sendo
estas condições indispensáveis para que a produção intelectual de Furtado sirva a
estes novos interesses. Se tomado em seu conjunto, no entanto, o edifício teórico
furtadeano comporta-se de maneira radicalmente conflitiva em relação a estes novos
paradigmas.
Este artigo tem por objetivo analisar parte desta produção recente através da
interpretação de Luiz Carlos Bresser-Pereira sobre a obra e a trajetória histórica de
Furtado, publicada em forma de ensaio intitulado “Método e Paixão em Celso
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Furtado” (BRESSER-PEREIRA, 2001, pp. 19-43). Como hipótese central sustenta-se
que a apropriação da imagem de Furtado e a releitura de suas idéias têm papel
fundamental na legitimação de novos discursos a respeito da sociedade brasileira
contemporânea. Argumenta-se que a fragmentação das idéias de Furtado, prevenindo
a visão de conjunto sobre sua obra, atende a um projeto político específico de
buscar na imagem do intelectual consagrado a legitimidade para novas formas de
pensamento sobre a realidade nacional.

Furtado e o Estado
Marcada pelos rumos pessoais tomados ainda em juventude e pela
efervescência do debate sobre o desenvolvimento econômico e institucional no pósSegunda Guerra, a produção intelectual de Celso Monteiro Furtado (1920- ) fez
deste bacharel em Direito, doutor em Economia, o mais eminente bastião de defesa
do projeto nacional-desenvolvimentista no Brasil e um dos mais destacados
defensores da industrialização substitutiva de importações por toda a América Latina
nos anos 1950-1960. Sua relação com o Estado e com a burocracia foi além da
dimensão intelectual, tendo sido funcionário do DASP nos anos 1940 e presidente
do grupo misto BNDE-CEPAL em 1953, encarregado de fornecer subsídios para a
elaboração de projetos de desenvolvimento econômico. O documento Esboço de um
Programa de Desenvolvimento para a Economia Brasileira: período de 1955-1962,
elaborado no ano de 1955 no contexto do “Grupo Misto”, constituiu-se em base para
o

Programa

de

Metas

de

Juscelino

Kubitschek.

Em

1959

foi

nomeado

superintendente da SUDENE, tendo sido o principal responsável pela sua criação.
Foi ainda Ministro Extraordinário do Planejamento em 1962, no governo João
Goulart, e Ministro da Cultura no governo José Sarney. Fora do âmbito do Estado
brasileiro, Furtado foi chefe da Divisão de Desenvolvimento Econômico da CEPAL,
seu cargo de maior projeção internacional (BIDERMAN, COZAC e REGO, 1997,
pp. 31-33; BIELSCHOWSKY, 1995, pp. 131-133). Assim, sua trajetória, somada aos
"ares do mundo" de seu tempo, criaram, na visão de Furtado, uma indissociável
relação entre o desenvolvimento econômico e o Estado.
Esta orientação político-teórica foi compartilhada com outros intelectuais da
época compreendidos no debate econômico entre os chamados "desenvolvimentistas
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nacionalistas", tais como Rômulo de Almeida, Jesus Soares Pereira e Tomás Aciolly
Borges. Como Furtado, também ele um "desenvolvimentista nacionalista", tiveram
sua formação e atuação profissional no interior do Estado brasileiro, em especial
entre as agências planejadoras implementadas por Vargas após 1930, como o
Conselho Federal de Comércio Exterior, o Conselho Nacional de Petróleo, o
Conselho Nacional de Águas e Energia, o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e o próprio Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP.
O escopo de atribuições a que eram submetidos os técnicos civis e militares que
compunham estas instituições – a solução de problemas econômico-administrativos
em nível nacional – proporcionava uma gávea segura a partir da qual formularam
suas opiniões sobre o desenvolvimento econômico brasileiro.
Em linhas gerais, a preocupação de Furtado e dos desenvolvimentistas
nacionalistas era a de consolidar a transição da economia brasileira de uma base
agrário-exportadora para uma base urbano-industrial, tendo como instrumento para
tal a ampliação da intervenção do Estado, especialmente com políticas de fomento à
indústria privada integradas em um sistema de planejamento centralizado, além de
investimentos estatais em infra-estrutura e no setor de bens de capital. A ação do
poder público era vista como solução histórica para o problema do "atraso" na
economia

e

sociedade

brasileiras.

Descartavam

a

comparação

entre

o

subdesenvolvimento brasileiro e a situação das economias desenvolvidas em seus
estágios iniciais. Não acreditavam, portanto, que a superação do "atraso" fosse
possível por meio da repetição do caminho empreendido pelos Estados Unidos e
pela Europa Ocidental, ainda nos oitocentos. Entre eles era consensual a opinião de
que o empresariado brasileiro – portanto, o capital privado nacional – seria incapaz
de capitanear o processo de industrialização, tal como se dera nos países centrais. A
participação do capital estrangeiro na criação dos fundamentos da economia
industrial – infraestrutura e indústria de base – era vista com reservas;
argumentavam que, sendo a tarefa premente e de natureza estratégica, seria
impróprio que sua execução dependesse da tomada de decisões por atores externos.
Desta forma, sendo estes setores no Brasil dominados historicamente pelo capital
internacional – fornecimento de energia, transporte, petróleo etc. – o argumento de
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Furtado e dos "nacionalistas" voltava-se para a estatização como condição para a
modernidade (BIELSCHOWSKY, 1995, pp. 127-129; 134-134).
O Estado portanto seria o ator a quem caberia a responsabilidade pela
superação do atraso econômico-institucional. E para tal, uma série de problemas que
estruturavam a situação de subdesenvolvimento deveriam ser solucionados através da
intervenção do poder público, sendo eles a questão da heterogeneidade estrutural da
economia, da questão da poupança interna, dos desequilíbrios na capacidade de
importar, da inflação e a questão agrária.
A estrutura econômica brasileira, própria de um país periférico, era vista por
Furtado como tipicamente heterogênea. Isto significava dizer que, pela inserção do
país nos mercados internacionais desde o período colonial, formara-se um setor
agrícola de exportação, com suficiente produtividade e capitalizado, e um amplo
setor voltado para atividades de subsistência, com baixíssima produtividade e
insuficiente

para

atender

a

potencial

demanda

interna.

Considerando-se

a

incapacidade de expansão da economia agroexportadora, tendo em vista a relativa
inelasticidade da demanda dos mercados internacionais e a deterioração dos termos
de troca (tal como teorizou Prebisch), a homogeneização nos níveis de produtividade
no sistema e a diversificação da estrutura produtiva nacional somente seriam
possíveis através da rápida industrialização conduzida pelo Estado (criação de um
novo pólo dinâmico), que através do impulso de demanda em suas cadeias
produtivas pressionaria pela elevação da oferta no sistema e para a transformação
das unidades "arcaicas".
Entretanto, considerando-se que a industrialização ocorreria em regime de
substituição de importações, os empresários nacionais necessitariam de condições
minimamente favoráveis de concorrência contra produtores externos, o que implicava
na adoção pelos primeiros das mesmas técnicas e tecnologias capital-intensivas
praticadas nos países desenvolvidos, de modo a obterem produtividade e preços
compatíveis. Ocorre que estas tecnologias desenvolveram-se tendo por base as
sociedades dos países centrais, com grandes estoques de capital disponíveis e oferta
limitada de mão-de-obra. Aplicado no Brasil, sociedade em que há braços
excedentes e capitais dificilmente mobilizáveis, este padrão tecnológico poupador de
trabalho fazia com que a economia industrial por si só fosse insuficiente para
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solucionar o problema laboral no País. A reforma agrária no nordeste - tema caro à
SUDENE - era vista como fator complementar na amenização da questão laboral ao
contribuir para fixar o potencial migrante à terra e a concorrer em favor da melhoria
dos níveis de produtividade agrícola na região (BIELSCHOWSKY, 1995, pp. 137140, 160-161; MANTEGA, 1984, p. 84-86, 96-97).
Para Furtado, a existência de uma parcela substancial da força de trabalho
integrada em regimes de produção pré-capitalistas, de baixa produtividade, não
provocaria escassez de poupança interna, tal como indicavam os estruturalistas da
CEPAL. A economia brasileira teria atingido um patamar suficiente de produtividade
em alguns setores-chave para garantir uma poupança interna potencial satisfatória.
Assim, o problema não seria a criação de condições econômicas para geração de
excedente, e sim, a formulação de instrumentos político-legais para a mobilização
desta poupança potencial em prol da industrialização. Isto significa que cabia ao
Estado criar mecanismos tributários que promovessem a transferência de recursos
das elites dominantes para o financiamento do desenvolvimento industrial, recursos
estes que se não fossem canalizados para o investimento público seriam despendidos
em consumo de bens de luxo. Considerando que a parcela majoritária das classes
dominantes brasileiras seria desprovida de qualquer “mentalidade empresarial”,
Furtado não esperava que voluntariamente contribuísse para o esforço do
desenvolvimento, devendo ser, portanto, alvo dos instrumentos de "poupança
compulsória" engendrados pelo Estado (BIELSCHOWSKY, 1995, pp. 141-144; 155).
O comportamento inflacionário das economias subdesenvolvidas e a sua
pequena capacidade de importação estavam claramente ligados, segundo Furtado. O
processo de industrialização no Brasil acontecia num contexto, como vimos, de
heterogeneidade estrutural, significando que a produtividade dos diversos setores da
economia e seu grau de modernização eram significativamente desiguais. Isto
significa que as demandas exercidas pela formação de capital na indústria (por
insumos, matérias-primas e bens de capital) encontravam capacidades muito
diferenciadas de serem atendidas no mercado interno, gerando grandes disparidades
entre oferta e procura e, portanto, pressão inflacionária. Além disso, o atendimento
às necessidades da indústria refletia-se então em uma forte pressão pelo aumento das
importações (visto as diferentes capacidades do mercado interno em responder aos
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estímulos de demanda), e considerando a baixa capacidade para importar (em função
da geração de divisas pelo setor agroexportador ser incompatível com as
necessidades do processo de industrialização), os déficits externos seriam constantes.
Assim, para Furtado, a eliminação da inflação, da vulnerabilidade em relação aos
mercados internacionais e, conseqüentemente, do subdesenvolvimento, dependeria
exclusivamente do planejamento "integral" por parte do Estado de modo a ordenar o
investimento privado, a diversificação do aparelho produtivo e a correção dos
desequilíbrios setoriais (BIELSCHOWSKY, 1995, pp. 144-147).

Bresser e o Estado
A presença do Estado na trajetória de Luiz Carlos Bresser-Pereira (1934- ),
por sua vez, foi tardia. Nos anos 1950, iniciou sua atividade profissional como
jornalista, crítico de cinema e repórter, além de fazer parte do grupo de jovens
intelectuais ligados à Ação Católica em São Paulo. Sua formação política,
profissional e intelectual esteve intimamente ligada à Academia, à militância
partidária e ao setor privado. Titulou-se bacharel em Direito na USP no ano de
1957. Obteve MBA na Michigan State University em 1961, tendo titulado-se doutor
em Economia pela FEA-USP em 1972 e livre-docente em Economia no ano de
1984, também na Universidade de São Paulo. Leciona na EAESP-FGV desde 1959
(Administração e Economia). Além disso, é membro do Conselho do CEBRAP
desde 1970, ano de sua criação, e foi professor visitante na Universidade de Paris I
– Sorbonne em 1977. Foi militante do PDC, do MDB e do PMDB, tendo
participado da dissidência deste partido que deu origem ao PSDB em 1988, do qual
ainda faz parte. No setor privado, foi diretor administrativo das empresas do grupo
Pão de Açúcar por duas décadas que vão de 1963 a 1983. Sua inserção na
burocracia deu-se durante a conjuntura histórica de crise no financiamento público,
tendo sido presidente do Banco do Estado de São Paulo em 1983, Secretário de
Governo deste mesmo estado na gestão Franco Montoro (1983-1987) e Ministro da
Fazenda no governo Sarney entre abril e dezembro de 1987 (BIDERMAN, COZAC
e REGO, 1997, pp. 153-154).
Sua mais recente inserção no aparelho de Estado deu-se com o cargo de
Ministro da Administração e Reforma do Estado no período Fernando Henrique
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Cardoso, tendo ocupado a pasta entre 1995, data de criação do órgão, até a sua
extinção, em 1999. Bresser foi o mentor intelectual e o principal responsável pela
implementação das mudanças institucionais que foram uma das principais marcas da
passagem do PSDB pelo poder federal. Em suma, articulou o seu entendimento a
respeito da “crise” do modelo keynesiano-desenvolvimentista à implementação de
transformações institucionais com vistas a eliminar os resquícios da “Era Vargas”,
tal como se consagrou no discurso oficial do presidente. Através de medidas de
desestatização de empresas, de incentivo à “parcerias” entre o Estado e o setor
privado, e de transformações na estrutura do serviço público, Bresser e os
“modernos” do PSDB defenderam retoricamente a criação de um Estado “liberalsocial”, longe das sombras do neoliberalismo e do intervencionismo estatal do
Welfare State. Este Estado deveria imprimir um novo padrão de administração
pública que, em primeiro lugar, adotasse os princípios de flexibilização e
horizontalização inspirados no pós-fordismo, e em segundo, fosse transparente e
permeável ao controle da sociedade (accountability). Segundo Bresser:
“(...) o papel do Estado continua sendo fundamental nas fases iniciais do
desenvolvimento, mas em pontos mais específicos, do promoção da
educação, saúde, tecnologia e o comércio exterior, e não em um processo
generalizado de intervenção, como é próprio das fases iniciais de
desenvolvimento” (BIDERMAN, COZAC e REGO, 1997, p. 183).

Este “novo Estado” seria “liberal” na medida em que acredita que o mercado
de livre-concorrência é o mecanismo ótimo para alocação de recursos, e “social”
porque mantém-se compromissado com a garantia dos direitos sociais. A
participação do poder público na tarefa do desenvolvimento não consistiria da ação
direta, empresária. Nas palavras de Bresser:
“O que se percebe é que o Estado, quando vai produzir na área
econômica, é ineficiente, e é mesmo. O setor privado é muito mais
eficiente, flexível, muito mais criativo porque muito menos controlado. O
Estado, por definição, tem que ser altamente controlado para se evitar
corrupção, nepotismo etc.” (BIDERMAN, COZAC e REGO, 1997, pp.
182-183).

Além disso, na nova etapa do desenvolvimento econômico brasileiro, o
Estado não teria por função a transferência de recursos entre setores da economia
com base em mecanismos compulsórios, a fim de financiar determinadas atividades
produtivas consideradas estratégicas:
“(...) há certos momentos em que a capacidade do Estado de realizar
poupança forçada desaparece ou torna-se estrategicamente menos
importante (...) Agora, quando terminou a acumulação primitiva, quando
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os capitalistas já estão dotados de um nível de capacidade de acumulação
própria razoavelmente elevado, torna-se cada vez mais difícil legitimar o
Estado realizado poupança em nome dos capitalistas. Isso, mais as
distorções decorrentes do mau uso dos recursos, faz com que o Estado
perca a sua capacidade, não apenas econômica, mas política de realizar
poupança forçada” (BIDERMAN, COZAC e REGO, 1997, p. 183).

Tampouco o desenvolvimento dos setores-chave da Economia nacional
deveriam ser fomentados através de medidas de caráter protecionista ou que viessem
a distorcer a dinâmica “natural” dos preços relativos.
“Hoje, a estratégia fundamental é dar condições para podermos competir.
Pode-se proteger, mas por muito pouco tempo. Na verdade, a nova
proteção é estimular a competição. A proteção não é preservar o
mercado interno, a proteção é dar estímulos e vantagens para competir
internacionalmente.(...) É uma estratégia muito superior à estratégia
meramente protecionista, do fechamento do mercado, porque está sempre
sendo checada pelo próprio mercado, enquanto a estratégia do
fechamento é a estratégia em que o mercado pode ser totalmente
excluído. Por essas razões a convergência acontecerá [ou seja, a
elevação do nível de desenvolvimento econômico dos países pobres], mas
a longuíssimo prazo” (BIDERMAN, COZAC e REGO, 1997, p. 183).

Assim, o Estado “social-liberal” de Bresser e dos “modernos” do PSDB
deveria estar despido das “ilusões desenvolvimentistas”, nas quais pretendia-se que a
máquina estatal substituísse a iniciativa privada no processo de crescimento
econômico, e ao mesmo tempo ter o compromisso de regulamentar, fiscalizar e
auferir qualidade aos serviços oferecidos pelo mercado, de modo a garantir o
interesse público. As privatizações no setor de telecomunicações, por exemplo, e o
surgimento da ANATEL seria um exemplo deste novo relacionamento entre
iniciativa privada, o Estado e a sociedade. Complementarmente, surge ainda a figura
do “público não-estatal”, ou seja, de entidades que oferecem bens e serviços
coletivos, mas que não estão situadas nem no mercado nem no Estado. Tratar-se-ia
de uma solução para “democratizar o Estado” na medida em depositaria nas mãos
da sociedade civil, organizada por meio de entidades sem fins lucrativos (em
especial ONGs e movimentos populares), a tarefa de oferecer serviços públicos –
com o emprego de recursos governamentais, inclusive – de acordo com as “reais” e
“específicas” necessidades da população (BRESSER-PEREIRA, 1998; BRESSERPEREIRA, 1996).

Furtado segundo Bresser
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Ainda que em termos geracionais não haja uma diferença expressiva entre
estes dois pensadores, as suas trajetórias política e intelectual percorreram caminhos
bastante distintos, como vimos. E se a ação política e a produção teórica de Furtado
foram fortemente influenciada pelo seu conhecimento e intimidade com o
funcionamento da máquina estatal brasileira do pós-guerra, o retrato de sua vida
pública e de sua inserção no debate econômico feito por Bresser-Pereira ganha
destaques e omissões claramente condicionados pela agenda política e acadêmica na
qual se insere este último. Destaca-se, no entanto, que o próprio autor entende estar
realizando um recorte arbitrário:
“Neste trabalho não farei uma avaliação geral da obra de Celso Furtado.
Apenas me concentrarei em três aspectos de sua obra. Um bastante
conhecido – o da independência de seu pensamento -, outro pouco
estudado – o do método – e outro que está de alguma maneira presente
em todas as análises de sua obra – o da paixão (...)”. (BRESSERPEREIRA, 2001, p. 19).

O primeiro e o segundo aspectos destacados por Bresser dizem respeito às
opções metodológicas e teóricas feitas por Furtado ao longo de sua produção
intelectual. É apresentado – devidamente – como um economista cujas investigações
no campo da economia nacional e latino-americana sempre teriam sido pautadas pela
adoção do método histórico-indutivo, diferentemente do mainstream acadêmico que
insistiria

na

propriedade

de

métodos

lógico-dedutivos

para

o

estudo

do

desenvolvimento econômico. “Sua capacidade de inferência e de dedução é
poderosa, mas ele parte sempre da observação da realidade (...) e procura, a partir
desta realidade e do seu movimento histórico, inferir a teoria” (BRESSERPEREIRA, 2001, p. 19). Esta preferência pelo "histórico-concreto" estaria associada
ao ecletismo e à independência nas opções teóricas. Apesar de ter aprendido a
Teoria Econômica a partir da obra de pensadores clássicos tais como Ricardo e
Marx, e ter sido influenciado claramente pelo pensamento de Keynes, Furtado não
poderia ser identificado como um keynesiano, ou ricardeano ou marxista. Utilizaria
pragmaticamente os aparatos teóricos que julgasse relevantes para a compreensão de
uma determinada temática, ou até aspectos isolados de uma determinada teoria.
"Nada é mais avesso à Furtado do que o pensamento estereotipado dos
ortodoxos, seja qual for a ortodoxia que adotem.. Ele quer ver o mundo
com seus próprios olhos. Usar os instrumentos de análise econômica sem
perder a própria liberdade de pensar e de criar, que é seu bem maior"
(BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 21).
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Seu espírito crítico, sua postura política, sua visão sobre a sociedade e sua
independência teórica teriam feito com que Furtado se apropriasse do conjunto do
pensamento econômico ocidental sem estabelecer fronteiras de ordem ideológica ou
programática. Rejeita assim "todo tipo de determinismo: seja o determinismo
marxista, apoiado nas 'leis da história', seja o neoclássico, baseado no princípio da
racionalidade, que, ao postular a maximização dos interesses, não dá espaço para
decisões, para escolhas". (BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 22).
A rejeição aos “determinismos" também teria marcado, desta vez com
resultados negativos, o posicionamento político de Furtado através de uma
“excessiva confiança” na capacidade do sujeito histórico interferir, por meio da ação
racional, na estrutura do sistema econômico. A “decisão” do planejador na análise
das condições macroeconômicas teria papel central, suplantando as determinações
emanadas do mercado. Teria cometido, assim, o “pecado do voluntarismo” ao
defender a capacidade humana de, através do planejamento e do suporte institucional
do Estado, controlar as forças econômicas de modo que atendessem às necessidades
nacionais e a princípios previamente estabelecidos. Evidenciava-se, assim, um
“voluntarismo idealista (...), expresso na sua crença inabalável no planejamento –
um planejamento que anularia ao máximo a imprevisibilidade das decisões”
(BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 23).
Se em suas escolhas teórico-metodológicas Furtado teria abraçado a realidade
histórica e concreta, no que tange a sua vida pública é apresentado como um
intelectual repleto de “individualismo” e “idealismo”, convicto de fazer parte de uma
intelligentsia a quem caberia reformar o País, e detentor de uma concepção abstrata
a respeito do poder, modelada à sua crença em um “planejamento neutro”. Sua
defesa da burocracia de Estado como “força racionalizadora”, “único grupo social
que [teria] condições de ser um interlocutor com as potências internacionais” e
como única condição para a “continuidade das políticas públicas” evidenciariam a
certeza de que “(...) os intelectuais podem libertar-se das ideologias e usar da sua
liberdade para intervir de forma republicana no mundo”. (BRESSER-PEREIRA,
2001, pp. 23). Bresser destaca, no entanto, que o Furtado “homem público” foi
desacreditado por aquilo que o Furtado “pensador econômico” mais prezou, ou seja,
as condições histórico-concretas:
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“Para grandes intelectuais como Furtado, a dialética entre a liberdade e
o comportamento socialmente condicionado pode ser mais consciente, e,
se for acompanhada da coragem, como foi seu caso, será mais favorável
à liberdade, mas apenas favorável: ninguém escapa da sua
circunstância” (BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 24).

Um novo homem ou uma nova imagem?
A análise de Bresser sobre a trajetória e as idéias do economista paraibano
faz surgir um novo Furtado, em especial quando contrastada com as análises mais
correntes a seu respeito. Entretanto, a constatação deste fato significa que temos um
novo homem ou uma nova imagem? Os argumentos a seguir buscarão demonstrar a
completa predominância da segunda alternativa, embora elementos da primeira
possam ser igualmente identificados.
Ainda que a leitura da opção metodológica de Furtado feita por Bresser se
aproxime de opiniões expressas por outros autores, ela coincide claramente com a
visão que este autor tem sobre suas próprias escolhas intelectuais. Indagado a
respeito das influências mais importantes na formação de seu pensamento sobre a
Economia, comenta: "Mesmo em relação a esses mestres [Ignácio Rangel, Hélio
Jaguaribe, Celso Furtado, Karl Marx, Max Weber e John M. Keynes, entre outros],
eu nunca fui furtadista ortodoxo, keynesiano ortodoxo, marxista ortodoxo, nada
ortodoxo". A respeito do Departamento de Economia da FGV de São Paulo, órgão
acadêmico ao qual esteve vinculado desde o final dos anos 50, comenta que "teve
sempre um caráter rigorosamente plural, no sentido de que nós jamais admitimos
que uma orientação ideológica prevalecesse".

Sobre tendências recentes (meados

dos anos 90), afirma: "O departamento, nos últimos anos, caminhou para posições
do mainstream, mas o mainstream está em crise. Essa pobre rational expectations já
está fazendo água". Por fim, define-se: "(...)não creio que eu seja eclético; sou
pragmático, uso os instrumentos teóricos que são úteis para compreender uma
realidade complexa e sempre em mudança". (BIDERMAN, COZAC e REGO, 1997,
pp. 157-159; 165).
A interpretação dada ao aspecto heterodoxo do pensamento furtadeano
tornam-no não somente identificável com as bases metodológicas professadas por
Bresser, mas também com a orientação política e institucional do projeto de Estado
“Liberal-Social”, defendido por este último no âmbito acadêmico e burocrático-
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administativo, especialmente durante sua gestão como Ministro da Administração
Federal e Reforma do Estado. Como vimos, a proposta da Reforma Gerencial do
Estado rejeita a desregulamentação econômica proposta pelo neoliberalismo e a
alegada “fossilização” provocada pelo estatismo (ligado às experiências dos regimes
de inspiração marxista, ao welfare state ou ao desenvolvimentismo). Bresser acredita
que as diversas “ortodoxias” não são capazes de oferecer uma alternativa política
viável ao País, e por isso aposta na heterodoxia não somente em sua dimensão
acadêmica, mas também como uma orientação para a formulação de política.
Referindo-se à Furtado – e, indiretamente, a si próprio –, diz: “Ser heterodoxo é
desenvolver teorias novas, muitas vezes a partir da identificação de fatos novos que
modificam um determinado quadro econômico e social e tornam as teorias préexistentes inadequadas” (BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 25).
Assim, busca um caminho alternativo, eclético, uma “terceira via” entre dois
modelos históricos, visando agregar elementos considerados válidos provenientes das
propostas neoliberais (ajustes fiscais, controle de gastos públicos, privatizações) e
dos modelos estado-intervencionistas (políticas sociais, em especial). Segundo
Bresser, a chave para a superação da crise do desenvolvimentismo no Brasil será
“uma estratégia orientada ao mercado, mas será também pragmática e socialdemocrática – ou talvez, precisamente, social-liberal(...)” (BRESSER-PEREIRA,
1996, p.13), afinal, “Heterodoxia é toda política macroeconômica que não está
baseada simplesmente em ajuste fiscal e monetário” (BIDERMAN, COZAC e
REGO, 1997, p. 170). Enfim, “Uma síntese pragmática ou social-democrática, ou
social-liberal entre as antigas estratégias desenvolvimentistas e a crítica neoliberal
[faz-se] necessária” (BRESSER-PEREIRA, 1996, p.16).
Em resumo, Bresser busca legitimidade para o seu projeto heterodoxo de
reformas econômicas e institucionais recorrendo à figura inconteste do decano dos
economistas brasileiros. Invoca o exemplo de Celso Furtado enquanto pensador
independente, que em seu momento lutou contra a rigidez dos modelos explicativos
correntes (ortodoxos) através de uma metodologia flexível, calcada não em idéias
pré-concebidas mas na análise incansável de dados e indicadores concretos. Através
deste olhar alternativo, Furtado teria rompido com as amarras conservadoras do
pensamento estratégico nacional nos anos 1950-1960, imprimindo-lhe novo rumo.
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Foi contra um ambiente político-acadêmico nitidamente defensor da ortodoxia
neoclássica, pelo lado da direita, e de retorno às prerrogativas do Estado
desenvolvimentista, por outro, que Bresser lutou, nos anos 1990-2000 (e ainda luta),
para a fixação de um consenso em torno da necessidade de reformas de cunho
“liberal-social” no Estado brasileiro.
Se pelo lado do método Bresser busca evidenciar a “identidade” entre seu
projeto político-intelectual e o pensamento furtadeano, pelo lado da ação política,
esforça-se

em

dissociar

a

sua

imagem

da

defesa

dos

pressupostos

desenvolvimentistas, bandeira de luta de Furtado nas duas décadas em que esteve
polarizando o debate nacional. Para tal, nos oitenta anos do mestre, Bresser não
comemora a importância histórica da estratégia desenvolvimentista para a
transformação social no Brasil e nem o papel de Furtado em sua implementação,
mas sim os esforços “apaixonados” e “idealistas” do decano para tentar dar
sobrevida a um modelo que teria nascido fadado ao fracasso. Em suma, o Furtado
celebrado não é o da “fantasia organizada”, mas o da “fantasia desfeita”. Ao invés
de Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, destaca-se o Mito do Desenvolvimento
Econômico.
As “esperanças” e “frustrações” em relação ao projeto desenvolvimentista são
tratadas por Bresser em uma seção de seu ensaio intitulada “Paixão”. O título
adviria do fato de Furtado ter trabalhado pela ciência econômica e pelo Brasil não
somente com base na razão científica, mas também com o desejo de transformação
social. “Só essa paixão – a paixão pela idéia do desenvolvimento do Brasil –
explica a força de seu pensamento, especialmente nos primeiros livros (...)”
(BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 37). O subtítulo teria sentido mais apropriado, no
entanto, se a “paixão de Furtado” significasse o seu sofrimento até a total
desintegração das esperanças em torno da continuidade de seu projeto sócioeconômico.
E é desta forma efetivamente que Bresser encaminha sua narrativa. “A
esperança fora grande, mas a desilusão e a frustração são maiores ainda”, comenta
em relação aos acontecimentos que levaram ao golpe militar de 1964 e ao exílio do
decano, primeiramente no Chile. A partir da derrocada do projeto democráticodesenvolvimentista pelas mãos dos militares, a produção intelectual de Furtado teria
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Subdesenvolvimento e Estagnação na América Latina, de 1966. Juntamente com
Análise do Modelo Brasileiro, de 1972 e Mito do Desenvolvimento Econômico de
1974, ganharia destaque a idéia de que a concentração de renda provocada pelo
processo de industrialização acelerada estaria provocando uma quebra no circuito da
acumulação capitalista na medida em que a massa salarial viria sendo comprimida
progressivamente, diminuindo portanto a demanda global. O estagnacionismo
presente nesta conclusão fora desmentido pelo desempenho da economia durante o
“milagre econômico” de 1968-1972, quando o consumo de classe média e o
financiamento através do endividamento externo sustentaram altas taxas de
crescimento à revelia da baixa capacidade de consumo das massas (BRESSERPEREIRA, 2001, pp. 37-40). Não era, assim, só a derrota de um intelectual, mas de
todo um projeto de nação em face das “condições históricas”:
“A paixão otimista que alimentava a ação transformava-se agora na
grande frustração de quem percebe que não apenas ele deixara de poder
influenciar diretamente os destinos do país, mas que o próprio país
perdera a capacidade de desenvolvimento endógeno”. (BRESSERPEREIRA, 2001, p. 40)

Descrente com a possibilidade dos sistemas econômicos subdesenvolvidos
lograrem em adotar um padrão tecnológico capital-intensivo que fosse também
poupador de capital, e com a capacidade da oferta criar demanda a longo prazo
nestes mesmos sistemas, as últimas esperanças teriam diluído-se. Daí por diante, a
obra de Furtado ganha o epíteto de “desapaixonada” dado pelo próprio Bresser, ou a
pejorativa alcunha de “filosófica”, tal como observado por Francisco de Oliveira,
outro crítico do pensamento furtadeano (BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 40). Em
suma, a capacidade de intervenção do decano teria esgotado-se. Com o advento da
década de 80, afirmando-se a crise da dívida na América Latina e a ortodoxia
neoliberal, Furtado retornaria ao debate político e econômico como um personagem
quixotesco. A frustração e indignação tornar-se-iam as marcas de suas intervenções
públicas, tal como evidenciou-se em Não à recessão e ao desemprego, de 1983 e
Brasil: a construção interrompida de 1992. Se a esperança teria retornado em 1999,
com os “indícios de retomada do crescimento econômico”, ainda assim a retórica
amarga – e amargurada – continuaria sendo seu instrumento de denúncia da
globalização, do endividamento externo e da postura das elites brasileiras diante
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destes fenômenos. “Em nenhum momento de nossa história foi tão grande a
distância entre o que somos e o que esperávamos ser”, disse Furtado a respeito do
governo do PSDB de Fernando Henrique Cardoso (BRESSER-PEREIRA, 2001,
p.42).
Por fim, no livro O Longo Amanhecer, também de 1999, Furtado teria dado
publicamente sinais da recuperação de sua esperança ao defender a necessidade de
investimento em capital humano e da reconstrução do Estado – aliás, todos estes
temas ligados ao universo programático da “nova social-democracia” representada
pelo partido então no poder (BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 42-43). Estaríamos
diante da “ressurreição” após a Paixão? Certamente sim, segundo Bresser. Além de
indicar no Furtado do tempo presente a enunciação de novos temas menos hostis à
idéia do “Estado gerencial”, mostrando renovação de seu pensamento, Bresser teria
revelado, supostamente, uma “nova imagem” do decano contida em sua produção do
passado, baseada inteiramente em suas qualidades de pensador heterodoxo e
independente.
Tomando duas passagens específicas, Bresser elabora interpretações de
conteúdo controverso. A primeira diz respeito à relação entre o pensamento
independente do "mestre" e as interpretações sobre o "imperialismo" nos anos 19401950, e a segunda trata da relação entre burguesia e desenvolvimento econômico.
Exemplificando em que medida o pensamento furtadeano estaria marcado pela
independência teórica e política, Bresser comenta trecho do capítulo XVI de
Formação Econômica do Brasil, tratando da questão do processo de emancipação
política do País e dos acordos privilegiados com a Inglaterra de 1810 e 1827.
Furtado teria constatado que estes acordos não foram suficientes para deter o
processo inicial de industrialização no Brasil naquele momento, contrariando fortes
tendências no pensamento econômico e social com as quais dialogava, que viam no
capital estrangeiro mais um inimigo que um aliado dos países subdesenvolvidos.
Assim, "ele não [teria deixado-se] levar por explicações imperialistas do nosso
subdesenvolvimento" (BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 31).
Em outra parte, comenta trecho de Dialética do Desenvolvimento a respeito
do processo evolução econômica e institucional nos países da Europa Ocidental.
Contrariando Marx, que veria na sociedade burguesa uma forte tensão entre a
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manutenção dos interesses da classe proprietária dos meios de produção e a
expansão da liberdade, afirmaria que o sistema capitalista, ao contrário, teria criado
o Estado-Nação, e a partir da segurança por ele engendrada, as instituições
democráticas. Assim, segundo a leitura de Bresser, Furtado teria enunciado com
brilhantismo que a estabilidade institucional, própria do sistema capitalista, e a
liderança burguesa seriam os principais motores do desenvolvimento econômico.
"(...) é admirável a análise encadeada [feita por Furtado] do papel da classe
capitalista em lograr a estabilidade institucional, estabilidade que promove o
desenvolvimento, o qual, por sua vez, reforça as tendências democráticas existentes
na sociedade, estabelecendo um círculo virtuoso do desenvolvimento autosustentado" (BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 35).
Os recorte e as interpretações feitas revelam mais sobre o pensamento de
Bresser que sobre o de Furtado. Em primeiro lugar, somente uma análise
fragmentada poderia insinuar que o “mestre” não levou em conta o tema das
“decisões externas” na questão do subdesenvolvimento. A afirmação apontada por
Bresser é sem dúvida uma expressão de independência teórica, mas não é
representativa no conjunto do pensamento furtadeano. A preocupação com o
processo de tomada de decisões na economia, com a presença do capital estrangeiro,
com o fenômeno da dependência e com outras questões ligadas à “soberania
nacional” ao longo dos anos de sua produção textual demonstram o papel da
temática no conjunto de seu pensamento nacionalista, pelo menos até meados dos
anos 1960 (BIELSCHOWSKY, 1995, p. 151-154). Já no pensamento de Bresser, a
questão do nacionalismo e da ação imperial dos países centrais na perpetuação do
subdesenvolvimento tem papel menor: “Quando eu era jovem, aprendi que a causa
fundamental do subdesenvolvimento, e o meu primeiro aprendizado foi equivocado,
era o imperialismo(...)” (BIDERMAN, COZAC e REGO, 1997, p. 181). Em
segundo lugar, ao comentar o papel do empresariado no desenvolvimento
econômico, Bresser omite o fato de que Furtado referia-se à importância da
burguesia

no

processo
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subdesenvolvidos, como o Brasil. Já destacamos aqui como Furtado defendia a
intervenção do Estado como saída histórica para o subdesenvolvimento brasileiro
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diante da debilidade do empresariado nacional, e como Bresser acredita na virtude
da iniciativa privada para enfrentar os desafios de uma “nova etapa” do capitalismo.
Através de entrevista concedida em 1996, podemos identificar nas palavras
do próprio Furtado – não intermediadas, portanto, pela interpretação de Bresser –
uma tensão entre a aceitação de algumas idéias da “nova social-democracia” e a
crítica a estes pressupostos. Por exemplo, em relação à questão do desenvolvimento,
disse:

“Hoje, já ninguém confunde aumento da produção com melhoria do bem-

estar social. Mede-se o desenvolvimento com uma bateria de indicadores sociais que
vão da mortalidade infantil ao exercício das liberdades cívicas” (BIDERMAN,
COZAC e REGO, 1997, p. 64). Esta concepção de desenvolvimento, ainda que
expressa de modo simplificado, em linguagem apropriada para uma entrevista, está
de acordo com concepções defendidas por teóricos social-democratas nos anos 90.
No entanto, em relação à abertura econômica e geração de empregos, contrariou as
orientações assumidas pelo governo Fernando Henrique Cardoso resgatando aspectos
cruciais de sua produção teórica, como a relação entre avanço tecnológico e
absorção de mão-de-obra na indústria brasileira: “É evidente que o Brasil poderia
ter muito mais empregos se voltasse a proteção de certos setores. Setor de tecidos:
para que mais avanço tecnológico se este põe o trabalhador na rua?”
(BIDERMAN, COZAC e REGO, 1997, p. 78).
Adiante, ressalta o sucesso do Estado chinês em resolver os problemas
sociais do país. Vale notar que a China representa, talvez, o modelo de organização
estatal mais repudiado pelos novos social-democratas:
“A China resolveu o problema da fome, da escola, os sociais, e foi muito
bem (...) Portanto, quando se empenham na política de desenvolvimento,
promovida pelo Estado, já partem de uma estrutura muito mais moderna
que a nossa (...) Eu estive lá na China nessa época, recordo-me do que vi
nas comunas populares: todos os meninos na escola, bem-nutridos (...)
Claro que se precisa de recursos, mas o Estado pode financiar isso, de
forma mais ou menos tradicional”. (BIDERMAN, COZAC e REGO,
1997, p. 79)

Sobre o Estado em geral, se por um lado admite que “(...) cresceu demasiado
e com isso criou inflexibilidades em tudo”, ressalta o caráter positivo do Welfare
State na Suécia, que “Cresceu mais na dimensão social, pois distribuiu mais de 50%
do produto nacional (...)”(BIDERMAN, COZAC e REGO, 1997, pp. 86). É
controverso portanto afirmar a adesão de Furtado a novas idéias. Vê-se que o mestre
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preserva a sua inesgotável independência, voltada no presente inclusive contra as
idéias da “moderna social-democracia” e de Bresser.
O que podemos concluir, afinal, deste duplo movimento de elogio ao método
e de comemoração do fracasso do projeto desenvolvimentista? Bresser interpreta
Furtado como o “heterodoxo de um tempo passado”, quando teria percebido, nos
anos 50, o surgimento de um novo contexto sócio-econômico no Brasil e optado em
romper com a tradição teórica vigente, considerando-a desprovida de capacidade
explicativa. Com isso, teria logrado em estabelecer novas formas de pensar a
economia nacional no pós-Segunda Guerra. Entretanto, se no campo teórico a
heterodoxia furtadeana foi marcada por um raciocínio histórico-indutivo, na vida
pública teria sido tomada por um furor idealista que teria suprimido a sua dimensão
concreta, levando o decano a uma crença – desprovida de razão – nas
potencialidades da substituição de importações, da industrialização com base na
intervenção do Estado e no papel da burocracia como agente do desenvolvimento.
Desta forma, Furtado seria um exemplo a ser seguido através de seu método
e independência, mas suas idéias pertenceriam, hoje, a uma realidade ultrapassada
pela marcha da História, realidade esta da qual Bresser se arvora conhecedor. Assim,
como um Furtado heterodoxo desenvolveu novas teorias com base nas condições
histórico-concretas dos anos 1950-60, Bresser, numa nova era, apresenta-se como o
“novo heterodoxo” que supera os pressupostos furtadeanos (e desenvolvimentistas
em geral), inadequados para explicar o desenvolvimento econômico numa sociedade
baseada no conhecimento, na falência dos Estados-empresários e nos fluxos de
capital globalizados. Bresser apresenta-se, assim, diante de seus pares, como um
“novo Furtado”.
De que forma podemos compreender a distinção de concepções entre Bresser
e Furtado? Acreditamos que para além das diferenças concernentes aos “momentos
da formação acadêmica”, está em jogo a relação entre o intelectual e as diferentes
forças sociais: “A teoria e o pensamento econômico não são os demiurgos da
estrutura sócio-econômica real; ocorre entre estas duas instâncias um processo
dialético no qual a realidade concreta fornece as condições sócio-históricas que
permitem a legitimação de determinada teoria como portadora de Verdade, ao
mesmo tempo em que a teoria é instrumentalizada pelos intelectuais orgânicos que
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sistematizam e produzem o conhecimento dentro das expectativas de determinada
classe social” (BARREIROS, 2003, p. 52). Assim, são as novas condições do
capitalismo contemporâneo que fornecem a base concreta para idéias de Bresser, ao
mesmo tempo que o seu projeto contribui para a consolidação desta mesma
realidade social. Por outro lado, o conhecimento produzido é instrumento da
legitimação dos interesses de determinados grupos sociais no processo de
transformação do próprio sistema capitalista, grupos estes que contribuem por sua
vez para a legitimação perante a sociedade do projeto proposto pelo intelectual.
Bresser aponta a ruína do projeto desenvolvimentista de Furtado como algo
“inevitável”, fruto do “idealismo” de acreditar-se na capacidade do Estado em atuar
como o controlador e sinalizador da economia. Entendemos, no entanto, que o
declínio do intervencionismo estatal não é fruto da fraqueza intrínseca da idéia, mas
sim da mudança histórica nas expectativas em relação ao papel do Estado na
economia por parte de uma fração hegemônica das classes proprietárias e de setores
das classes médias que dão suporte intelectual a este projeto político-ideológico. As
relações entre Bresser e estes setores são inequívocas, e podem ser rastreadas através
de sua filiação partidária, de sua atuação no governo e através de uma análise
completa de suas idéias.
Em síntese, a distinção entre um Furtado “histórico-concreto” enquanto
pensador e um Furtado “ideal-utópico” enquanto homem de Estado é bastante
controversa. A sua dimensão idealista, relacionada à questão da intervenção do
Estado na economia, somente pode ser compreendida enquanto tal se considerarmos
que aquele que teorizou sobre ela – Bresser-Pereira – é defensor de um projeto que
tem por base a completa desqualificação do pensamento desenvolvimentista e a
afirmação de um “novo” padrão econômico-institucional no Brasil. Assim, na
comemoração de seus 80 anos, busca em Furtado a legitimidade para este projeto na
medida em aponta as identidades teórico-metodológicas entre o grande decano da
Economia Política Brasileira e seus próprios pressupostos, e ao mesmo tempo relega
o cerne da contribuição furtadeana – a ação do Estado no desenvolvimento – a um
passado sepultado pela História, louvando o “mestre” como se admira uma relíquia
num museu, repleta de esplendor, detentora de uma mensagem exemplar pela sua
grandiosidade, mas completamente muda, escrava de seu tempo.
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LEGADOS EM TESTAMENTO PARA AFRODESCENDENTES:
Os testadores, os legatários e os legados (Juiz de Fora - Minas Gerais)
Elione Silva Guimarães*
Resumo:

Este texto tem por objetivo analisar as possibilidades de cativos e/ou ex-escravos e
seus descendentes receberem doações de seus proprietários ou ex-senhores e, na medida do
possível, acompanhar suas oportunidades posteriores. O lócus de estudo é Juiz de Fora,
principal município cafeeiro de Minas Gerais na segunda metade do oitocentos e
concentrador da maior população de escravos da província. Analisei o perfil dos doadores,
os bens que foram legados e persegui a trajetória de alguns dos legatários.Ao mesmo tempo
em que pretendo analisar até que ponto os legados foram cumpridos e a luta dos cativos e
forros para fazerem valer os seus direitos, tenho a intenção de acompanhar os caminhos e
os descaminhos dos afrodescendentes.
As principais fontes utilizadas foram os
testamentos, complementados por inventários e a legislação. A análise partiu de 52
testamentos registrados entre os anos de 1844 e 1904, correspondendo a temporalidade ao
registro do mais antigo e do mais recente localizado, de acordo com a especificidade a ser
estudada.

Palavras-chaves: afrodescendentes, direitos, século XIX.
Este texto tem por objetivo analisar as possibilidades de cativos e/ou ex-escravos
e seus descendentes receberem doações de seus proprietários ou ex-senhores e, na medida
do possível, acompanhar suas oportunidades posteriores. O lócus de estudo é Juiz de Fora,
principal município cafeeiro de Minas Gerais na segunda metade do oitocentos e
concentrador da maior população de escravos da província. As principais fontes utilizadas
foram os testamentos, complementados por inventários. Sheila Faria (1998: 266),
analisando testamentos produzidos no século XVIII e início do XIX, observa que para os
homens de então, “tornava-se necessário, estando em perigo de morte, colocar em ordem
os bens terrenos e preparar o melhor possível o caminho da alma”. Foi possivelmente
visando preparar os caminhos da alma que alguns senhores e ex-senhores de escravos
inseriram em suas disposições testamentárias, ao lado das encomendas de missas para si e
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Doutoranda do Programa de pós-graduação da UFF. Este texto é uma versão resumida do capítulo 4 de
minha Tese de Doutorado, orientada pela prof. Márcia Motta, intitulada ‘Múltiplos viveres de
afrodescendentes na abolição e no pós-emancipação (Juiz de Fora – Minas Gerais)’, a ser defendida em
agosto de 2004.
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seus familiares (pais, cônjuges e filhos), um certo número de rezas para as pessoas com as
quais haviam tido negócios e para os cativos falecidos; doações aos pobres e desvalidos e
para a Igreja. Menor número expandiu as preocupações para além do plano meramente
espiritual, alforriaram cativos e, em número ainda mais reduzido, legaram a eles bens
materiais: uma esmola (pequeno valor em dinheiro), alguns “mil de réis”, partes de terras,
os remanescentes de seus bens ou de suas terças.
Eduardo França Paiva, ao analisar os testamentos registrados nas Comarcas do
Rio das Mortes e Rio das Velhas (Minas Gerais), no período colonial, elaborou uma série
de indagações sobre os legados deixados a cativos e forros, que tomo a liberdade de
reproduzir, porque muito se aproximam das questões que me inquietam.
Uma indagação fica no ar: será que escravos, forros e forras sabiam dos legados testamentais dos
senhores e aguardavam ansiosos por eles? Será que esses legatários puderam exigir o cumprimento
das derradeiras vontades dos proprietários e dos antigos senhores registradas nos testamentos?
(Paiva. 2001: 35).1

Ao mesmo tempo em que pretendo analisar até que ponto os legados foram
cumpridos e a luta dos cativos e forros para fazerem valer os seus direitos, tenho a intenção
de acompanhar os caminhos e os descaminhos dos afrodescendentes. Reconstituir parcelas
das histórias individuais de testamenteiros e legatários, que me foi dado a conhecer em
fragmentos pelas fontes preservadas, esmiuçar estes estilhaços em busca de frestas que me
permitem ampliar o conhecimento sobre afrodescendentes, foi tarefa algumas vezes
enfadonha pela repetição e tantas outras fascinante pelo encontro de detalhes individuais
que em conjunto permitem vislumbrar o passado e, quem sabe, compreender o presente.
São histórias recontadas a partir de indivíduos as quais convido o leitor a acompanhar. Em
suas repetições elas dão a conhecer o perfil dos que legaram e dos que receberam legados,
as circunstâncias em que estas doações ocorreram. Em suas singularidades, possibilitaram
vislumbrar as oportunidades oferecidas e/ou encontradas pelos indivíduos.
A análise parte de 52 testamentos registrados entre os anos de 1844 e 1904,
correspondendo a temporalidade ao registro do mais antigo e do mais recente localizado, de

1

Para França Paiva é difícil saber se estes legados foram cumpridos, mas ele crê que sim uma vez que uma de
suas funções era tornar pública a caridade e a boa-alma do testador, sendo que muitas vezes o testador se
encarregava de divulgar em vida suas determinações testamentárias. Paiva informa que no Arquivo Público
Mineiro encontram-se diversos documentos de cativos que disputaram nos tribunais os legados negados por
possíveis herdeiros.
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acordo com a especificidade a ser estudada.2 Destes testamentos, contemplando doações
para afrodescendentes, 45 ocorreram no período escravista, embora nove testamenteiros
tenham falecido no pós-abolição; os outros sete foram elaborados depois de terminada
oficialmente a escravidão no Brasil. Quanto ao estado civil dos testadores, haviam 27
casados, 16 viúvos, seis solteiros, um padre, e dois não declararam a condição civil. Vinte
e oito testadores eram homens e 22 eram mulheres, dois casais prepararam o testamento em
conjunto. Em dois casos, embora os testamentos dos cônjuges tenham sido elaborados em
separado, as disposições, no que diz respeito aos afrodescendentes eram idênticas e, por
esta razão, foi eliminado o testamento de uma das partes para fins de análise.3 Os legados
distribuídos nos testamentos estudados incidiram sobre pouco mais de 193 pessoas.
No que concerne aos agraciados em testamento, fica difícil realizar precisões, pois
me deparei com algumas dificuldades operacionais: não localizei os inventários de todos os
testadores, o que ampliaria as possibilidades de análise; houve inventários em que os
cativos alforriados/beneficiados foram inicialmente avaliados (e, portanto, qualificados) e
depois seu valor descontado; em outros documentos os escravos nomeados em testamento
para as manumissões/legados não entraram no rol dos bens. Nestes casos, quando o testador
manifestou a intenção de deixar uma esmola para todos os seus escravos, mas não os
nomeou em testamento, a ausência do inventário tornou impossível precisar quantos foram
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Foram pesquisados todos os testamentos juntados aos inventários post-mortem, e/ou prestação de contas
testamentárias que estão sob a guarda do Arquivo Histórico da Universidade Federal de Juiz de Fora, abertos
a partir de 1850. A data de 1844 obviamente corresponde à data na qual o testamento foi elaborado, ocorrendo
a morte do testador em questão após 1850. Este ano foi escolhido por corresponder à emancipação política da
localidade, e, portanto, foi a partir dele que os documentos passaram a ser registrados em Juiz de Fora. Foram
avaliados 1.036 inventários e/ou testamentárias, sendo que somente em 109 havia o testamento e/ou menção
de sua existência. Posteriormente levantei todos os testamentos registrados nos Livros de Testamento do
Primeiro Ofício de Notas, sob a guarda do Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora (doravante
IHGJF), entre os anos de 1851 (data do primeiro registro) até 1908 — do livro de nº 01 ao de nº11, o livro
nº12 não foi localizado e o livro nº13 tem início em 1926. Nos livros de testamento levantei 338 registros,
sendo que a maioria já havia sido pesquisada no AHUFJF. Não foi possível encontrar os inventários de todas
as pessoas que deixaram testamentos, possivelmente estes se perderam ao longo dos anos, vitimados pelo
desrespeito às fontes tão comuns, ou pelo desgaste do tempo. Os 52 processos que serão analisados
correspondem ao total dos testamentos com legado para afrodescendentes, naturalmente excluídos os que se
repetiram por terem sido levantados nos dois arquivos supramencionados.
3
Ver: Arquivo Histórico da Universidade Federal de Juiz de Fora (doravante AHUFJF). Fundo Fórum
Benjamim Colucci. Inventário post-mortem de Elias José Pires (com o testamento juntado). Referência: ID
230, caixa 14 A, abertura em 12 de novembro 1885; Prestação de Contas testamentárias de Anna Antonia:
caixa 1 A, 1855. Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora (doravante IHGJF). Testamento de
Francisco Teixeira Mendes, Livros de Testamentos do Primeiro Ofício de Notas nº 1-2, fls. 31-33v, abertura
em 16 de a gosto de 1850 e Testamento de Anna Veríssima do Carmo, Livro 08, fls. 1-2v, data de abertura 07
de dezembro de 1886.

3

os agraciados. Este foi o caso de Maria Dorothéia de Queiroz.Viúva, sem filhos vivos, e
com os pais já falecidos, ela doou dois escravos para uma irmã e manumitiu outros nove.
Cinco deles foram libertados incondicionalmente e outros quatro após servirem ao primeiro
testamenteiro e herdeiro constituído por prazos variáveis. Por fim, ela declarou “... que o
meu herdeiro e testamenteiro, logo que eu falecer dará a cada um de meus escravos, quatro
mil reis em dinheiro, os quais serão dados antes de se dar o meu corpo a sepultura”.4
Os valores doados eram variáveis. Nos casos analisados, encontrei esmolas na
importância de 4$000, 6$000 e 10$000. Alguns testadores mais generosos e/ou talvez mais
abastados, ou que estivessem beneficiando parentes ilegítimos, legaram valores maiores —
alguns mil reis e mesmo contos de réis. As circunstâncias e as condições em que estes e
outros legados foram conferidos, bem como as oportunidades apresentadas a cada um
destes indivíduos foram diversas.

Acompanhar algumas das histórias recuperadas é

condição necessária para futuras considerações.

1- Os testadores, os legatários e os legados

Em 1852 Braz Gonçalves Portugal fez seu testamento. Ele era solteiro, mas
declarou possuir sete filhos naturais, os quais habilitou e instituiu por seus universais
herdeiros. Do testamento consta que Eva de Nação seria alforriada por verba testamentária
logo após sua morte, e que seus filhos, Lino e José, receberiam, cada um, 4:000$000. Em
1861 (fevereiro)

Braz registrou novo testamento, declarando que Eva já havia sido

alforriada e que era seu desejo que os filhos a acompanhassem na liberdade. Por esta
ocasião, Eva possuía mais três filhos (Anna, João e Marcelina) além dos supracitados, e
Braz estendeu o legado de 4:000$000 a cada um deles, que deveria ser retirado de sua terça.
Um mês após esse segundo testamento, o testador faleceu com muitas dívidas, e para
melhor administrarem os bens, os herdeiros acertaram não realizar a partilha, mantendo
uma sociedade com o objetivo de saldar os débitos.
Há uma petição juntada ao inventário (1867), na qual Eliseu Pereira Nunes declara
ser casado com Eva (Maria da Conceição) e na qual alega que Braz havia deixado a cada
um dos cinco filhos de sua mulher 4:000$000, somando, portanto, 20:000$000. Eliseu
4

IHGJF. Livro nº 01, fls 3v-5v.
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reclama que os bens separados para o pagamento dos filhos de Eva, 14 escravos, “eram de
fácil deterioração e de pequeno interesse com dispendiosa conservação”, comentando
inclusive que um dos escravos havia falecido. O tutor das crianças era um dos filhos de
Braz. Na mesma petição supracitada, Eliseu, reclama que o inventariante/tutor dos menores
relutava em entregar à mãe os bens de um dos filhos, que havia falecido e do qual, portanto,
ela passara a ser legítima herdeira. Eliseu solicitou à justiça que os bens dos menores
fossem arrematados em praça e seu fruto recolhido ao Cofre de Órfãos. No ano seguinte
nova petição de Eliseu, comunicando a morte de outra criança e solicitando que o tutor
entregasse à mãe os bens que haviam pertencido aos dois menores falecidos. Desta feita, a
solicitação foi atendida. Anos depois, quando Lino se emancipou, ele alegou que as contas
da tutela apresentadas eram lesivas aos seus interesses (1874), assim como fizeram seus
irmãos mais tarde.5 Embora a justiça tenha solicitado que o tutor fosse ouvido por carta
precatória — expedida para Valença, onde ele vivia — requerendo nova prestação de
contas, o processo não prossegue.
Muitas vezes os testadores deixaram bens a vários afrodescendentes, e estas
doações nem sempre foram iguais para todos os beneficiados. Jacintho Manoel Monteiro de
Castro, viúvo, teve um casal de filhos que já eram falecidos por ocasião da elaboração de
seu testamento em 1879, mas possuía um neto, que era seu legítimo herdeiro. Não localizei
o inventário, mas os polpudos legados distribuídos a pessoas de seu bem-querer não deixam
dúvidas quanto à posição de Jacintho na sociedade local. Por testamento ele alforriou duas
escravas (Ritta e Jacintha); deixou para suas crias Maria José, Honorata, Hermógenes e
Sizenando (sic) um legado de 1:000$000 para cada um, que seu testamenteiro deveria
utilizar na educação dos agraciados e legou, além disso, a quantia de 1:500$000 para as
referidas crias. E mais,
O meu testamenteiro dará no mês de janeiro de todos os anos enquanto viverem a minha escrava
Cecília Maria a quantia de trinta mil réis, a minha escrava Cândida Leonor a quantia de trinta mil
réis, a minha escrava Maria Jacintha parda também trinta mil réis, igual quantia a Felippa filha de
Cândida Leonor, e da mesma sorte dará trinta mil reis enquanto viver, ao escravo Eleutério.6

O cuidado em deixar algum dinheiro para ser empregado na educação
(manifestando que esta seria restrita a ler, escrever e a contar), para a aquisição de um
5

Idem. Inventário post-mortem de Braz Gonçalves Portugal. Referência: 360, caixa 36 B. Testamentos
juntados ao inventário, o primeiro datado de 26 de janeiro de 1852 e o segundo de 21 de fevereiro 1861.
6
Idem. Livro nº 06, fls. 96-100. Testamento datado de 08 de maio de 1879 e aberto em 04 de junho de 1879.
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pedaço de terra ou morada de casas para protegidos, afilhados, filhos naturais ou
adulterinos está presente em outros tantos testamentos. Há os que legaram animais e
instrumentos de trabalho, provavelmente com o objetivo de que, com isto, os agraciados
tivessem algo com que ganhar a vida. Rufino foi alforriado em testamento e recebeu uma
besta vermelha e um cavalo russo.7 Adriano foi libertado e beneficiado com um armário
“com toda a ferramenta de carpinteiro”.8 Os legados obviamente permitiriam a Adriano e
Rufino uma remuneração por serviços prestados utilizando os bens recebidos.
Bastante complexo e diversificado na distribuição de legados a afrodescendentes
foi o testamento de Ignácia Cândida de Moura, que realizou suas disposições em fins de
dezembro de 1875. Ela então era viúva, mãe de dez filhos, sendo que dois haviam falecido
após “tomar estado” (casamento). Em 1878 Ignácia faleceu. Inventariados os bens, seu
monte mor, em 1879, quando foi realizada a partilha, somava 304:672$750, sendo
partilhável 201:405$600. Além das propriedades em Juiz de Fora (freguesia de São José do
Rio Preto), ela possuía terras em Cachoeiro do Itapemirim (ES).
Ignácia distribuiu a terça parte de seus bens entre os parentes, os amigos, os
afilhados e os protegidos. Senhora de 120 cativos, muitos deles foram doados a pessoas de
suas relações. Sete escravas foram alforriadas, sendo que quatro delas receberam além da
liberdade, 50$000. Para as protegidas, “... as pardas Antonia, Guilhermina e Leopoldina,
filhas da finada Cândida parda, de Balbina, filha da finada Ângela crioula...”, ela havia feito
um seguro na Associação Protetora das Famílias, e também as instituiu “herdeiras
testamentárias em partes iguais do remanescente de minha terça (...) e quero que esse
remanescente seja liquidado por meu testamenteiro, com a maior vantagem possível para
estas minhas herdeiras”. Os pardos Antonio e Theóphilo (filhos da sua escrava Rita parda),
Manoel e Estevão (filhos de sua escrava Eugênia parda) e Luiz (filho de Raymunda,
escrava que era de José Custódio de Assis Vieira) foram beneficiados, cada um deles com
1:000$000, que deveriam ser empregados em apólices, usufruídos pelos beneficiados em
vida e...
... por morte de um deles, passa a sua parte aos outros quatro, se aquele não deixar herdeiros
descendentes, e por morte de todos sem deixar herdeiros descendentes, passará esse legado às
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AHUFJF. Prestação de Contas Testamentária do Capitão Antônio Dias Tostes (Testamento juntado).
Referência: 256, caixa 16 A.
8
IHGJF. Livro 05, fls 36-41. Testamento de Marianna Luiza Lage.
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minhas herdeiras de remanescente de terça, ou aos herdeiros descendentes destes meus legatários,
ficam sendo donos com plena propriedade destas apólices.

Os remanescentes da terça, legados a Antonia, Guilhermina, Leopoldina e Balbina
deveriam ser convertidos em apólices, e qualquer dos legados que não fossem cumpridos
também reverteria em benefício delas. Morrendo alguma dessas beneficiadas sem
descendentes, os bens regressariam para as sobreviventes “... de sorte que o remanescente
de minha terça só será usufruído por estas minhas herdeiras testamentárias e só para seus
descendentes passará com plena propriedade”. Para tutor de suas herdeiras testamentárias e
dos protegidos nomeou seus filhos: José em primeiro lugar, em segundo Manoel e em
terceiro Francisco, recomendando ao tutor de suas herdeiras testamentárias “cuidadosa
educação, a literária, conforme suas posses, a moral e doméstica com todo esmo, a fim de
que possam ocupar uma decente posição social”.9
Nas histórias narradas até o momento não houve nenhuma declaração explícita de
que o testador fosse parente do beneficiado, embora não seja inverossímil supor que
houvesse relação de parentesco entre as partes em alguns casos. Circunstância explícita de
consangüinidade entre o testador e seus legatários foi o de Francisco Martins Barbosa. Ele
era viúvo e, em 1878, quando redigiu seu testamento, possuía cinco filhos legítimos. No
documento ele narra que em estado de viuvez, “por fragilidade humana” teve duas filhas
naturais, Rita (filha de sua ex-escrava Carlota) e Maria (filha de sua escrava Malvina). Por
ocasião da elaboração do documento, Malvina estava grávida de uma criança que o testador
reconheceu como sua. Por testamento Francisco Martins Barbosa habilitou os filhos
naturais “para herdarem meus bens conjuntamente com os demais meus filhos legítimos
em partes iguais nas duas partes de meus bens”. 10
Além dos filhos tidos com Francisco Martins Barbosa, Malvina e Carlota
possuíam outros rebentos, que também foram beneficiados pelo testamenteiro. Antônio,
filho de Malvina, iria receber 2:000$000 em apólices; Francisca, filha de Carlota, receberia
12:000$000, sendo 4:000$000 em dinheiro e o restante em bens, os quais lhe seriam
entregues quando se emancipasse (por idade ou consórcio). Ainda um outro ex-cativo foi
9

AHUFJF. Inventário post-mortem de Ignácia Cândida de Moura (Testamento juntado). Referência : 701,
caixa 94 B. Os filhos indicados para tutores chamavam-se: José de Assis Alves, Manoel de Assis Alves e
Francisco de Assis Alves.
10
IHGJF. Livro nº 11, fls. 3-5v. Testamento de Francisco Martins Barbosa.
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contemplado, Camillo, que havia sido escravo de Francisco Martins Barbosa, e para o qual
ele deixou 2:000$000, independente dos salários que na ocasião recebia como seu
empregado. O vantajoso legado deixado a Francisca me leva a cogitar a hipótese de que ela
fosse filha adulterina de Francisco Martins Barbosa.
Conforme observei, não é possível apresentar dados quantitativos devido à
ausência de informações precisas nos testamentos e a não localização dos inventários para
alguns dos casos. Mesmo assim, ousei uma aproximação para o universo em estudo. Dos
193 legatários analisados 44 receberam dinheiro e/ou apólices, 42 foram constituídos
herdeiros dos bens e 36 sucessores dos remanescentes da terça parte; 55 tornaram-se
legatários de porções de terras e 14 receberam outros benefícios (esmolas, animais,
armários, moradas de casas etc.). Aqueles que foram constituídos herdeiros testamentários
ou herdeiros da terça, também podem ter recebido propriedade. Aos 55 que herdaram terras
somam-se mais todos os escravos de Maria José de Castro Cerqueira Leite e todos os
escravos que couberam à esposa de Antônio Alves de Moura, nestes casos não pude saber
quantos eram.11 Geralmente os testadores que nomearam os afrodescendentes herdeiros de
seus bens foram proprietários de pequeno porte, com poucos cativos e bens de pequena
monta, além de que, logicamente, não possuíam herdeiros necessários. Os legados em
dinheiro/apólices não raras vezes somavam mais do que o monte partilhável dos que
nomearam seus cativos/libertos herdeiros de seus bens. Isto é, as pessoas que deixaram os
afrodescendentes como seus herdeiros, grosso modo, foram indivíduos de pequenas posses,
de modo que os legatários que receberam dinheiro ou apólices, muitas vezes, foram mais
beneficiados do que aqueles que foram nomeados herdeiros.
Devo notar que muitas vezes o testamento não registra nada além de uma
intenção, que poderia ou não se concretizar, como é caso do testamento de Maria José de
Castro Cerqueira Leite. Solteira e sem herdeiros naturais, ela elaborou um testamento em
1864, deixando forros, depois de seu falecimento, todos os seus cativos, após eles servirem
por seis anos a pessoas por ela discriminadas. O testamenteiro deveria marcar uma área de
dez alqueires de planta de milho, na extremidade de sua propriedade, onde os libertos, se
quisessem, iriam viver. As terras e benfeitorias não poderiam ser vendidas, e por
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No caso de Maria de Castro Cerqueira Leite, ela faleceu após a abolição da escravatura e o inventário de
Antonio Alves de Moura não foi localizado.
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falecimento do último “escravo” reverteria aos herdeiros testamentários. Quando Maria
José faleceu, em 1896 (32 anos após a data do testamento), a instituição escravista já não
existia. Consta de seu inventário uma informação de que pouco tempo após elaborar o
testamento ela vendera todas as terras e fora morar com parentes. Seus bens, em 1896,
constituíam-se, principalmente, de apólices.12
A cláusula de que o legado era inalienável — não podendo jamais ser
comprometido por dívidas ou venda — acompanha vários testamentos, denotando uma
preocupação em garantir aos beneficiados um teto e/ou condições materiais de
sobrevivência. Esta cláusula também não deixa de trazer embutida a idéia de que os
testamenteiros acreditavam que os cativos/libertos seriam incapazes de administrar seus
bens satisfatoriamente, tornando necessária uma norma que os impedisse de dilapida-los.13
Joaquim Ribeiro do Valle deixou uma morada de casas em usufruto para sua mulher,
passando após a morte dela, também em usufruto, a seus libertos Cassiana, Jacintho, Luiza
e seus filhos e Marcelina e seus rebentos. Essa morada de casas jamais poderia ser
alienada.14 Joaquina Maria de Jesus deixou para Francisca, Rita e seus filhos, um sítio e
benfeitorias, mas
...os ditos legatários [não] poderão jamais dispor d’estes bens, e nem por quais quer dívidas lhes
serão tirados, pois só deixo para morarem e desfrutarem a fim de não serem pesados a sociedade,
passando este ônus das mães aos filhos, e só poderão quando provem conveniência trocar o sitio e
terras por outros em melhor lugar, os quais quando assim seja o acompanharam os mesmos ônus
(Ênfase acrescentada).15

12

AHUFJF. Inventário post-mortem de Maria José de Castro Cerqueira Leite (Testamento juntado).
Referência: 54A02. Testamento datado de 27 de agosto de 1864 e inventário aberto em 19 de janeiro de 1896.
Quando corria o processo de inventário a Justiça chamou o inventariante a prestar esclarecimentos pois
constavam irregularidades no processo. Uma delas é que a testadora mencionara possuir terras e instituiu
legados sobre estas, mas o inventariante não mencionou a existência delas. O advogado do inventariante então
esclareceu que D. Maria José não soubera administrar os bens e os perdera, tendo ido viver com parentes.
Inventário de Maria José de Castro Cerqueira Leite, fls. 38f-v. Da lista de família de Maria José de Castro
Cerqueira Leite, de1870, constam 60 cativos, sendo 33 homens e 27 mulheres. Ver: Arquivo Histórico da
Cidade de Juiz de Fora (doravante AHCJF). Fundo de Documentos da Câmara Municipal no Período
Imperial. Série 54.
13
Muitos senhores achavam que os negros eram parvos. A carta de Julieta para a prima Cecília, do Acervo
Particular da Fazenda Santa Sophia, deixa evidente a visão de parcela dos dominantes sobre ‘seus negros’.
Comentando que iria ocorrer casamentos de escravos em Juliópolis, ela anota: “há de ser uma pândega, pois
são 20 casamentos e entre eles dois de velhos e um de um rapaz muito novo. Eles são muito estúpidos e nem
sabem o que hão de dizer ao padre, imagine que série de tolices não vão sair”. Acervo Particular da
Fazenda Santa Sophia. Carta de Julieta para Cecília, 27 de abril de 1886.
14
IHGJF. Livro 08, fls 52-55v. Testamento de Joaquim Ribeiro do Valle.
15
Idem. Livro 05, fls. 41- 44. Testamento de Joaquina Maria de Jesus. Joaquina, após a viuvez, casara-se pela
segunda vez, mas conta que o segundo marido havia abandonado o lar havia 12 anos e ela não sabia se ele
estava vivo ou morto. Não localizei o inventário dela.
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João da Silva Netto, casado e pai de três filhos, declarou em testamento datado de
1870, que
...tenho três crias as quais se acham de carta passada, e por meu falecimento gozarão de liberdade,
os quais são Antonio, Cypriano e Maria, que tenho por meus legítimos (sic) filhos, aos quais deixo
de minha terça dois alqueires de terra para eles se arrancharem. 16

Maria deveria ser entregue à sua mestra, para educa-la, e ele deixou ainda 50$000
para as despesas do seu casamento. Antônio e Cypriano teriam dois anos de escola, para
instruir-se, e depois deveriam aprender o ofício de carpinteiro.
Wilson de Lima Bastos (1964: 15), em livro no qual narra memórias de seu
convívio com homens do meio rural, conta que Dona Rita Carolina de Campos Henriques
Halfeld ao falecer, em janeiro de 1895, aos 83 anos, sem filhos e sem herdeiros necessários,
legou, de comum acordo com seu marido, Francisco Mariano Halfeld, “grande parte da
florescente propriedade — Fazenda Santa Cruz — para antigos escravos que lhe eram
afeiçoados, não apenas detentora e senhora, mas amiga desvelada”. Segundo o autor, ao
longo dos anos as terras foram passando de uns a outros dos legatários, até que Antero e
seus irmãos ficaram com toda a propriedade, dela se desfazendo por volta de 1939.
A história, todavia não é bem assim. Dona Rita Carolina distribui seus bens com
muita generosidade, mas os legatários foram principalmente seus familiares, nada cabendo
a ex-escravos. Quem de fato legou bens e parte das terras da Fazenda de Santa Cruz para
ex-cativos foi seu segundo marido, Francisco Mariano Halfeld. O testamento de Francisco
está datado de 1902 e foi aberto no ano seguinte, sendo os afrodescendentes beneficiados:
Leocádio, Felippe Campos, Ernestina, Eva, Rufino, Izabel, e Pedro Moreira. Leocádio
recebeu 4:000$000 em moeda corrente e seis alqueires geométricos de terras; Felippe
Campos, seis apólices federais de 1:000$000 cada uma, nominais e com juros de 5% ao
ano, e seis alqueires geométricos de terras; Ernestina e Eva, Rufino e Pedro Moreira foram
agraciados com seis alqueires geométricos de terras cada um. As terras foram doadas em
usufruto vitalício passando a seus sucessores, exceção feita a Amâncio, filho de Leocádio
que não poderia concorrer com os irmãos. As terras seriam medidas e demarcadas pelo

16

AHUFJF. Inventário post-mortem de João da Silva Neto. Referencia: 160, caixa 52 B. A carta de liberdade
em nome das três crianças foi registrada no dia 19 de fevereiro de 1870 e está datada de 22 de janeiro do
mesmo ano. No registro de liberdade não consta relação de parentesco entre os libertos e o proprietário. Ver:
AHCJF. Fundo de Documentos da Câmara Municipal no Período Imperial. Livros de Notas dos Distritos.
Livro Notas de Chapéu D’uvas, nº 19, caixa 02, fls 27v-28.
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testamenteiro e deveriam ser entregues a cada um dos legatários terras próximas aos locais
onde já possuíam suas benfeitorias.17
O fato de ter sido ressaltado que as terras doadas deveriam ser retiradas próximas
aos locais onde os legatários já possuíam suas benfeitorias evidencia que estes
afrodescendentes, após a abolição, permaneceram vivendo na propriedade de Santa Cruz,
seja como assalariados, colonos ou parceiros. Esta permanência na fazenda, aliada à
provável relação de proximidade existente entre os senhores e os libertos pode ter dado
margem a construção da memória que atribui a D. Rita Halfeld a doação de terras aos excativos.
As histórias narradas permitem algumas observações e conclusões a respeito das
oportunidades de afrodescendentes que receberam bens de seus senhores e/ou ex-senhores e
das possibilidades que estes benefícios lhes ofereceram. Também é possível especular um
pouco a respeito dos doadores. A afirmativa de Sheila Faria, de que “estando em perigo de
morte” os homens e mulheres do século XVIII e XIX procuravam organizar os bens
terrenos e preparar os caminhos da morte, corroboram com a pesquisa realizada por
Rômulo Andrade para Juiz de Fora.18 Analisando os testamentos e inventários post-mortem
o referido autor constatou que, geralmente, o tempo passado entre a confecção do
testamento e a abertura do inventário era relativamente curto, muitas vezes separados por
alguns meses, evidenciando a existência de alguma doença que aumentava o temor pela
morte.
Dos 52 testamentos que estou analisando, dezessete foram abertos no mesmo ano
de sua elaboração, 14 até quatro anos depois e os demais após cinco anos. O testamento
cujo espaço de tempo entre a elaboração e a abertura foi mais longo correspondeu a 32
anos. Neste intervalo, algumas vezes bastante longo, muitas transformações ocorreram no
Brasil e na vida individual de testadores e legatários. A segunda metade do XIX assistiu ao
colapso da instituição escravista, alguns cativos faleceram antes de seus senhores e não
tiveram, portanto, acesso ao prêmio a eles designados; houve senhores que perderam parte

17

IHGJF. Livro 10, fls. 96-100 e continua no Livro 11, fls. 1-6. Testamento de Francisco Mariano Halfeld..
A preocupação do doador de que as terras fossem medidas e demarcadas pelo testamenteiro denota a
preocupação em garantir aos legatários a propriedade. As despesas com esses procedimentos legais eram
muito altas.
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dos bens por dívidas, deixando quase nada aos legatários, outros se desfizeram dos bens
que pretendiam legar, como o citado caso de Maria José de Castro Cerqueira Leite.
De todos os legatários contemplados nos testamento levantados, 84 (43,5%) eram
maiores e perto de 69 (35,7%) eram menores de 21 anos e para 40 (20,7%) não pude
saber/inferir a idade. Há bastante equilíbrio quantitativo entre os sexos das crianças
contempladas: 32 meninos, 30 meninas, um bebê por nascer (cujo sexo não pude conhecer)
e os filhos de Díonízia, para os quais não me foi possível saber quantos eram e nem seus
sexos. A maioria destas crianças (28) recebeu apólices ou dinheiro (quase sempre no valor
de 1:000$000) e, geralmente, com o objetivo de que o legado fosse empregado na educação
e sustento até que se emancipassem. Onze menores foram constituídos herdeiros e 15
tornaram-se legatários dos remanescentes da terça; 12 receberam porções de terras, uma
recebeu o dinheiro para comprar sua alforria e duas teriam uma educação regular.
Resta ainda uma pergunta muito relevante para a questão que permeia esta
pesquisa — afrodescendentes, leis, direitos e justiças — as disposições testamentárias, no
que concerne aos cativos e/ou libertos, foram cumpridas a contento? As disposições
testamentárias de Calisto José Ferreira e os problemas enfrentados por seus legatários,
dentre os quais nove menores, são bastante significativos dentro do universo analisado. É
um caso ilustrativo das dificuldades encontradas pelos afrodescendentes na luta por fazer
valer os seus poucos direitos.19

2- Conflitos e confrontos jurídicos em defesa de legados: os legatários de Calisto José
Ferreira
Solteiro e sem herdeiros forçados, Calisto elaborou seu testamento em 1870
distribuindo legados para as afilhadas, duas sobrinhas, amigos e afrodescendentes. Como
outros tantos seus contemporâneos, deixou verba dispondo sobre seu enterro, missas para
sua mãe e para os necessitados. A Deolinda e seu marido Belmiro, que “são ou foram
escravos do senhor desembargador Pedro de Alcântara Cerqueira Leite”, deixou sua
chácara e as casas “no mesmo terreno”; logo após sua morte seriam libertados todos os seus
escravos — “tanto os comprados, como criados e herdados” — num total de 20 indivíduos,
sendo nove deles menores de 21 anos. E ainda, “Deixo as terras que herdei na fazenda da
19
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Palmira para arranchação dos meus escravos para não serem passados a estranhos. Deixo
também a parte que me toca na porcada para ser dividida com os mesmos escravos, para
princípio deles”.20 Todavia, se os bens não fossem suficientes para o pagamento de suas
dívidas, deveria ser retirado uma parte das terras inicialmente doadas aos cativos, que
seriam vendidas para os reembolsos, somente o quanto necessário para complementar a
liquidação dos débitos. Para a escrava Maria deixou a prata que se encontrava em sua caixa
e a roupa de cama e para o cativo Fortunato toda a sua roupa de uso. Além do prêmio de
300$000, o testamenteiro foi contemplado com um relógio com corrente de ouro e o
dinheiro em ouro que se encontrasse.
Calisto não indicou herdeiro(s) para os remanescentes de seus bens, mas declarou
que se algo sobrasse “pode casar alguma órfã ou dar de esmola algum pobre bem
necessitado”. Deu ao testamenteiro um ano para cumprir seus desígnios e prestar contas.
Calisto era possuidor da terça parte das terras e benfeitorias da fazenda da Palmira, as quais
havia herdado de seu padrinho, Idelfonso de Cerqueira Leite, juntamente com João Baptista
Xavier

(o testamenteiro) e Dona Marianna Angélica do Amaral Fraga. O testador

manifestou o desejo de que sua parte em benfeitorias, gado, cafezais e pastos fossem
vendida aos outros dois co-herdeiros da propriedade.

Em terras, Calisto possuía 62

alqueires, avaliados em 12:400$00. Calculado o valor dos bens, descontados os legados,
dívidas passivas e as custas, o saldo foi bastante satisfatório, não sendo necessário,
portanto, vender nenhuma parte em terras para complementar pagamento de dívidas. Em
outras palavras, o monte-mor foi avaliado em 31:786$528, sobrando para o monte
partilhável (descontados os encargos acima) 16:439$310. Esta sobra deveria ser aplicada no
casamento de uma órfã ou utilizada para socorrer algum pobre necessitado.
O testamenteiro solicitou ao juiz que os pastos fossem reavaliados em separado do
restante das terras a fim de que, segundo o desejo do testador, fossem adquiridos por ele ou
20

Calisto José Ferreira, juntamente com João Baptista Xavier e D. Marianna Angélica do Amaral foram os
herdeiros constituídos de Idelfonso de Cerqueira Leite, homem solteiro, cujo inventário data de 02 de março
de 1866. Os três herdaram, dentre outros bens, a Fazenda da Palmira, composta de ¾ de uma sesmaria; ver:.
Inventário post-mortem de Idelfonso de Cerqueira Leite. Referência: 361, caixa 36 B. Conforme certidão de
batismo, que encontrei juntada na Ação de Nulidade de Testamento movida por seu irmão, Calisto era
afilhado de batismo de Albino de Cerqueira Leite.; ver: Ação de Nulidade de Testamento de Calisto José
Ferreira. Referência: 228, Fundo A, caixa 14 A. João Baptista e D. Marianna eram irmãos, esta relação de
parentesco verifiquei em uma procuração passada por D. Marianna a João Baptista, na qual ela menciona a
consangüinidade; ver: AHCJF. Fundo de Documentos da Câmara Municipal no Período Imperial. Livros de
Notas dos Distritos. Livros de Notas de Santana do Deserto. Livro 217, Procuração de fls. 30 f/v.
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por D. Marianna da Fraga. Na reavaliação estimou-se que os pastos ocupavam cinco
alqueires, calculados em 200$000 cada. Portanto, sobrou para os libertos 57 alqueires de
terras, avaliadas em 11:400$000. Além da propriedade, os forros deveriam receber a parte
que o testador possuía na porcada, a qual foi avaliada em 150$000.
Anexado ao inventário estão alguns recibos apresentados pelo testamenteiro
comprovando o pagamento de dívidas com honorários médicos, fornecimento de remédios
e gêneros, serviços de um carpinteiro e missas, e recibos de legados às afilhadas e à
sobrinha, com datas do ano de 1876. Consta ainda uma petição, datada de março de 1878,
na qual João Baptista Xavier (o testamenteiro) requer ao Juiz que autorize a aplicação do
saldo dos bens para o casamento de uma órfã ou socorro a um pobre necessitado (diga-se
que sem a sentença da justiça). Estes são os últimos documentos constantes do inventário.
Junto ao inventário está arquivada a prestação de contas testamentárias, iniciada
com recibos datados de 1876, comprovando pagamentos de missas, certidão de óbito de
uma das legatárias (anterior ao do testador) e recibos de legados de três beneficiadas
(sobrinha e afilhadas). O documento seguinte, datado de 1883, consiste de uma petição dos
libertos de Calisto José Ferreira (por meio de procurador), na qual eles alegam que não
obstante terem direitos a receber, como legatários que eram de Calisto, até aquele momento
nada haviam recebido. Reclamam que o testamenteiro ainda não havia concluído a
prestação de contas do testamento, “constando[-lhes] que está usufruindo e cultivando
terras, obtidas em contravenção a Ordenações Livro 1 Título 62§22 e 7 e artigo 147 do
Código Criminal e devendo proceder-se como determinam a Ordenações Livro 1 Título
62§22; artigo 35§1 Decreto nº 834 de 2 de 8bro de 1851, Ordenações cit. §7”.21 Mais à
frente segue uma petição dos libertos ao escrivão, requerendo a cópia do testamento e que
fosse certificado se o testamenteiro havia prestado as contas testamentárias e se estas se
achavam arquivadas. A certidão requerida foi negativa. Os libertos exigiram receber
legalmente aquilo que lhes era de direito. Na procuração anexa, eles informam, também,
que por essa ocasião estava-se procedendo à medição e demarcação das terras da Fazenda
da Palmira, e delegam poder ao advogado para defender seus interesses, mas não localizei
tal documento.

21

Prestação de Contas Testamentária de Calisto José Ferreira, juntada ao inventário.

14

Em síntese os citados artigos das Ordenações Filipinas rezam que os
testamenteiros não poderiam adquirir para si e nem para terceiros bens ou coisas que
ficassem sob sua administração, a menos que comprovassem ser herdeiros do testador ou
ter dele recebido os bens por legado. Caso fosse encontrado em poder dos testamenteiros,
tais bens lhes seriam confiscados. O artigo 147 do Código Criminal determina que os
testamenteiros (assim como os curadores, os depositários de bens, os tutores etc) que
tomassem para si bens sob sua administração estariam sujeitos a prisão (dois meses a quatro
anos) e multas (5% a 20% do valor dos bens).22
Intimado, João Baptista Xavier solicitou ao Juiz que determinasse qual o destino a
ser dado à verba residual do espólio. Deveria a mesma ser empregada no casamento de uma
só órfã ou socorrer a um só pobre? Deveria ser distribuída entre diversos casamentos e/ou
pobres necessitados? Só após esta determinação ele poderia destina-la e então apresentar as
contas, pois em sua opinião esta era a questão mais importante da testamentária. Quanto aos
demais legados, afirmou

já os ter cumprido e que apresentaria os documentos

comprobatórios em tempo. Antes de prosseguirmos no desfecho da reclamação supra e seus
resultados, necessário se faz relatar outra ação que correu paralela a essa envolvendo os
bens do espólio de Calisto José Ferreira.
No mesmo ano em que os libertos entraram com a petição mencionada, José
Camillo Ferreira solicitou a nulidade do testamento de Calisto. Segundo o autor da ação de
nulidade, ele era irmão do testador. Pelos documentos juntados nesta ação, vê-se que
Calisto era filho natural de Dona Anna Maria da Fonseca Xavier, batizado em 10 de agosto
de 1819. José Camillo informou que posteriormente Dona Anna se casou com Camillo dos
Santos, de cujo consórcio ele havia nascido (1823) e também sua irmã Leopoldina (1821).
As certidões de batismo de José Camillo e de Leopoldina estão juntadas ao processo, sendo
que nestas a mãe aparece ora como Anna do Espírito Santo e ora como Anna Maria — fato
bastante corriqueiro, aliás, no período em estudo, esta variação dos nomes femininos. Das
diversas testemunhas apresentadas pelo autor para depor no processo somente duas
compareceram

e ambas confirmaram os laços parentais de Calisto,

José Camillo e

Leopoldina. O ponto alegado para solicitar a anulação foi o questionamento a respeito de

22
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ser o testamento cerrado e do registro do mesmo não constar as formalidades.23 Mas a
justiça não anulou o testamento.
Quando Calisto doou sua chácara a Deolinda e seu marido, declarou que também
residia na propriedade o senhor José Camillo “porém não tem mais que a casa onde mora e
alguns pés de café e bananeiras por[que] lhe consenti plantar é agregado como outros se
quiser conserva-la pode, e se não despache”. Será mera coincidência de nomes ou o
agregado José Camillo é o mesmo José Camillo Ferreira? No testamento Calisto não
deixou legado para nenhum irmão, mas deixou 500$000 para duas sobrinhas, Francisca
(300$000) — viúva e mãe de três filhos — e Maria Leopoldina (200$000) — que deveria
ser entregue por ocasião de seu casamento ou ‘em estado de miséria, para não sofrer”.
Ambas eram filhas de Eugênio Amaro e Dona Leopoldina (a irmã). Embora na ação de
nulidade José Camillo mencione que ele e Leopoldina eram irmão de Calisto, não consta
nenhum documento em nome dela ou de seu representante legal, portanto, aparentemente,
ele moveu a ação sozinho.
Por que transcorreram nove anos antes que os libertos reclamassem que não
haviam recebido seus direitos (em 26 de maio de 1883) e José Camillo entrasse com a
ação de nulidade (em 29 de setembro de 1883)? Mera coincidência de datas? A publicidade
dada a uma das ações teria motivado a abertura da outra? Por que o processo de prestação
de contas testamentárias ficou parado, sem que estas tivessem sido prestadas e as verbas
cumpridas em sua totalidade, durante quase sete anos? Ajuda de algum escrivão que
‘engavetou’ o processo ou negligência judicial?
O certo é que atendendo à petição do testamenteiro, para que fosse interpretada a
verba concernente aos resíduos do espólio, o Promotor de Resíduos e Capelas entendeu que
não tendo a dita verba sido cumprida até então, deveria ser revertida em benefício da Santa
Casa de Misericórdia, não estando o testamenteiro dispensado de prestar contas das demais
verbas. A ação prosseguiu entremeada de audiências e recursos das partes. Os libertos, por
meio do representante legal, exigindo a entrega dos legados e cumprimento dos prazos para
tal; o réu, por seu advogado, lançando mão de todas as formas cabíveis para protelar,
inclusive apelando da sentença do Procurador dos Resíduos, solicitando parecer do
Tribunal de Ouro Preto. A Justiça local compreendeu que a apelação da interpretação da
23
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verba residual para o Tribunal de Ouro Preto não desobrigava o testamenteiro de prestar
contas das demais verbas testamentárias e determinou prazo (cinco dias) para que isto fosse
realizado, sendo que o testamenteiro várias vezes interpôs recursos. Na disputa entre os
advogados das partes, o representante dos libertos acusou o testamenteiro de estar
retardando o caso, provavelmente acreditando na possibilidade da prescrição dos direitos de
seus constituintes. E ainda, que o testamenteiro buscava por todas as formas inutilizar a
ação e insinuou que por meio dele um parente de Calisto havia entrado com uma ação de
nulidade de testamento. A crer nesta versão, é possível compreender porque a ação dos
libertos e a ação de nulidade de testamento deram entradas na justiça em datas próximas.
Não é ilícito pensar que João Batista Xavier possuísse ascendência sobre a família
de Calisto. Não recuperei muitas informações sobre estes personagens, mas Calisto era
filho natural de Dona Anna Maria da Fonseca Xavier e não sei quem era seu pai. Observese que o testamenteiro, a mãe do testador e o autor da ação de nulidade possuem o mesmo
sobrenome (Xavier), sendo possível a existência de parentesco entre as partes. Dona Anna
posteriormente se casou com Camillo dos Santos, não localizei os inventários deles, mas ao
que parece, eram pessoas de poucas posses. O testador (Calisto) herdou bens de Idelfonso
de Cerqueira Leite, aparentado com seu padrinho Albino de Cerqueira Leite, conquistando
posição social diferenciada da que possuía seus irmãos. Não é descartável a hipótese de que
Calisto fosse filho ilegítimo de Idelfonso. As evidências indicam que José Camillo fora
agregado de seu irmão Calisto. Creio também que as sobrinhas para as quais Calisto
deixou legado, assim como os pais das mesmas, eram agregados de João Batista Xavier,
pois a menos que seja coincidência de nomes, há pessoas com denominação idêntica ao de
todos eles na lista de familiares/agregados/empregados de João Batista Xavier,24 embora
não constem os sobrenomes. Se estas hipóteses são pertinentes, a condição social e a
dependência sócio-econômica são questões fortes o bastante para levar o irmão de Calisto a
mover uma ação que ajudaria João Batista Xavier a protelar o resultado da ação que lhe
movia os libertos e ainda tentar conquistar um quinhão da herança.
Neste jogo de interesses e vai-e-vem, o tempo corria sem uma solução, até que a
justiça local determinou que as contas fossem tomadas à revelia do testamenteiro e os bens
do testador que estivessem em seu poder fossem seqüestrados. Desta tomada de contas
24
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concluiu-se que algumas verbas haviam sido cumpridas na íntegra: missas, legados a
afilhados e sobrinhos, legados e prêmio ao testador, libertação dos cativos. Outras haviam
caducado — como o legado deixado a uma sobrinha que faleceu antes do testador (Maria) e
a venda de parcela da propriedade para pagamento de dívidas se fosse necessário (que,
como observado não foi preciso). Mas além de não ter destinado o resíduo do espólio, o
testamenteiro também não havia “feito entrega da Chácara a mulher de Belmiro, e nem das
terras da Fazenda da Palmira e da porcada aos escravos”.25 Em síntese, exceto a liberdade,
os principais legados deixados aos afrodescendentes não foram cumpridos.
Onde estiveram os libertos de Calisto durante este tempo? Por que não entraram
antes na justiça? Por que João Batista lhes deu a liberdade, mas não as terras? É lícito supor
que eles não tinham conhecimento da verba testamentária que os beneficiava com
propriedades e algum dinheiro (o da porcada)? Se foi assim, como, quando e por que
tomaram conhecimento de seus direitos? Por ora, não me resta senão retomar a narrativa da
ação supra e

nela buscar pistas que me permitam responder ao menos parte destas

questões.
A sentença supracitada mandava que fossem seqüestrados o saldo existente a
favor da testamentária (superior a 16:000$000) e ainda os bens que estavam em poder do
testamenteiro, “... uma chácara, casas e terreno no arraial da rancharia, legado pelo dito
finado a Deolinda, mulher de Belmiro”.26 Note-se que não há menção às terras dos libertos.
Cumprindo a sentença, os bens foram seqüestrados, estando o auto de seqüestro datado de
18 de junho de 1884. Dentre estes estava o sítio São Lourenço, composto de uma velha casa
de vivenda, cerca de 15 mil pés de cafeeiros de aproximadamente 10 anos; cinqüenta
alqueires de terras de cultura, ocupadas em parte com os cafezais, e a maioria em matas,
capoeirões e capoeiras finas. Havia, ainda, uma chácara, “corrida ao mesmo sítio”, na
estrada União & Indústria, nas proximidades de São Pedro de Alcântara, com uma casa de
morada assoalhada, forrada e coberta de telhas, com mais benfeitorias e terras.
Entre trâmites burocráticos, insistência do advogado dos libertos para que se
marcasse prazos (cinco dias, 48 horas, etc), nunca cumpridos, o processo se arrasta sem
mais novidades. Em agosto de 1885 saiu a sentença que julgou quais as verbas ainda não
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haviam sido cumpridas, reafirmando a remoção do testador, que deveria devolver o prêmio
recebido pela execução do testamento, e nomeando um testamenteiro dativo (nomeado pelo
juiz) para cumprir as disposições pendentes. Só o terceiro testamenteiro indicado pôde
assumir o cargo, os outros dois declararam-se impedidos, o primeiro por ter representado o
réu no início do processo e o segundo por ser coletor municipal. Finalmente, saiu a
sentença da prestação de contas para a execução contra João Batista Xavier, determinando
o prazo de 24 horas para a entrega do saldo (16:439$000), o dinheiro de uma casa que havia
sido arrematada em praça (401$000 – cláusula testamentária e cujo valor estava
determinado para pagamento de legados), o prêmio do testamenteiro (300$000) e o valor
das custas do processo (190$480) mais as taxas, totalizando 17:419$436.
O réu tomou conhecimento da sentença em 22 de maio de 1886 e, não tendo
cumprido o prazo determinado, teve o sítio São Lourenço (acima discriminado) e mais dez
alqueires de terras em pasto penhorados. Devo ressaltar que os bens foram depositados em
mãos do próprio réu, segundo os representantes da lei “por não achar outra pessoa que
aceitasse o mesmo depósito”.27 Todo o processo é um tanto quanto confuso, várias questões
estão obscuras e para o historiador curioso em remexer e compreender fatos pretéritos, fica
a angústia de tantas vezes não poder trabalhar senão com hipótese, em não encontrar
respostas para muitas de suas perguntas. Por que as terras pertencentes aos libertos não
foram seqüestradas? Porque o sítio São Lourenço, ao que as evidências indicam, não fazia
parte das terras a eles legadas, uma vez que foi penhorado. Já a chácara seqüestrada parece
ser a que foi deixada para Deolinda, visto não ter sido penhorada. Em junho de 1886 os
bens penhorados foram avaliados em 14:250$000. Em primeiro de outubro do mesmo ano
realizou-se o primeiro pregão para a venda deles, sucedendo-se em número de vinte, até 8
de novembro de 1886, sem que ninguém comparecesse para arremata-los. Em 9 de
novembro os bens foram à praça, sem que aparecesse comprador.
O juiz determinou que os bens fossem reavaliados e se realizasse novo pregão. Na
reforma os bens somaram 10:700$000, mas novamente não houve compradores, e já
estamos em maio de 1887. Só em outubro deste último ano o terceiro testamenteiro dativo
assinou o aceite. Poucos meses depois, ele entrou com uma petição comunicando
irregularidades no segundo edital de praça dos bens da ação (falta dos pregões) e
27
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requerendo publicação de novo edital. Em março de 1888 o testamenteiro dativo anunciou
que João Batista Xavier se propunha a pagar em dinheiro a importância da execução para
cumprimento dos legados a fim de liquidar a ação movida contra ele.
A seqüência desta história é possível acompanhar na prestação de contas
testamentária do testamenteiro dativo, datada de 1892.28 No referido documento estão
juntados os recibos. João Batista depositou o dinheiro devido e o testamenteiro dativo o
repassou à Santa Casa de Misericórdia. As contas foram julgadas e consideradas corretas.
Mas não há nenhum recibo ou referência aos bens deixados aos afrodescendentes, seja a
chácara de Deolinda ou as terras dos 20 libertos. Deolinda, que quando recebeu o legado
era ou havia sido escrava de Pedro de Alcântara Cerqueira Leite,29 não foi representada
nestes autos por ninguém. O senhor (ou ex-senhor) de Deolinda pertencia a uma das
famílias mais importantes de Juiz de Fora, e Calisto era afilhado de batismo de um
Cerqueira Leite. É possível que o senhor de Deolinda, ou seus familiares, desconhecessem
o legado deixado à mesma? Ainda que Deolinda não mais fosse escrava da família
Cerqueira Leite, não havia ficado laços que fizessem os (ex)-senhores instruí-la a defender
seus interesses? Creio que devido às proporções que esta ação tomou, em algum momento
Deolinda (ou seus descendentes) recebeu o seu quinhão, mas não há recibo juntado nos
processos que analisei.
Nestes autos narrados até o momento também não é dado a conhecer o desfecho
desta história em relação aos libertos, mas a ação de tutela dos nove menores esclarece
alguns pontos. João Batista Xavier assinou a tutela dos libertos menores em 14 de março de
1876. Em julho de 1879 ele foi convocado para “satisfazer formalidades legais”. Nesta
ocasião, ele informou à Justiça que seus tutelados gozavam de boa saúde, viviam em
companhia de suas mães e que seus bens compunham-se de pequenos pedaços de terras
incultas, de aproximadamente dois alqueires o tocante a cada um. Alegou que não havia
feito despesas com os órfãos porque nada lhes cobrava.

28

AHUFJF. Prestação de Contas Testamentárias do testamenteiro dativo de Calisto José Ferreira. Referência:
1353, Fundo A.
29
Pedro de Alcântara Cerqueira Leite – o Barão de São João Nepomuceno, falecido em 1873. Advogado,
cafeicultor, Presidente da Província de Minas Gerais durante a Guerra do Paraguai, fundador da E.F. União
Mineira em Santana do Deserto, investidor financeiro, imobiliário e acionário.Ver: PROCÓPIO FILHO, J. op.
cit. p. 274. Pedro de Alcântara faleceu antes de Calisto, mas seus familiares poderiam ter ajudado Deolinda,
se assim lhes aprouvesse.
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Em 03 de novembro de 1885, ou seja, quando corria a ação movida pelos libertos,
nova citação intimando o tutor a prestar contas dos bens, pois os órfãos já eram maiores.
Deste documento constam recibos dos libertos, não apenas dos que eram menores quando
esta história começou, mas também dos que então já eram maiores. Há recibos de entrega
dos bens a eles pertencentes, daqueles que ainda viviam, pois Maria, Luiza e José
Barbacena haviam falecido. A ação foi julgada e quitada em outubro de 1886. Talvez por
estar aqui resolvida a questão no tocante aos bens deixados aos libertos, ela está ausente dos
documentos anteriores. Fica, contudo, uma dúvida. Quando Calisto fez seu testamento
deixou livres todos os escravos que houvesse por ocasião de sua morte e para os mesmos
legou suas terras. Calisto morreu deixando 20 cativos, libertados por sua morte, e 57
alqueires de terras livres para eles. Entre a morte de Calisto e a execução do legado (1886),
três dos cativos morreram, devendo, portanto, suas poções de terras serem revertidas para
os cônjuges e filhos se os tivessem ou para os demais libertos, caso os mortos não tivessem
deixado herdeiros naturais, ou até mesmo para os cofres públicos. Mas os documentos
silenciam sobre o destino da terra dos mortos.
Creio que os autos deixaram evidente que João Batista Xavier possuía prestígio
em sua localidade e, possivelmente, fortuna — da qual provinha o respeito. Ninguém quis
ser depositário dos seus bens quando estes foram seqüestrados; ninguém apareceu para
arrematar suas propriedades, quando estas foram a pregão e à praça, embora as terras
estivessem localizadas em um distrito produtor de café (um dos maiores), e eram terras
valorizadas — matas e capoeirões. Aparentemente João Batista não foi preso e nem
multado, contrariando as disposições das Ordenações Filipinas, então em vigor, conforme
Livro 1 Título 62§22 e o Código Criminal, artigo 147.
Acredito que após libertar os cativos e assinar termo de tutela para os menores,
João Batista os manteve em sua propriedade, pelo menos os que assim preferiram, como
assalariados e/ou agregados. Nas contas de tutela, em 1879, ele informou que os menores
viviam com suas mães e suas terras eram incultas. Sobre as terras deve ter silenciado, senão
por não tê-los informado sobre o legado, pelo menos por não ter legalizado a situação,
entregando a propriedade oficialmente aos libertos e prestado as contas testamentárias. Não
é inverossímil crer na versão do advogado dos forros — de que João Batista esperava o
tempo passar para que os manumitidos perdessem o direito sobre a propriedade.
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É inegável que este não foi caso isolado, outros iguais ou semelhantes foram
vivenciados por afrodescendentes e pelos pobres em geral. Em 31 de outubro de 1888 o
jornal O Pharol estampou a seguinte notícia:
Enviou-se ao presidente desta província, para informar e providenciar, o requerimento em que
João, africano, queixa-se de há 16 anos, ele e seu irmão Custódio benguela, foram defraudados em
bens que possuíam na fazenda da Boa Vista, da qual era proprietário Joaquim Trajano.

Embora a nota não seja clara a respeito das defraudações sofridas pelos africanos
José e Custódio, ela deixa evidente que eles foram lesados, ou se julgaram lesados, em seus
direitos. Desrespeitar as leis, apostar na ignorância e na falta de recurso dos desfavorecidos
sociais sempre foi prática bastante comuns entre os poderosos. Conhecer os seus poucos
direitos, brigar juridicamente por eles, não foram experiências desconhecidas de parcela
dos oprimidos, no entanto, não podemos ignorar as dificuldades com as quais se deparam e
as desigualdades com as quais lutaram e lutam.
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Introdução
Esta dissertação teve por objetivo analisar o processo de modernização agrícola que
teve lugar na segunda metade do século XIX no Brasil, através do estudo de caso de uma
empresa em particular, a Lidgerwood MFG. Co. Ltd., no período que medeia entre as
décadas de 1850 e a de 1890. Período este que assinala a primeira fase de sua existência no
Brasil, fase na qual foi dirigida por William Van Vleck Lidgerwood, um engenheiro
mecânico norte-americano que cuidou de sua introdução, instalação e desenvolvimento no
País pelo menos até

a década de 1890, quando se

dedicou, predominantemente, à

comercialização, fabricação e distribuição de máquinas de beneficiamento de café.
Por tratar-se de uma empresa que desenvolveu atividades produtivas no País por
pelo menos mais de um século, pois registros de alteração de razão social e propriedade
localizados junto a JUCESP – Junta Comercial do Estado de São Paulo - alcançam o ano
de 1971 e, também, por exigências decorrentes do prazo de defesa desta dissertação e
exigüidade das fontes disponíveis, este estudo limitou-se à atuação da Lidgerwood no ramo
das máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas (particularmente o café), no âmbito
das regiões cafeeiras do Brasil e dentro do período acima delimitado.
Tratou-se de discutir o caráter preponderante das atividades que essa empresa
desenvolveu no ramo das máquinas de beneficiamento, bem como contribuir para
identificar o impacto dessas máquinas nas regiões envolvidas e no setor industrial do País
procurando avaliar as mudanças provocadas por sua atuação.

Com base nas nas considerações feitas a presente dissertação contém a seguinte
estrutura: O primeiro capítulo, “Contexto Histórico e Regiões Envolvidas”, em razão de sua
extensão e complexidade se apresenta subdividido em três ítens: Inserção do Brasil na
Divisão Internacional do Trabalho, A questão da Qualidade e Regiões Envolvidas.
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Possibilitando assim circunscrever o tema e o objeto de estudo, justificar sua importância e
delimitar espacialmente a economia cafeeira definindo assim o contexto em que o
empresário e a empresa atuaram.
Os anos 1850, assinalam o momento de maior transformação econômica da história
do Brasil. É certo que resulta da emancipação política e econômica

da metrópole

portuguesa e se a primeira metade do século assinala um período de transição, uma fase de
ajustamento à nova situação criada pela transferência da corte portuguesa em 1808 e pela
conquista da autonomia nacional de 1822, nela pode se dizer e já antes deste momento se
elaboraram os fatores de transformação, que só depois de amadurecidos produziram os
frutos que modificaram tão profundamente as condições do país. Momento esse em que se
expandem largamente as forças produtivas brasileiras, época em que o Brasil começou a
aproximar-se do mundo moderno, em que experimentará uma certa riqueza e bem estar
material, fruto de uma remodelação de sua vida sobretudo econômica.
Dois fatos podem ser mencionados no sentido de melhor localizar e explicar as
transformações indicadas, principalmente no que se relaciona às atividades produtivas do
País. O primeiro deles esta relacionado ao deslocamento da primazia econômica das antigas
regiões agrícolas do Norte do País para o seu Centro-Sul – Rio de Janeiro e partes
limítrofes de Minas Gerais e São Paulo. O outro é a decadência das lavouras tradicionais do
Brasil, da cana de açúcar, do algodão e do tabaco, com o desenvolvimento paralelo e
considerável da cultura de um gênero que até então tivera pouca importância: o café.1
O Café apesar de ter sido introduzido no Brasil, no vale amazônico, na primeira
metade do século XVIII, só chegou ao Rio de Janeiro em 1770 e ao seu “solo de eleição”
na então Província de São Paulo entre 1825 e 1835. Nessa época, as Índias Ocidentais
(Neederlandies) constituíam a principal região produtora, que tinha em Londres seu grande
mercado comercial. Logo a seguir o café de Java assumiu a primazia, sendo então os
maiores centros comerciais Rotterdam e Amsterdam. Mas desde a década de 1850, que o
café da Província do Rio de Janeiro ou Fluminense se expandira extraordinariamente, e

1

PRADO JÚNIOR, idem, p.157.
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Nova York e o Havre, tornaram-se seus principais centros de comércio. Situação esta que
perdurou até pelo menos 1887 quando o Porto de Santos passou a assumir essa liderança. 2
O café

que se consagrara como estimulante intelectual durante a Revolução

Francesa, consolidou seu consumo em larga escala, nos maiores núcleos urbanos europeus
durante a Revolução Industrial do século XIX - “quando a humanidade precisava
desenvolver grande atividade física e intelectual” - momento em que passou a ser utilizado
de maneira rotineira pelos operários das indústrias. E o Brasil, produzindo em grande
quantidade e a preços baixos, possibilitou a popularização do seu uso na medida em que
passou a se constituir na maior região produtora de café do mundo. 3.
O mercado mais dinâmico foi o dos EUA. Na Europa os mercados consumidores
mais importantes foram a França e a Alemanha.
A história da grande lavoura brasileira no período correspondente ao Império do
Brasil esteve ligada às características especiais assumidas pela economia mundial.
Características essas decorrentes dos grandes fenômenos econômicos e tecnológicos que
tem por palco o hemisfério ocidental (Europa Central e América do Norte) no século XIX,
abrangidos e suscitados pela Revolução Industrial. Com a sua produção basicamente
voltada para atender as solicitações do mercado exterior, a economia colonial brasileira se
desenvolvera calcada nos princípios e práticas do mercantilismo, objetivando a formação
de saldos da balança comercial da metrópole. Mesmo após a Independência, a conjuntura
mundial acima referida só fez reforçar e acentuar essa diretriz.
Mas, com o desenvolvimento da Revolução Industrial, foi se estabelecendo um
sistema de divisão internacional do trabalho que se constituiu a base do mercado mundial.4
O Brasil precisava integrar-se às linhas em expansão do comércio internacional. As
novas técnicas criadas pela Revolução Industrial só haviam penetrado no País de maneira
2

TAUNAY, Afonso d’E. História do Café no Brasil. V. 9, Tomo I. Rio de Janeiro: Departamento Nacional

do Café, 1939, p. 16, 27; RIOS, José Arthur. “O café e a mão de obra agrícola”. Ensaios sobre Café e
Desenvolvimento Econômico. Instituto Brasileiro do Café. Rio de Janeiro: FGV, 1973, p.3.
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superficial e quando isso ocorreu foi sob a forma de bens ou serviços de consumo, sem que
tenha afetado a estrutura do sistema produtivo. Dentro desse quadro, na segunda metade do
século XIX, já se definira a predominância de um produto relativamente novo, cujas
características de produção correspondiam exatamente às condições ecológicas existentes
no país. O café, embora tivesse sido introduzido no Brasil pelo Pará, através de sementes
obtidas por Francisco de Mello Palheta, desde o início do século XVIII e fosse cultivado
largamente no país, do Pará a Santa Catarina, do interior até Goiás, tinha uma participação
mínima na economia brasileira. Não tardará para que as esplendidas condições naturais do
Brasil, tanto em clima como em solos favoráveis, sejam aproveitados em favor do produto
que ganha terreno na cotação do comércio internacional
O primeiro grande cenário da lavoura cafeeira no Brasil foi o vale do rio Paraíba no
seu médio e depois alto curso, que funcionou como via natural de irradiação do cafeeiro
pelos contornos vizinhos. Levado pelos tropeiros e viandantes chegou na década dos 1770,
na capitania de Minas Gerais e, nos anos finais do século XVIII, à área Paulista. Ao
alcançar a capitania do Espírito Santo, em 1815, os cafeeiros encontravam-se espalhados
em grande parte do vasto Vale do Paraíba, nas três capitanias: Rio de Janeiro, Minas Gerais
e São Paulo.5
Na economia cafeeira os processos de mecanização mais importantes insidiram
sobre o preparo do café, sobre o seu beneficiamento. Alice Canabrava ao abordar o nível
técnico da “grande lavoura” correlaciona-o aos grandes progressos alcançados pela
agricultura comercial da Europa Ocidental e dos EUA, fruto das conquistas da Revolução
Industrial, que vieram beneficiar a cultura cafeeira brasileira, incidentes sobretudo no setor
de beneficiamento do café. Contudo, a introdução

de processos mecânicos no

beneficiamento do café só se fizeram muito lenta e paulatinamente. O “medo aos
parafusos” por parte dos fazendeiros e a existência do braço negro, relativamente abundante
no início, atrasava esse progresso. Muito se apontou ser incompatível o regime escravista e
a adoção de maquinaria. Apesar desses obstáculos as dificuldades de obtenção de escravos
e o alto preço que atingiram estimulavam a mecanização. Em contraste, como vimos acima,
os progressos foram mínimos na lavoura, isto é, no cultivo propriamente dito, que
continuou a ser feito segundo a rotina da queimada e da enxada.
5
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Na extensa bibliografia existente sobre a produção de café no Brasil, constata-se
uma questão recorrente: “O maior produtor inundava os mercados mundiais com o pior
produto.” Nas principais praças norte-americanas o café brasileiro era caracterizado como
o “café dos pobres”. Pergunta-se qual a origem dessa má fama? O porquê da má qualidade
dos cafés do Brasil? As más condições de colheita e secagem levaram o café brasileiro a ser
visto como inferior nos principais mercados, num momento em que outros produtores como
Java, Ceilão, Costa Rica e México já produziam café em menores quantidades e de melhor
qualidade suprindo os principais centros europeus.

Canabrava e Taunay localizam o problema nas condições rudimentares do
beneficiamento, presentes desde a “aurora da cafeicultura brasileira”. A secagem dos grãos
sempre se revelou um problema dos mais difíceis na técnica do beneficiamento do café,
com conseqüências muito importantes, pois a operação é fundamental para a preservação
da cor e do aroma.
Cultivar melhor, colher melhor, secar melhor! Eis o sentido do programa para que
os cafés do Brasil assumissem, nos mercados mundiais seu verdadeiro lugar, o que lhe era
devido pelo clima e riqueza de seu solo.

Muitíssimos lavradores recomendavam o

despolpamento imediato dos grãos para que se obtivesse diminuição do tempo de secagem.
Assim era indispensável o uso de máquinas. O beneficiamento arcaico pelo monjolo,
carretão e engenho de pilões cedeu lugar ao moderno, por intermédio de maquinaria
importada ou fabricada em oficinas brasileiras cada vez mais eficientes. De 1860 em diante
começaram a vulgarizar-se os despolpadores, estufas de seca e secadores também se
multiplicaram. A partir de 1870 notável progresso mecânico começou a efetuar-se nas
fazendas, sobretudo depois que as fábricas Lidgerwood, Mac Hardy, Heargreaves, etc,
começaram a fornecer “máquinas de méritos patentes” como descascadores, ventiladores,
brunidores, separadores, despolpadores de diversos tipos, como os de disco e cilindricos. 6
Assim os cafés tratados pelos secadores Taunay- Silva Teles alcançavam preços de
um terço a mais que os outros tipos. Da mesma forma os grãos tratados pelas máquinas
Lidgerwood, o chamado “café de máquina” atingiam valores de revenda mais elevados.

6
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Ficando as despesas com a modernização compensadas com a valorização decorrente da
melhoria técnica.7
O último quarto do século XVIII foi sobremaneira significativo para a expansão da
cultura cafeeira, pois, experimentada sua produção em pontos os mais diversos do território
brasileiro , tomou contato e se firmou em áreas vitais para o desenvolvimento da
cafeicultura durante o período monárquico. A consolidação do produto no mercado mundial
pressionava mais e mais sua produção, induzindo a um aumento considerável das áreas
cultivadas, das vias de transporte e dos meios de produção. Nas províncias do Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, as lavouras cafeeiras sucederam
progressivamente, em amplas áreas, a primitiva cobertura florestal ou os antigos canaviais
que foram o sustentáculo da economia da Colônia. A produção dessas províncias se
consideradas conjuntamente chegaram a representar mais de 95% da produção nacional.8

CAPÍTULO II – “O Empresário e a Empresa : das décadas de 1850 a de 1890.”

Este capítulo trata de expor os dados novos que a pesquisa empreendida conseguiu
levantar, reunir e apresentar, tendo por contexto a descrição da trajetória da empresa e do
empresário no País pontuada por suas atividades no exterior. Trazendo também a análise
das relações que estabeleceu junto aos usuários de seus produtos bem como junto aos seus
concorrentes, na medida da qual torna-se possível detectar as estratégias que desenvolveu
para estabelecer-se no mercado de máquinas no Brasil, bem como para ampliar esse
mercado e, também, cuidar da manutenção da liderança que exerceu junto a esse mesmo
mercado.
7
8

MONBEIG, Pierre. Pioneiros e fazendeiros de São Paulo. São Paulo: Hucitec-Polis, 1984, p. 100-101.
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Campinas, SP: UNICAMP, IE, 1998. CANABRAVA, op. cit., p. 87, 88. É certo que foi cultivado no Ceará
desde 1747 ou 1763. Na parte meridional da Bahia em 1780. Introduzira-se também em Goiás em 1774. Por
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período monárquico.
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Um sistema de máquinas fabricado nos EUA e comercializado, distribuído,
aperfeiçoado em outras regiões do mundo, que incluem o Brasil e a Escócia em 1860 e
Java em 1868. Com depósitos e escritórios em: Nova York, Coatbridge (Escócia), Ceylão,
Lockerbie (Escócia), Londres, Java , Rio de Janeiro, Taubaté, Santos, São Paulo, Campinas,
Soerabaija (Netherlands – India Ocidental) e com “oficinas de construcções mechanicas”
em New York (EUA), Coatbridge (Grã-Bretanha) e Campinas (Brasil).9
O Correio Mercantil, da cidade do Rio de Janeiro, publicava em sua seção
“Registro do Porto” as entradas e saídas de embarcações com a identificação de cargas e
passageiros. Assim das “entradas no dia 9 de julho” de 1862, a procedente de Nova York
pelo vapor americano Constitution, trouxe os passageiros americanos Reverendo J. C.
Fletcher e W. V. “Ladgewood”. Alguns meses se passaram até que esse mesmo jornal
estampou em outra de suas seções, na de Importação – Manifestos a remessa de “machinas:
263 peças a Ledgerwood” trazidas pelo brigue inglês Spartan vindo de New York e
desembarcadas no dia 1 de outubro de 1862. Oito dias depois a barca americana Gleunvood
de New York trazia mais : “Machinismo: 44 vols. a W. V. Lidgerwood.”
Decreto n. 3006 de 21 de novembro de 1862, através do qual Sua Majestade
Imperial expediu carta dada no Palácio do Rio de Janeiro a 5 de dezembro de 1862, onde
“há por bem conceder a Guilherme Van Vleck Lidgerwood e Robert Porter Walker,
privilégio por dez annos para fabricarem, uzarem e venderem no Império máquinas de
descascar e limpar café, aperfeiçoadas segundo o processo de sua invenção(...)”.10
Propaganda publicada no Jornal do Commércio em 23 de novembro de 1864 dá
conta de explicitar que trata-se de:

“(...)Depósito Filial de J. H. Lidgerwood E C., New York. Engenheiros,
Fabricantes, Negociantes e Proprietários da Fundição de Speedwell estabelecida em 1800.
Rua da Misericórdia, 52. Guilherme V. V. Lidgerwood. ”

9

Informações extraídas de propaganda localizada no jornal A Gazeta de Campinas, Campinas, 3 set. 1889,

p.4 e em BANDEIRA JR., Antônio Francisco. A indústria no Estado de São Paulo em 1901. São Paulo:
Typ. Do “Diário Official”, 1901, p.159.
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A ligação comercial e industrial de William V. V. Lidgerwood à John H.
Lidgerwood, encontra-se em propagandas, principalmente as primeiras que sobre essa
firma foram publicadas, que dão conta de informar até mesmo a origem da propriedade da
fundição Speedwell: “proprietários por herança”.11
Realizadas no Rio de Janeiro por iniciativa do Centro da Lavoura e do Comércio
em dois anos consecutivos, 1881 e 1882, a Primeira e a Segunda Exposição de Café do
Brasil, foram extremamente significativas para a análise desenvolvida por nos permitir
definir quantitativamente a atuação e penetração da empresa em estudo, ainda em sua fase
comercial – importadora, nas regiões cafeeiras – Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e
Espírito Santo, então as mais prósperas do País.
Relatório do Centro da Lavoura e Commércio sobre a Segunda Exposição de Café
do Brasil, realizada no período de 22 de outubro a 6 de novembro de 1882. Comprometiase esse Centro em remeter à cada um dos expositores o Relatório da Exposição, contendo
os “mappas” completos sobre a qualidade das máquinas que serviram ao preparo dos cafés
e a designação especial dos expositores por município e províncias.
Os dados dos “mappas”, já anteriormente mencionados, possibilitaram ao autor
doestudo abaixo citado a elaboração da seguinte tabela:

11

ALMANAK(Laemmert) Administrativo, Mercantil e Industrial da Corte e Província do Rio de Janeiro para

o anno de 1866, Eduardo & Henrique Laemmert, 1866. Notabilidades, p.39.
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Tabela Demonstrativa de utilização de Instalações, Equipamentos e Máquinas
de Beneficiamento de Café por Províncias e por Fabricantes em 1882. 12

MÁQUINAS

PROVÍNCIAS
Espírito

Minas

Santo

Gerais

Carretão

Rio de Janeiro São Paulo

Total

-

8

19

1

28

13

190

187

40

430

-

3

5

2

10

Águia do Sul

-

-

1

-

1

Andrade

-

2

2

-

4

Aperfeiçoada

-

1

4

1

6

Arens & Irmãos

-

3

-

-

3

Bernardino de Matos

-

-

1

-

1

Bierrenbach

-

-

2

-

2

Brasileira

-

6

17

-

23

Concassor

-

6

17

-

23

Congresso

-

-

24

2

26

Duprat

-

2

26

-

28

Pilão d'água
Monjolo
Máquinas Modernas

12

LEME, Hugo Almeida. Contribuição para o estudo das máquinas de beneficiar café. Tese de concurso

para o provimento da 15ª Cadeira (Mecânica e Máquinas Agrícolas) da Escola Superior de Agricultura “Luiz
de Queiroz”, USP. Piracicaba, 1944, p. 27.
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Ferreira de Assis

-

10

2

-

12

Feronia

1

-

-

-

1

Fonseca

1

-

-

-

1

Hallier

-

-

3

-

3

Hargreaves

-

1

-

-

1

-

1

46

261

J. Jacintho de Mello

-

Lidgerwood

2

1

-

87

126

Mac Hardy

-

-

-

2

2

Macedo

-

-

1

-

1

Manoel da C. Aguiar

-

-

2

-

2

Maravilha

-

-

3

-

3

Marinho & Irmãos

-

1

1

-

2

Mineira

-

2

-

-

2

4

24

1

3

Moderna
Progresso

-

-

20
2

Fonte: Contribuição para o estudo das máquinas de beneficiar café. (Leme, 1944, p.
27).

Indicativo do movimento do comércio de máquinas de beneficiamento de café para
o ano de 1882, esta tabela apresenta dados que foram levantados junto aos 1277 produtores
de café, acima citados, oriundos de 57 municípios brasileiros que tomaram parte na citada
Exposição. Expressos em nomes e em números de máquinas, os dados definem a então
Casa Lidgerwood como a empresa que mais comercializou máquinas de beneficiamento
nas quatro províncias, consideradas, então, os maiores centros produtores de café do
Brasil.
Em número de máquinas comercializadas sua participação, no mínimo, pode ser
considerada monopólica pois colocou nas quatro províncias acima indicadas, 261
máquinas, ao passo que entre as demais empresas mencionadas, apenas uma (Duprat)
atingiu 28 máquinas, tendo as outras 23 apontadas, apresentado números inferiores a 26
máquinas cada uma. Na verdade há que se destacar que o principal concorrente dos
sistemas mecanizados não só de Lidgerwood como de outros importadores e fabricantes
eram ainda os processos rotineiros, sendo liderados por aquele processo que empregava
principalmente o engenho de pilões para o beneficiamento do café.
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Embora estabelecida na cidade do Rio de Janeiro desde 1862 e em Campinas desde
1864, essa empresa que a partir de 1877 assume a razão social de Lidgerwood MFG
Co.Ltda., com sede em Nova York, só vai fabricar máquinas, em 1884. O que ocorreu na
cidade de Campinas, quando essa firma alugou a Fundição de João Miguel Bierrenbach,
localizada na antiga Rua da Constituição contando inicialmente com apenas dez operários.
No ano seguinte, adquiriu o terreno onde foi construído o edifício que sediou a fábrica até o
encerramento de suas atividades em Campinas ocorrida em 1923.13
Em março de 1886, foram inauguradas a nova oficina mecânica, a fundição,
serraria a vapor, caldeiraria, setor de modelação e também serralheira, à Av. Andrade de
Neves, n. 93, no Largo da Estação Ferroviária da então Cia. Paulista de Estradas de Ferro.
Uma vez acompanhada a trajetória dessa empresa seja na Capital do Império, na
cidade de Campinas e nas regiões cafeeiras impõe-se comentar principalmente sobre as
formas específicas de comercialização, distribuição e fabricação de suas máquinas em nível
internacional de maneira ampla e especificamente para o Brasil, (num contexto em que o
avanço econômico e tecnológico dos EUA estava surpreendendo o mundo pelo seu
progresso.)
Essas formas de distribuição e comercialização de máquinas agrícolas obedecia a
um padrão que embora comum na época, porque praticado por outras empresas não só
americanas, como também inglesas, como tivemos oportunidade de observar mostravam-se
bastante inovadoras para a época. Evidenciava estratégias de abordagem do mercado, dada
a forma pela qual eram levadas ao conhecimento da sociedade a existência e a utilidade das
máquinas que comercializava, que consistia na exposição delas com demonstração de seu
funcionamento em dia, hora e local específicos, sempre coadjuvadas pelas propagandas em
jornais da época.
Além disso ofereciam aos consumidores, um produto com um diferencial:
“construção simples” e “maquinismo muito aperfeiçoado”, podendo ser instalado e
trabalhar em qualquer casa pois dispensa carpinteiro”, e com custo inferior até de outras
máquinas por eles mesmos fabricadas, a indicar os aperfeiçoamentos constantes, diferencial

13

“Machinas de Costura”(anúncio). Jornal do Commércio, Rio de Janeiro, 24 jun.1877. CAMILLO, op. cit.,

p.52. CONTRATO de Venda e Compra. Outorgante: Anderson, Vieira & Cia. Outorgado: Cia. Paulista de
Estradas de Ferro, 08de fevereiro de 1928
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este logo identificados pelos consumidores, porque constantemente mencionado por eles.
Presentes nas longas séries publicadas nos jornais Gazeta de Campinas e Correio Paulistano
sob o título Cartas Lidgerwood ou Novas Cartas Lidgerwood seguramente outra estratégia
de aproximação do mercado.
Lidgerwood sempre enfrentou concorrentes. As relações de rivalidade existentes
entre Lidgerwood e seus concorrentes na cidade de Campinas começam desde logo, pouco
depois de ter ali se estabelecido, pois em 1868 já existia tramitando pelo Tribunal de Justiça
de Campinas, processo movido pelo “cidadão americano Guilherme Van Vleck
Lidgerwood, residente em Campinas” contra o “cidadão alemão” João Conrado Engelberg,
inventor do sistema “Conrado” de beneficiamento de café, acusando-o de infrator de seus
privilégios, tendo sido vencido pelo Réu que alegou ser Lidgerwood “(...) melhorador da
referida machina, porque trazendo do exterior, feitas já as suas pretendidas machinas, o
Autor... que não é inventor, O processo deixa claro que “é inexato que o Réu tenha
fabricado e alienado machinas inteiramente similhantes as do Autor na idéia

e fim

capitaes14
Estudos de marketing tem dado tradicionalmente pouca atenção ao ocorrido no
período de 1870 – 1930. A periodização tradicional sustentava que esse período
correspondia aproximadamente à “era da produção”, fase em que a preocupação central da
empresa estava voltada para a produção, ficando a distribuição nas mãos dos grandes
comerciantes e de intermediários. e onde os produtos, praticamente se vendiam por si só.
As mudanças experimentadas nas vendas diretas ao consumidor, a integração da produção e
da distribuição em muitas indústrias e de maneira mais geral, a intensificação da
competição entre as empresas neste período sugerem o contrário. O desenvolvimento das
técnicas de marketing nos EUA e na Europa entre 1870 e 1940 ficaram patentes.15
No início do século XX essa cadeia mudou substancialmente; o industrial não se
limita a produzir, senão que distingue seus produtos com marcas que anuncia em meios de
comunicação. Prática essa que ressalte-se foi adotada por William V. V. Lidgerwood, podese dizer, desde sua chegada na cidade do Rio de Janeiro, tendo seu primeiro anúncio na
14

VALDALISO, Jesús Ma. e LÓPEZ, Santiago. História económica de la empresa. Barcelona: Crítica,

2000, p.304. O autor apoiou-se nos trabalhos de Golder & Tellis (1993 e 1996). Mira Wilkins usa para definir
essas empresas pioneiras o conceito de prime movers.
15

VALDALISO, idem , p.299.
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imprensa carioca sido veículado em 7 de junho de 1863, dotado de amplo conteúdo
informacional, já comunicando a existência, para a venda direta ao consumidor, de um
sistema de máquinas por eles mesmos, anunciantes, fabricado, dotado de uma marca já
existente nos EUA: Lidgerwood.16

CAPÍTULO III – “Efeitos da Atuação na Economia Cafeeira”.

Capítulo no qual se sedimenta em dados quantitativos gerais a economia cafeeira e sua
notável progressão, dando continuidade a uma contextualização mais ampla do período em
estudo que ao lado da descrição das transformações infra estruturais ocorridas no âmbito
das fazendas produtoras em presença das máquinas e da caracterização do sistema
financeiro então vigente, nos permite situar mais aprofundadamente os fatores que levaram
a uma demanda por máquinas de beneficiamento de café especialmente na segunda metade
do século XIX e particularmente no período de 1870-1888.
O café, acompanhando a marcha da sua produção ao longo do século XIX é
possível avaliar-se a medida exata da importância desse produto para a economia nacional.
Nesse sentido, pode-se dizer que o fato mais importante da economia brasileira no período
monárquico foi, sem dúvida, o predomínio das exportações de café. Representando no
decênio de 1820 a 1829, 18,2% da produção mundial, atingiu na década de 1840 o patamar
de 40% das exportações brasileiras, percentual este que o coloca, a partir dessa década,
como o principal produto de exportação do país. E esse percentual não parou de crescer
pois na década seguinte atingiu 52% da pauta de exportações e se manteve estável, em
50%, da década de 1860 até 1880, superando-a no início da República ao atingir 57%. Mas,
importante destacar, que foi na década de 1850 que o Brasil passou a ocupar o lugar de
maior produtor mundial. Assim é que com relação a história cafeeira mundial o período do
Brasil Imperial assume importância fundamental, pois como viemos demonstrando, no
imenso cenário dos negócios que envolvia os maiores centros de comércio mundial a
participação brasileira veio num crescendo, pode-se dizer anual.17 Palco e cenário mas,
16
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fundamentalmente, espaço da produção dessa produção que acabamos de quantificar e
contextualizar, as fazendas cafeeiras, se conformaram, no decorrer desse longo processo de
bem

mais de meio século. Nela, a incorporação de

progressos técnicos refletia-se

diretamente sobre a melhoria do processo produtivo do café; seja através das técnicas
agronômicas, seja das técnicas de construção civil ou através da incorporação das técnicas
mecânicas que se refletia sobre o processamento industrial que incluía o beneficiamento e a
preparação para a comercialização do produto. Ademais de abordar a questão da
mecanização das fazendas, cumpre ressaltar o papel por elas exercido durante o Segundo
Império no sistema financeiro nacional que se constituiu em base de sustentação da
economia cafeeira, que como já afirmamos, foi o pilar da economia brasileira na segunda
metade do século XIX.
Como afirmou Taunay na extensa obra que escreveu sobre a História do Café no
Brasil, ser impossível fazer essa história separada da história financeira do País, pois as
questões cafeeiras financeiras e cambiais, segundo ele, caminham pari passu..18

Contribuições e Conclusões Gerais

Neste primeiro estudo de natureza histórica-econômica que realizamos sobre a
Lidgerwood MFG. Co, Ltd. procuramos destacar primeiramente sua importância para em
seguida caracterizarmos suas formas de penetração, atuação e permanência no mercado
brasileiro. Em função da alta representatividade dessa empresa nos ramos da produção e
comercialização das máquinas de beneficiamento de café, cremos ter chegado a algumas
constatações quanto ao impacto dessas máquinas na economia cafeeira. Procuraremos então
identificar as mudanças provocadas pela sua atuação.
Nesse sentido importa mostrar a presença e a necessidade dessas máquinas
relacionadas à problemática da transição da mão de obra escrava para a livre – inerente à
questão da modernização agrícola - enquanto aplicação de tecnologia poupadora de mão de

Raízes da Concentração Industrial em São Paulo. Campinas,S. P.: UNICAMP/IE., 1998, p. 93. Acrescentase que no período de 1896-1900 esse percentual atingiria 66%
18

TAUNAY, Afonso d’E.. História do Café no Brasil. Rio de Janeiro: Departamento Nacional do Café, 1939.
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obra. Cumpre então elencar as contribuições que a adoção de máquinas trouxe à
cafeicultura e a participação efetiva da Lidgerwood. Assim :
-

o alinhamento das plantações, como regra, não teve aceitação ampla, mas, generalizouse rapidamente nos anos 1870, quando a adoção de

maquinaria agrícola exigiu

espaçamentos maiores;
-

a cafeicultura foi a grande agente de vulgarização da força hidráulica no século XIX. O
sistema Lidgerwood de máquinas era composto de 33 máquinas, 22 tocadas a água e 11
a vapor; 19

-

na economia cafeeira os processos de mecanização mais importantes incidiram sobre o
preparo do café, sobre o seu beneficiamento. O nível técnico da lavoura esteve
correlacionado aos grandes progressos alcançados pela agricultura comercial da Europa
Ocidental e dos EUA, fruto das conquistas da Revolução Industrial que vieram
beneficiar a cultura cafeeira brasileira e

incidiram, sobretudo, no setor de

beneficiamento do café; contudo, a introdução de processos mecânicos no
beneficiamento só se fizeram muito lenta e paulatinamente. Muito se apontou ser
incompatível o regime escravista e a adoção de maquinaria. Apesar disso, as
dificuldades de obtenção de escravos e o alto preço que atingiram estimulavam a
mecanização;
-

a introdução dos despolpadores nas fazendas cafeeiras marcou o advento da moderna
tecnologia na cafeicultura brasileira, pois significou uma verdadeira revolução na
técnica de descascamento dos grãos. Instalados no país por volta de 1866, vieram
suplantar a deficiência na quebra dos grãos que resultava do benefício por meio de
pilões, o que representou economia considerável de tempo e energia, mas, sobretudo,
propiciou excluir o áspero e longo serviço de terreiros “o mais repugnante ao
estrangeiro e que mais reclama o serviço do escravo", um pequeno terreiro ladrilhado
bastava para o rápido serviço de seis dias. Sua adoção intensificou-se com a fabricação
nacional, os tocados a vapor manipulavam 400 arrobas de café por hora. O emprego
desse maquinário implicou em melhoria dos cafés brasileiros

que chegavam ao

mercado. “Útil invento produzido pela casa do Sr. Lidgerwood & C., estabelecidos em
19
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Campinas, denominado Despolpador, (...) deve ser daqui há bem pouco tempo um dos
mais poderosos auxiliares na transição do trabalho escravo para o livre”;20
-

nos anos 1880 surgiu o locomóvel que se constituiu

no elemento central da

mecanização de todo o processo de beneficiamento;
-

por volta de 1883 generalizou-se o uso de carpideiras, aparelho que implicava ser
tocado por um homem e um animal e substituía o trabalho de seis escravos;

-

a secagem dos grãos de café sempre se revelou um problema dos mais difíceis na
técnica do beneficiamento, com conseqüências muito importantes para a preservação
da cor e do aroma. As condições rudimentares do beneficiamento eram apontadas com
causa da má qualidade dos cafés do Brasil, por isso predominava entre os lavradores a
recomendação do despolpamento imediato dos grãos para que se obtivesse diminuição
do tempo de secagem. Para isso era indispensável o uso de máquinas.

O

beneficiamento arcaico pelo monjolo, carretão ou pelo engenho de pilão foi substituído
por maquinaria importada ou fabricada em oficinas brasileiras cada vez mais eficientes.
De 1860 em diante disseminaram-se os despolpadores, estufas de seca e secadores. A
partir de 1870 notável progresso mecânico começou a efetuar-se nas fazendas,
sobretudo depois que fábricas como Lidgerwood, Mac Hardy e outras começaram a
fornecer descascadores, ventiladores, brunidores, separadores, despolpadores de disco
ou cilindricos ;
-

os “cafés de máquina”, automaticamente classificados, podiam ser negociados
com mais segurança pelos exportadores, pois recebiam uma mercadoria perfeitamente
seca sem o risco de estragar-se durante o transporte. Atestando assim uma efetiva
melhoria das partidas de café do Brasil. Os cafés tratados pelas máquinas Lidgerwood,
o chamado ”café de máquina”, atingiam preços de revenda mais altos;
- a ampliação de investimentos no equipamento de beneficiamento de café passaram a
ser valorizados quando da concessão de empréstimos hipotecários em substituição ao
escravo;

20
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-

a partir da década de 1870, fazendas dotadas de aguada e máquinas de beneficiamento,
ademais da fertilidade das terras relativas a presença das matas virgens e à idade dos
cafezais, ganharam importância no período quando se queria comprovar o valor das
propriedades ou se pretendia comercializá-las.

A conclusão a que chegamos, decorrente do estudo desenvolvido é que, apesar dos
aperfeiçoamentos registrados, estes permaneceram restritos ao âmbito das grandes
propriedades, quanto a lavoura cafeeira como um todo, esta permaneceu como cultura
tipicamente extensiva durante o período monárquico. O café tinha fome de terras férteis,
solo virgem e bem drenado. Colher café significava “esgotar a terra sem arte nem ciência”.
Os progressos foram mínimos na lavoura, para o amanho da terra e cuidados com a
planta, que continuaram a ser feitos segundo a rotina da queimada, da enxada e da foice,
instrumentos fundamentais e quase exclusivos da lavoura cafeeira. E, somente quando
premidos pelo alto custo do escravo e pelos altos salários do trabalhador livre, os
cafeicultores dispuseram-se a utilizar de aparelhamento mais moderno.
A frase famosa “o Brasil é o café” largamente vulgarizada, correspondia fielmente a
uma realidade reconhecida nacional e internacionalmente. Vivendo exclusivamente da
exportação, somente o café contava na economia brasileira. Assim se o café foi importante
para a economia brasileira, a Lidgerwood foi fundamental para a economia cafeeira. A
mecanização por essa empresa promovida embora tenha tido sentido restrito, foi
importante, pois se não modernizou o Brasil, modernizou a cafeicultura. Também não
mecanizou toda a produção cafeeira, nem alterou a forma de produção do café e, sim, o seu
beneficiamento.
Primazia e, mais tarde, liderança desse mercado, nesse sentido pode ser definida,
segundo manual de Valdaliso como uma first mover. Não porque tenha sido pioneira,
embora essa empresa tenha introduzido uma invenção aperfeiçoada, enfim uma inovação, e
sido uma das primeiras a comercializar essa inovação e “líder precoce” por ter liderado o
mercado durante a primeira fase do ciclo de vida de um produto, na verdade sempre
enfrentou concorrentes, mas nunca do seu porte. Mas, first mover por Lidgerwood ter
conseguido se firmar e manter-se no mercado graças a um triplo investimento: em
produção, marketing e direção “necessária para explorar as economias de escala e
diversificação.”
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Pode-se afirmar que desde o momento mesmo de seu estabelecimento no País
Lidgerwood já contava colocar no mercado brasileiro um sistema de máquinas condizente
com as necessidades da economia brasileira: agrário - , exportadora, cafeeira e escravista
nacional., o que visualmente pode ser conferido a partir da capa que ilustra e justifica esta
dissertação – primeira propaganda de Lidgerwood localizada na imprensa, no Jornal do
Commércio do Rio de Janeiro a 7 de junho de 1863 - para cujos dizeres chamamos atenção:

“Guilherme Van Vleck Lidgerwood tem a honra de participar aos Srs.
Fazendeiros que agora se acha habilitado para fornecer e montar em suas
fazendas machinas de preparar café (...) As vantagens deste systema são as
seguintes: ocupão pouco lugar, economia de braços (destacado no original),
economia de tempo, evita affecções pulmonares dos escravos, não quebra grão
algum de café, não há trituração entre a casca e o café, augmenta o valor da
colheita.”

Um outro aspecto a ser considerado agora com relação ao empresário Lidgerwood é
o seu perfil de inventor empresário ou introdutor de uma inovação que provocou efetiva
mudança tecnológica na base produtiva da economia cafeeira brasileira. Portanto não um
empresário distinto do inventor que atua “fora da esfera econômica” mas um inventor
(aperfeiçoador) empresário que chegou a industrial no País, cujos interesses se
identificavamm àqueles dos grupos econômicos

dominantes: “(...) daí caminho,

conveniências nacionais, abri vereda, considerações de utilidade pública: arredai-vos: são
os direitos individuais que passam, é Guilherme Lidgerwood que vai!” 21
Julgamos que se este estudo contribuiu para revelar os fabricantes de máquinas existentes,
bem como o número de máquinas usadas nas quatro províncias brasileiras - Rio de Janeiro,
Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo - então as maiores produtoras de café do país,
bem como a presença e atuação do capital estrangeiro, particularmente o americano –

21

Lidgerwood vence Bierrenbach & Irmão na justiça, acusado de infração dos seus privilégios de fabricar,

usar e comercializar máquinas de “sua invenção”, favorecido pela Lei de Patentes de 1830. Ver mais sobre
essa questão no Capítulo II desta dissertação.
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revelando as estratégias de expansão geográfica das empresas lideres do setor industrial dos
países capitalistas centrais, num momento em que os EUA se encontravam surpreendendo o
mundo com o seu progresso industrial - na economia brasileira da segunda metade do
século XIX.
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Resumo

O estudo pretende conhecer a formação dos serviços de saneamento na cidade de São Paulo
e seus efeitos na valorização e ocupação do espaço da urbe, de 1911, quando é constituída
uma grande empresa imobiliária (com a presença de capitais estrangeiros e que adquire
37% da área urbana), e as ações do Código Sanitário do Estado de São Paulo são
reformuladas em função dos efeitos nefastos da ocupação urbana desordenada; até 1930,
período marcado pelo impulso da economia exportadora e pelo início da industrialização na
região. Para tanto, se faz necessário apreender e inter-relacionar os diferentes fatores que
faziam da cidade um locus de contradições socioeconômicas, na qual os problemas de
salubridade, os discursos científicos, a topografia, a industrialização, a especulação
imobiliária e as demandas operárias por melhores condições de vida e saúde permeiam e
pautam os meandros de um processo de urbanização singular que contribuiu para o
acúmulo de capitais para uns e para a eclosão de movimentos de resistências por parte dos
trabalhadores da nascente indústria paulista, particularmente dos trabalhadores imigrantes,
em meio às ineficientes ações do Estado e da Municipalidade.
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Salubridade e especulação imobiliária em São Paulo, 1911-1930∗
Fábio Alexandre dos Santos
Instituto de Economia – Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
Introdução
Com as transformações conhecidas como Segunda Revolução Industrial mudanças
significativas aconteceram no sistema capitalista mundial, refletindo na expansão das
fronteiras econômicas e modificando o papel dos países não-industrializados no conjunto
do sistema. Ao mesmo tempo, intensificou o comércio internacional e ampliou o mercado
para os países produtores de matérias-primas e alimentos, particularmente a partir das
transformações tecnológicas operadas pela navegação a vapor e pela construção ferroviária,
que agilizaram o transporte de mercadorias e pessoas.1
Além de sua tradicional inserção como produtores de matérias-primas e alimentos,
na virada ao século XX, os países não-industrializados passam a contar também, e de
maneira contundente, como campo de investimentos para os países centrais,
particularmente na construção de infra-estrutura para os sistemas exportadores (ferrovias,
portos) como no estabelecimento e na melhoria dos equipamentos urbanos (transportes,
iluminação, sistemas de água e esgoto). De 1890 a 1914, por exemplo, os países centrais da
economia capitalista operavam um volume considerável de capitais motivando investidores
a buscarem diferentes regiões para investimentos, e muito desses capitais também foram
invertidos na aquisição de títulos da dívida pública e inversões diretas em unidades
produtivas, além de infra-estrutura urbana.2
∗

Este artigo se refere à pesquisa de doutoramento sob o título Saneando a cidade, fomentando disparidades.
Trabalhadores, intervenções urbanas e salubridade em São Paulo, 1911-1930, com financiamento da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), em andamento no Programa de Pósgraduação em Economia Aplicada e História Econômica, do Instituto de Economia da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp).
1
Ao final do século XIX, nações anteriormente consideradas atrasadas já podiam ser conceituadas como
industrializadas, representando um aumento significativo na concorrência a ponto se iniciar fusões que
levariam aos monopólios. Neste momento França, Alemanha, Rússia, Japão e Estados Unidos já se
encontravam industrializados. Alexander Gerschenkron. El atraso económico em su perspectiva histórico.
Trad., Barcelona: Ariel, 1968. Ver também Carlos Alonso Barbosa de Oliveira. O processo de
industrialização – do capitalismo originário ao atrasado. Campinas: Tese de Doutoramento, IE, Unicamp,
1985.
2
Flavio A. M. Saes. A grande empresa de serviços públicos na economia cafeeira, 1850-1930. São Paulo:
Hucitec, 1986, especialmente o capítulo 3 – A expansão do capital estrangeiro e as reações internas (19061918).
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No caso do Brasil, diferentes províncias receberam investimentos oriundos de
capitais estrangeiros até 1870, entre elas Pernambuco, Bahia e a capital brasileira, Rio de
Janeiro, mas a partir de então, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul passaram a
atrair cada vez mais esses capitais. No caso de São Paulo, a partir de 1881, a província
acabou por sobrepujar o Rio de Janeiro como mercado atrativo à aplicação desses capitais.
No período de 1906 a 1918, a tendência de expansão dos capitais estrangeiros no Brasil e,
particularmente em São Paulo, estava circunscrita às excepcionais condições de produção e
comercialização dos produtos brasileiros no momento, além, é claro, da situação de
internacionalização da economia brasileira, também impulsionada pelo fim do escravismo e
o emprego do trabalho assalariado.3
A segunda metade do século XIX, na Europa, também é marcada por
transformações econômicas, revoluções políticas e explosões demográficas que resultam na
expulsão de largos contingentes de pessoas, os quais promoveram um considerável
movimento de emigração com destino às Américas do Norte e do Sul. Ao mesmo tempo,
em 1890, em função do endividamento que ocasionou na chamada Crise da Baring
Brothers, a Argentina sofre um período de crise financeira, motivando o desvio de parcela
significativa de imigrantes que seguiam rumo àquele país para o Brasil.
A cidade de São Paulo foi um dos grandes receptores desses migrantes, movimento
que se intensificou após o fim do escravismo e a instauração da República, quando a cidade
passa por uma explosão demográfica diferenciada das principais cidades do Brasil,
passando, no último quartel do século XIX, de pequeno burgo de estudantes à sua fase de
crescimento urbano-industrial.4 De 1889 ao início do século XX, cerca de 750 mil
estrangeiros entraram no Estado de São Paulo, dos quais 80% subsidiados pelo governo; já
da abolição do escravismo à Depressão de 1930, aportaram em terras paulistas 2.250.000

3

Para Zélia M. Cardoso de Mello. Metamorfoses da riqueza. São Paulo, 1845-1895. Contribuição ao estudo
da passagem da economia mercantil-escravista à economia exportadora capitalista. São Paulo: Pref. Mun. de
São Paulo/ Hucitec, 1985, concomitante ao processo em que o “escravo” perdia valor como símbolo de
riqueza, iniciaram-se as valorizações de bens como “imóveis” e “ações”. Tais mudanças nos símbolos de
riqueza representam a complexidade de uma nova economia em gestação. “Este avanço libertou o capital dos
escravos e não o contrário”, cujas maiores beneficiárias foram as cidades, que receberam inversões antes
direcionadas ao escravismo.
4
Richard Morse. Formação histórica de São Paulo, São Paulo: Difel, 1970, pp. 205 e segs.; Ernani Silva
Bruno. História e tradições da cidade de São Paulo. São Paulo: Hucitec, 1991, pp. 899 e segs.
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imigrantes, sendo 58% subsidiados; além disso, muitos dos que vieram após 1900 pagaram
suas despesas de viagens.5
Ao findar a primeira década do século XX, a cidade de São Paulo abrigava uma
população de 375.439 almas, passando ao final da década de 1910 a quase 600 mil e, em
1930, a quase 900 mil habitantes. Enquanto isso, o Distrito Federal passava de 905.013
habitantes em 1910, para 1.157.873, em 1920, e a 1.505.595 habitantes em 1930.
No período de 1910 a 1920, a cidade de São Paulo apresentou uma taxa de
crescimento de 156%, enquanto o Distrito Federal apresentou uma taxa de 128%; já no
período de 1920 a 1930, a cidade de São Paulo cresceu de 151% e o Distrito Federal 130%.
Ao se tomar o período de 1900 a 1930, a taxa de crescimento da população da cidade de
São Paulo apresentou um crescimento de 370%, enquanto a capital brasileira apresentou
uma taxa de 218%, Porto Alegre de 348%, Recife de 346% e Salvador de 163%.
Tal explosão demográfica também foi motivada pela confluência de uma série de
outros fatores, alguns deles em decorrência da instalação dos trilhos das diferentes
companhias ferroviárias, a partir de 1867. Com a inauguração da São Paulo Railway
(Santos-Jundiaí), ocorre a ligação da principal zona cafeeira do interior naquele momento,
ao porto exportador, Santos, passando pela capital do Estado. A partir de Jundiaí, abrem-se
ramais férreos rumo ao interior, com a construção da Cia. Paulista e da Cia. Mogiana,
permitindo a ligação com a capital paulista e o processo de absenteísmo, com abastados
fazendeiros de café se deslocando do interior rumo a São Paulo, em função da rápida
comunicação. O ramal férreo transforma-se, ainda, num importante corredor ferroviário
privilegiado pela circulação de mercadorias, pessoas, mão-de-obra.
Em 1877, a Estrada de Ferro do Norte (Central do Brasil) efetivou a ligação férrea
de São Paulo com a capital brasileira, o Rio de Janeiro, contribuindo para a formação e
consolidação de um entroncamento ferroviário que ligava importantes pontos e
implementando um mercado consumidor e de trabalho em seu entorno, isto é, congregando
alguns dos elementos constituintes de sua urbanização ulterior. São Paulo transforma-se

5

Thomas H. Holloway. Imigrantes para o café. Café e sociedade em São Paulo, 1886-1934. Trad., Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1984, pp. 68 e 84. Por outro lado, Wilson Cano. Raízes da concentração industrial em
São Paulo. 4.ed., Campinas: I.E.,Unicamp, 1998, pg. 62, aponta que 1908 a 1936, de 1.221.282 imigrantes
que aportaram em São Paulo, apenas 59% eram declaradamente trabalhadores agrícolas.
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numa área tributária privilegiada, como uma encruzilhada de caminhos, na qual a atividade
comercial foi largamente favorecida.6
Economicamente, São Paulo colheu resultados auspiciosos de uma conjuntura
internacional favorável à inserção de seus produtos no mercado internacional o que definiu
as condições econômicas e políticas que contribuíram para o adensamento do complexo
cafeeiro paulista, contribuindo também para o surgimento dos primeiros empreendimentos
industriais em São Paulo. No caso dos investimentos estrangeiros o que se verificou foi
uma intensificação principalmente no setor bancário e nos serviços de energia elétrica e
transporte urbano, mas também em empresas de água e esgoto, telefone etc.7
As primeiras indústrias paulistas, com técnicas ainda rudimentares foram frutos das
inversões tanto de capitais internos oriundo do complexo cafeeiro quanto de capitais
externos originários de imigrantes que trouxeram ao Brasil algum pecúlio.8 Elas se
beneficiaram, também, indiretamente, de fatores políticos e econômicos decorrentes da
instauração da República, em 1889. Dentre eles, vale ressaltar a descentralização fiscal e
política propiciada pelo Federalismo, que permitiu ao Estado de São Paulo adotar medidas
que atendessem diretamente aos interesses de seus setores dominantes, tanto no que se
refere à política de imigração quanto à possibilidade de contrair crédito externo para
implantar melhoramentos rurais e urbanos. E uma das inversões promovidas por tais
mudanças foi o empreendimento dos primeiros serviços de saúde no Estado de São Paulo,
possibilitada financeiramente com o acréscimo, em seus cofres, dos recursos fiscais
oriundos do imposto de exportação – promulgado pela Constituição de 1891 – enquanto à
União coube a receita proveniente do imposto de importação.9

6

Paul Singer. Desenvolvimento econômico e evolução urbana: análise da evolução econômica de São Paulo,
Blumenau, Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife. São Paulo: Editora Nacional, 1974, pg. 363.
7
Flávio A. M. de Saes; Tamás Szmrecsányi. “El papel de los bancos extrangeiros em la industrialización
inicial de São Paulo.” In: Carlos Marichal (coord.). Las inversiones extranjeras em América Latina, 18501930. Nuevos debates y problemas em historia económica comparada. México: Fondo de Cultura Económica,
1995, pg. 235.
8
Sobre o debate café e industrialização ver Wilson Cano. Op. cit., 1998; João Manuel C. de Mello.
Capitalismo Tardio. Contribuição à revisão crítica da formação e do desenvolvimento da economia
brasileira. 10.ed, Campinas: I.E., Unicamp, 1998; Sergio Silva. Expansão cafeeira e origens da indústria no
Brasil. São Paulo: Alfa-Omega, 1976; Wilson Suzigan. Indústria brasileira. Origem e desenvolvimento. São
Paulo: Brasiliense, 1986; Warren Dean. A industrialização de São Paulo (1880-1945). Trad., 4.ed., Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 1991.
9
Wilma Peres Costa. “A questão fiscal na transformação republicana – continuidade e descontinuidade.” In:
Economia e Sociedade. Campinas: vol. 10, jun. de 1998, pp. 141-173.
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A encampação da Cia. Cantareira de Água e Esgotos, em 1892, é outra atitude do
governo do Estado que só foi possível devido aos incrementos financeiros proporcionado
pela mudança fiscal, que permitiu ao Estado disponibilizar 6.829:546$663 para o
pagamento da empresa, segundo o artigo 4º do Decreto nº 140, de 26 de dezembro de 1892,
assinado por Bernardino de Campos, presidente do Estado e referendado por Jorge Tibiriçá,
secretário da agricultura.10
A cidade de São Paulo, desta forma, vive um crescente adensamento populacional
decorrente do incremento econômico, mas junto com ele também se revela preocupante um
dos problemas urbanos resultante deste mesmo processo, a salubridade urbana. Aí se
justifica o interesse deste estudo em abranger questões de saneamento básico juntamente
com as inovações da ciência e da saúde pública em relação à urbe, as quais permitam sua
apreensão, e permita enxergar a salubridade como um estado das coisas e do meio e de
seus elementos constituintes que determinam a saúde de sua população. É o controle
político-científico do meio, “a base material e social capaz de assegurar a melhor saúde
possível dos indivíduos. E é correlativamente a ela que aparece a noção de saúde pública,
técnica de controle e de modificação dos elementos materiais do meio que são suscetíveis
de favorecer ou, ao contrário, prejudicar a saúde”. Sua origem remonta à emergência do
fenômeno urbano industrial na França do século XVIII.11
De acordo com Emerson Merhy, “a saúde pública, enquanto sanitarismo,
configurará aquilo que serão as práticas sanitárias, retringindo-as a um conjunto de ações
sobre os fatores que serão encarados como os responsáveis pelo aparecimento das doenças
coletivamente, e identificados com o meio urbano, que será reduzido à disponibilidade
maior ou menor, das condições adequadas de moradia, esgoto, etc. O cuidado médico
individual não teria a saúde como objeto, mas a doença, e por isso, é tido como limitado,
dentro da visão miasmática, tendo um certo valor para mostrar ou apontar o problema.”12
Na sua origem, a saúde pública é ligada ao Estado, exclusivamente, por meio das vacinas,
controle de endemias, saneamento básico etc.
10

Antonio Egydio Martins. São Paulo antigo, 1554-1910. São Paulo: Paz e Terra, 2003, pg. 413.
Michel Foucault. Microfísica do poder. Trad., 2.ed., Rio de Janeiro: Graal, 1981, pg. 93. O objetivo deste
estudo não é realizar uma revisão da história da saúde pública em São Paulo, porém, aos objetivos aqui
propostos se faz necessário abordá-la visando captar sua dinâmica, relacionando-a a bens e serviços salubres
na cidade.
12
Emerson Elias Merhy. O capitalismo e a saúde pública. A emergência das práticas sanitárias no Estado de
São Paulo. 2.ed., Campinas: Papirus, 1987, pg. 35.
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O objetivo da pesquisa, portanto, é apreender como os trabalhadores urbanos,
especialmente os imigrantes, vivenciaram essas transformações na cidade e de que modo
integraram as demandas pela melhoria na sua qualidade de vida, por intermédio de sua
atuação política, seja no plano da imprensa operária, da luta sindical ou de pressões sobre
os órgãos representativos, ou seja, captando suas reivindicações, suas necessidades e suas
lutas na busca da salubridade da cidade. Neste artigo, entretanto, são apresentados alguns
resultados parciais no tocante ao processo de especulação imobiliária ocorrido na cidade em
relação ao adensamento populacional que incorporou e se apropriou de discursos e
concepções científicas, promovendo novos espaços de sociabilidade e alterando seus
respectivos valores e funções urbanas.
São Paulo: uma cidade urbano-industrial
A urbanização de São Paulo é emblemática ao permitir convergir o discurso
científico da época com a especulação urbana, que se utilizava principalmente da topografia
da cidade ao valorizar terrenos localizados mais ao alto em detrimento daqueles localizados
próximos aos rios e várzeas, e mais sujeitos às enchentes. A isso, acrescente-se o fato de as
terras mais altas serem consideradas mais arejadas e também menos sujeitas às doenças,
segundo a teoria miasmática, que considerava o ar impuro como o agente causal e
disseminador de doenças e epidemias.
Os vazios de São Paulo considerados salubres, no interior de uma cidade que
começava a hierarquizar seus espaços, valorizá-los e ocupá-los segundo o saber médico,
passaram a abrigar os casarões dos abastados fazendeiros que se dirigiam à cidade, como
foi o caso de Campos Elíseos, Higienópolis, Paulista. Nessas regiões estavam as únicas
habitações da cidade que tinham bondes à porta, água nas torneiras, calçamento e luz nas
ruas.13
Enquanto isso, do outro lado do Tamanduateí tomavam forma o Brás, a Mooca, o
Belenzinho, bairros ligados à realidade das primeiras fábricas, instaladas em terrenos e
várzeas mais baratos, nas vizinhanças das estradas de ferro. As residências ali instaladas
eram de pequeno e médio portes, produzidas em série, com áreas coletivas, formando
13

Raquel Rolnik. Cada um no seu lugar. São Paulo, início da industrialização: geografia do poder. São
Paulo: Dissertação de Mestrado, FAU, USP, 1981, pg. 28.
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conjuntos arquitetônicos homogêneos. Dividiam o espaço com galpões de indústrias e
estabelecimentos comerciais, além dos cortiços.14
Essa delimitação do espaço representa um processo no qual foram recrudescidos os
locais específicos de moradia e trabalho a determinados grupos sociais, da mesma forma
que também foram reproduzidos os espaços destinados às elites.
Segundo os estudiosos que vêem a ocupação da cidade de São Paulo do ponto de
vista de um processo segregacionista – da última década do século XIX até meados de
1930 –, a cidade não apresentava distanciamentos sociais gritantes, mesmo admitindo a
existência de bairros essencialmente de trabalhadores e outros de elite. Neste período,
argumentam esses autores, foram geridos os fundamentos que acabaram por determinar o
lugar de cada um no interior da cidade, e este processo atinge seu ápice apenas em meados
da década de 1930, quando ocorre a definitiva “demarcação” dos espaços de ricos e de
pobres.15
Para Bertolli Filho, mesmo que a ocupação dos espaços entre ricos e pobres tenha
acontecido gradualmente, já era uma realidade palpável nos anos que antecederam à gripe
espanhola, em função da “certeza da existência de bairros com ocupação social
razoavelmente definida.”16 Segundo Margarida Andrade, que analisa o processo de
incorporação dos bairros além-Tamanduateí, no período de 1860 a 1940, as estratégias de
dominação empregada na cidade pelo Estado e pelos empresários foram de segregação, na
qual a principal vítima foi o trabalhador imigrante.17 Na mesma linha, Florentina Alves
indica que o projeto de cidade dos idealizadores de Higienópolis, Paulista e,
14

Ernani da Silva Bruno. Op. cit., pp. 1031 e segs. Localizados no interior de um quarteirão, formavam uma
série de pequenas moradias em torno de um pátio “ao qual vinha a ter, da rua, um corredor longo e estreito
(...) O cubículo de dormir não tinha luz nem ventilação (...)”, na maioria dos quartos “o soalho ficava tão
incrustado de lama, que não se viam as tábuas (...), e os tetos eram prêtos de sujeira de môscas e da fumaça do
fogão que a chaminé mal feita e mal conservada não eliminava.” Existiam toda sorte de cortiços: prédios
únicos abrigando grande número de famílias em quartos subdivididos; hotel cortiço de tipo dormitório;
barracões improvisados no fundo de estábulos e armazéns. Todos com carências de luz, ar, limpeza, esgotos e
solidez na construção, Richard Morse. Op. cit., pp. 263 e segs.
15
Lucio Kowarick; Clara Ant. “Cortiço: cem anos de promiscuidade.”In: Novos Estudos Cebrap. São Paulo:
vol.1, nº. 2, 1982, pp. 54 e segs.; Raquel Rolnik. “De como São Paulo virou a capital do capital.” In: L. do
Valladares (org.). Repensando a habitação no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 1983, pp. 112 e segs.; Nabil
George Bonduki. “Origens do problema da habitação popular em São Paulo: primeiros estudos.” In: Espaço e
Debates. São Paulo: vol. 2, nº. 5, 1982, pp. 81 e segs.
16
Cláudio Bertolli Filho. A gripe espanhola em São Paulo, 1918: epidemia e sociedade. São Paulo: Paz e
Terra, 2003, pp. 38-39.
17
Margarida Maria de Andrade. Bairros além-Tamanduateí: o imigrante e a fábrica no Brás. Mooca e
Belenzinho. São Paulo: Tese de Doutoramento, FFLCH, USP, 1991, pp. 219 e segs.
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posteriormente, do Jardim América era o mesmo que o dos poderes públicos. Para ela,
esses novos bairros direcionados à elite tinham implícito um projeto de cidade no qual “o
espaço é utilizado de forma segregada e diferenciada pelas classes sociais.”18
Neste contexto, Richard Morse fornece elementos valiosos que permitem ampliar o
esse debate e, ao mesmo tempo, relacioná-los com os objetivos propostos por este estudo.
Segundo o autor, a ocupação do espaço na cidade de São Paulo foi permeada pelos limites
estabelecidos, em primeiro lugar, pelos cursos dos rios e, em segundo lugar, pelo caminho
dos trilhos estabelecidos pelos ramais férreos. “Ao contrário de muitas das estradas
históricas que convergiam para São Paulo, as estradas de ferro ficaram ao nível dos rios. A
São Paulo Railway chegava de Santos margeando o Tamanduateí, contornava a colina
central e então seguia o Tietê antes de dobrar para o norte. A bacia do Tietê era também
seguida pela Sorocabana que vinha de oeste; e pela Central do Brasil, vinda do Rio, a este.
A São Paulo Railway, em parte pela sua vasta quantidade de desvios, veio determinar a
formação de uma faixa industrial que se estendeu por um amplo arco a este, ao norte do
centro, e do qual muitos terrenos já eram indesejáveis por serem baixos e úmidos. Neste
arco, principalmente no Brás e na Mooca, foi morar a maioria dos trabalhadores.”19
Para Pasquale Petrone é inegável a importância que os ramais férreos tiveram num
primeiro momento de ocupação do espaço da cidade. Para o autor, contudo, foi a partir das
instalações fabris que a ocupação da cidade foi delineada. “Não resta dúvida que as áreas
industriais acompanharam as vias férreas: Brás, Belenzinho, Tatuapé, Comendador
Ermelino Matarazzo e São Miguel, ao longo dos trilhos da ‘Central do Brasil’; ainda o
Brás, Pari, Mooca, Ipiranga, São Caetano do Sul e Santo André, acompanhando a ‘SantosJundiaí’; Barra Funda, Água Branca, Lapa e Osasco, servidas tanto por esta via férrea,
como pela ‘Sorocabana’. Mas, inegavelmente, foi a função industrial mais do que outro
qualquer fator, que ocasionou seu crescimento e sua expansão em área. O fato de terem as
estradas de ferro aproveitado os vales, onde os terrenos podem ser obtidos a baixos preços
por não serem apreciados como locais de residências, atraiu a instalação de
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estabelecimentos fabris. Cresceu, deste modo, a área urbanizada, e as várzeas do
Tamanduateí e do Tietê, naqueles trechos, deixaram de ficar ao abandono.”20
No caso de Buenos Aires, no primeiro momento das grandes intervenções, sob o
comando de Torcuato Alvear, inspirado nas intervenções haussmanianas de Paris, o centro
foi o grande beneficiário das melhorias urbanas realizadas. “A cidade de Alvear era o
centro, a cidade das classes altas. (...) O resto da cidade, ou seja, os bairros e o subúrbio
foram abandonados à especulação imobiliária.” Segundo o autor, a especulação imobiliária
paralela à chegada de imigrantes provocou um processo de segregação urbana, dividindo a
cidade em duas: a burguesa e a proletária. Esse processo teve início por volta de 1880 e em
1920 ainda estava por completar-se. 21
Longe de concluir esse debate, que merece considerações especiais, vale ressaltar
que a reprodução desta possível segregação social, com a conseqüente homogeneização de
vizinhos, pode ter sido “radicalizada” com a o início da construção dos bairros-jardins, na
década de 1910. “O novo tipo de loteamento para moradias acentuou a exclusão social no
que concerne aos espaços domésticos e à homogeneização de vizinhanças, gerando uma
paisagem que caracteriza São Paulo, diferenciado-a das demais capitais brasileiras.”22
É o caso flagrante do Jardim América, loteamento estritamente dirigido à elite
economicamente abastada, que contava com todos os serviços públicos inclusos – obra da
Cia. City – que por si só já pressupunha o grupo social desejável e, conseqüentemente, do
grupo que não se deseja, recrudescendo o distanciamento dos indesejáveis. É uma
segregação silenciosa e o contrário também se aplica, isto é, o simples fato de o Estado e a
municipalidade nada implementarem em termos de serviços urbanos também pode implicar
em não-valorizações de terrenos e bairros, o que congrega e iguala vizinhos, segregados de
regiões servidas por estes serviços e, por isso, valorizadas economicamente.
Ao mesmo tempo, a falta destes serviços também contribui para sua especulação,
com a aquisição por valores reduzidos nos períodos de baixa cotação – no caso das várzeas
consideradas insalubres –, e sua posterior venda nos momentos de valorização, quando, por
20
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exemplo, estiverem contemplados por determinados serviços urbanos e devidamente
saneados.
A criação da City of São Paulo Improvements and Freehold Land Co., ou Cia. City,
em 1911, ocorreu por meio da associação de Victor da Silva Freire, professor da Escola
Politécnica e diretor da Seção de Obras da Prefeitura de São Paulo (cargo que ocupou até
1926); com o arquiteto francês Joseph Bouvard; e Edouard Fontaine de Laveleye,
negociante europeu, proprietário de uma empresa no Paraná, onde também se casou com a
brasileira Amália Keating, em 1896. Laveleye também possuía ações do Porto Bahia e da
South Brazilian Railway Co.23 A empresa imobiliária agregou capitais franceses e ingleses
aos interesses dos empresários paulistas.24
A nova empresa adquiriu na cidade de São Paulo, mediante contatos comerciais
estabelecidos e mediados pelo professor e diretor da Seção de Obras da prefeitura - Victor
da Silva Freire –, cerca de 12.380.098 metros quadrados (m2) de terras, ou 37% da área
urbana da cidade, em 1911.25
De acordo com Silvia Wolff, a associação de interesses representada pela diretoria
da Cia. City “espelha processos simbióticos através dos quais constituíam-se também as
esferas de poder e de decisão na administração municipal. Na instalação da City, o poder
público aparece na figura de Victor Freire como alguém que conhece São Paulo, busca
consultores, apresenta entre si os interessados em investir na cidade, sugere a seleção dos
terrenos e, até, se associa aos empreendimentos. Não é, contudo, a presença da
23
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administração pública que regula, traça as políticas e a legislação. Ao contrário, será a City
a sugerir alterações nas leis e a fornecer parâmetros para o zoneamento municipal e para a
ocupação dos lotes em bairros residenciais. As concessionárias também agiam em comum
acordo com a empresa. Os acordos com a Light, por exemplo, foram responsáveis pela
viabilização rápida e eficiente dos serviços de eletricidade, logo disponível nos terrenos a
venda e de transporte, através das linhas de bonde. Também resultava positiva a conjugação
de esforços entre a City e banqueiros e proprietários de glebas que vinham sendo loteadas
em escala considerável na vizinhança da Avenida Paulista, como Sabino e Braga.”26
As relações comerciais da empresa com a municipalidade se configuravam
extremamente proveitosas para a City, um dos exemplos era o direito da empresa
imobiliária explorar o cascalho das margens do rio Pinheiros, a partir de 1926, por meio de
sua subsidiaria, a Companhia Industrial Pinheiros, que utilizava o mineral na pavimentação
das vias públicas de seus empreendimentos imobiliários.
A empresa utilizou-se ainda de outros expedientes, como o financiamento de
concessionárias de serviços públicos e até mesmo o próprio Estado para que fossem
instalados serviços de iluminação, gás, bondes elétricos e redes de água e esgoto. Desde
seus primeiros empreendimentos até 1937, a Cia. City aplicou um montante de
3.737:062$285 em serviços públicos (luz, água, esgoto, gás e bonde), por intermédio de
financiamentos às concessionárias de serviços públicos e também aos órgãos públicos.
Desse montante, a empresa havia recuperado 3.245:563$875 ao final de 1937, restando em
balanço cerca de 491:498$410 a restituir e, ainda, outros 635:875$304 contabilizados como
irrestituíveis, ou seja, a fundo perdido.27
O volume e a intensidade dessas especulações imobiliárias, segundo os dados
levantados até o momento, indicam a inoperância e/ou ineficácia dos serviços urbanos
empreendidos pelos poderes públicos, em determinadas regiões da cidade, nas quais a
maioria da população prejudicada era a de trabalhadores. É o que apontam os jornais
operários analisados até o momento, que refletem as demandas dos trabalhadores por
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melhores condições de vida, incluindo aí, moradias e aluguéis, qualidade nos alimentos
comercializados, melhores condições de trabalho e salubridade na cidade.28
Sobre a relação das condições de salubridade com a especulação imobiliária,
Naclério Homem enfatiza que na década de 1890, tal fato já condicionava a valorização da
melhores áreas, dos melhores espaços, e, acima de tudo, já direcionava a estrutura interna
da cidade. “Varíola, cólera, febre amarela e tifóide e tuberculose eram moléstias
comumente encontradas nos bairros próximos às ferrovias, nas centrais de Santa Ifigênia e
Bela Vista, e nos médios como Santa Cecília, Vila Buarque e Consolação. Os relatórios do
Serviço Sanitário deixam claro que o Estado e o Município procuravam redistribuir o
espaço da cidade mediante sua divisão em zonas funcionais, valendo-se da topografia
acidentada e do grau de salubridade que os terrenos proporcionavam. Médicos e
engenheiros forneceram o diagnóstico.”29
Essa conjunção entre discurso científico, política urbana e oportunidades de lucro
especulativo se expressava no desejo já latente e generalizado de ser moderno, em que a
cidade aparece como sinônimo de progresso em oposição ao campo. Conjuntamente à
questão urbana constrói-se a questão social com o surgimento da pobreza e a identificação
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do outro – o pobre, o imigrante.30 Assim, as ações destinadas a cada faixa econômica da
população ou função no interior da cidade eram diferentes entre si. Os bairros, as casas e,
principalmente, os cortiços tornaram-se focos das ações do Estado na medida em que suas
condições sanitárias passavam a ameaçar a vida urbana.
Uma das formas de segregação dos “diferentes” colocadas em prática pelas
autoridades de São Paulo, antes mesmo das grandes intervenções urbanas ocorridas no Rio
de Janeiro (que se tornaram emblemáticas às capitais brasileiras), aconteceu por intermédio
dos Serviços Sanitários, regulamentado pelo Estado em 1892.31
A legislação de 1892, a primeira do período republicano, tinha como premissa o
controle das doenças transmissíveis por meio da intervenção no espaço urbano, com a
utilização de técnicas de engenharia sanitária e da ação da polícia médica em campanhas
contra epidemias. Suas ações eram baseadas no modelo tecno-assistencial campanhistapolicial.32
No caso de epidemias como a febre amarela, por exemplo, até meados do século
XIX várias teorias foram utilizadas na tentativa de explicar seu surgimento e fundamentar
seu combate. Na primeira metade da década de 1870, sua forma de transmissão era, para
uns, contagiosa, enquanto outros defendiam tratar-se de um mal transmissível ou
infeccioso, oriundo de um agente que o transportasse do doente a uma pessoa sã.
Entretanto, as emanações pútridas – os miasmas – ainda eram consideradas as responsáveis
30
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pela origem do mal. “Para explicar seu aparecimento, os médicos apelavam para diversos
fatores topográficos, atmosféricos, de saneamento, etc. A partir do estudo de estatísticas e
da observação de diversos aspectos ambientais, relacionavam a incidência das epidemias de
febre amarela – que geralmente se davam no verão – ao calor, à quantidade de chuvas, aos
níveis de ozônio na atmosfera, à umidade proveniente dos pântanos – considerados um dos
principais focos de exalação dos miasmas – e aos morros que dificultavam a circulação dos
ventos capazes de purificar o ar, o principal veículo de disseminação dos eflúvios
miasmáticos. Ladeados por engenheiros, químicos e outros profissionais de campos
correlatos, os médicos higienistas voltavam-se para a intervenção nos aspectos urbanísticos:
o ar confinado nas habitações coletivas, nas fábricas, nas ruas estreitas; a influência
corruptora dos matadouros, cemitérios, valas, esgotos e a água nem sempre vinda de fontes
puras eram os principais focos de sua atenção. Assim, as formas de combater o mal se
voltavam para medidas de reorganização urbana e normatização de vários aspectos da vida
cotidiana. No campo das terapêuticas individuais, vigiam as antigas fórmulas da medicina
oitocentista, baseadas em xaropes, sangrias e outras medidas.”33
Diversas proibições curiosas foram impostas à população pelas autoridades públicas
da época com o objetivo de deter as epidemias, ou no limite, de controlá-las. Em Rio Claro,
interior do Estado de São Paulo, por exemplo, a Câmara Municipal publicou um decreto em
1892, durante uma epidemia de febre amarela, proibindo a comercialização e o consumo de
melancias, acreditando serem elas as agentes causadoras e disseminadoras da doença.34 Na
cidade de São Paulo, a medida adotada pelas autoridades para combater a epidemia, nesse
mesmo ano, foi a proibição de se comercializarem produtos gelados, inclusive o gelo.35
Com a reforma do Código Sanitária, ocorrida em 1911, a problemática principal dos
serviços de saúde se desloca para o processo de urbanização da cidade de São Paulo, pois
gradativamente o ritmo e a intensidade de seu crescimento urbano tomavam aspectos e
reflexos até então desconhecidos. As cidades do interior também compõem o rol de
preocupações da reforma, mas será a cidade de São Paulo, especificamente, o principal foco
do Código, “onde os problemas urbanos assumem preponderância: fiscalização do lixo,
33
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fiscalização da habitação, policiamento dos alimentos comercializados, policiamento da
água e dos esgotos.”36
Seus 562 artigos, “pendiam para a cidade de São Paulo e para os novos problemas
surgidos com o processo de crescimento urbano desordenado.” Seus artigos diziam respeito
às fábricas, seus resíduos e seus efeitos aos trabalhadores e à população; o destino e forma
de tratamento dos resíduos, tanto os sólidos quanto os líquidos; sobre a rede de esgotos; “a
legislação destinava-se à cidade de São Paulo. E se em algum lugar ela tivesse chances de
ser cumprida, seria na Capital e em mais nenhuma cidade do Estado.”37
Nessa relação de especulação imobiliária com a salubridade da cidade as diferentes
interferências – transposições e canalizações – realizadas nos cursos dos rios Tamanduateí,
Tietê e Anhangabaú pelos poderes públicos, ganham especial importância, pois revelam
como tais mudanças refletem alterações na organização do espaço e contribuem para o
saneamento e a conseqüente valorização de certas áreas. Vale destacar que o Tamanduateí
delimitava a fronteira do centro de São Paulo com os nascentes bairros operários, como
Brás, Mooca, Belenzinho, Pari.
Em 1904 foi realizada a canalização coberta do rio Anhangabaú, que atravessa o
centro da cidade. O rio Tamanduateí sofreu sua primeira interferência em 1848, quando
foram suprimidas suas curvas próximas ao Colégio.38 A segunda alteração aconteceu entre
1886 e 1914, tornando o curso do Tamanduateí mais simétrico em sua extensão.
Mesmo admitindo a necessidade de adaptações técnicas ao longo do rio
Tamanduateí com vistas à implantação dos interceptores – como justifica o Relatorio de
Obras do Saneamento de 1927 – que receberiam as águas residuais domésticas, não há
como negar o providencial impacto que tais alterações provocaram na região, ao sanear e
disponibilizar terras em regiões próximas às indústrias que cresciam no período,
conferindo, também, novas formas e valores a esses espaços, já que o rio delimitava a
fronteira do centro com os bairros operários em questão, como citado acima.
O relatório ainda cita, dentre um conjunto de obras que deveriam ser realizadas em
1927, a urgente realização dos serviços de construção das galerias de drenagem e
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escoamento das águas pluviais da região do Brás. Segundo o relatório, na última década do
século XIX foram realizados estudos e colocada em prática a canalização e a retificação dos
rios Tamanduateí e Tietê, e foram construídas galerias de drenagem de Vila Buarque, Santa
Cecília, Santa Ifigênia, Bom Retiro e Anhangabaú, mesmo assim, explica o relatório, “As
galerias do Braz não foram construidas mas convem salientar que ha mais de 30 annos já
se fazia sentir a necessidade de dar mais escoamento ás aguas pluviaes que ainda hoje, nas
grandes chuvas, inundam aquelle bairro. E, actualmente, ainda é mais grave a situação,
pois, pelo desenvolvimento que tomou aquele bairro, com o numero crescente de
construcções, com a pavimentação das ruas e consequente impermeabilização da
superficie e menor absorção pelo sólo, augmentou o volume a escoar e tornaram-se
maiores os damnos causados pela falta de conductos destinados á remoção prompta das
aguas meteóricas.” 39
Entre as construções previstas para o escoamento das águas da região também seria
substituído o sistema de coleta de águas pluviais pelo sistema separador absoluto em
detrimento do sistema misto.40 “Com o systema mixto adoptado primitivamente em S. Paulo
e que ainda vigora nesta zona, é excessivo o volume a elevar por occasião das chuvas. Dáse, então, o reprezamento do effluente na rêde de esgotos que trabalha sob pressão, com
fatal prejuizo para a integridade dos conductos. D’ahi a necessidade de se eliminar, no
mais breve prazo possivel, a contribuição de aguas pluviaes para os collectores.”41
Enquanto isso, em 1910, somente 186 cidades no Brasil possuíam serviços de
abastecimento de água, ao passo que em 1920, 284 cidades têm o serviço, e, em 1930, 344
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cidades. Já os serviços de coleta de esgotos, em 1910, eram oferecidos em 48 cidades do
Brasil, enquanto em 1920 esse número chega a 126 cidades, e em 1930, em 150 cidades.42
As primeiras águas servidas à população de São Paulo eram originárias dos rios
Anhangabaú e Tamanduateí. Somente em 1877, com o início da explosão demográfica na
cidade é que foi criada a Cia. Cantareira, empresa privada, cujo objetivo era fornecer água e
coletar esgotos. A empresa foi montada por alguns capitalistas locais, que contrataram os
serviços de engenheiros ingleses e organizaram a empresa. Em 1883 foi entregue o
primeiro “distrito de esgotos”, na Luz, com 71 edifícios beneficiados pelo serviço.43
Os serviços da Cia. Cantareira, contudo, não corresponderam aos propósitos do
contrato de concessão, pois não acompanharam a demanda gerada pela população, que
crescia motivada pela imigração e pelo aparecimento de indústrias, que demandavam cada
vez mais seus serviços. Tal ineficácia motivou sua encampação pelo governo do Estado em
1892.
Ao final da década de 1910 os serviços de água ainda se revelam ineficientes na
Mooca. Segundo uma nota do Jornal A Plebe, de 1 de outubro de 1919, a questão é
comparada à oferta do mesmo serviço em diferentes regiões da cidade.
“Falta de água na Moóca: Agua! A secca no alto da Moóca
Os moradores do alto da Moóca queixam-se de que ha mais de uma semana estão
soffrendo os horrores da ‘secca do norte’. Essa queixa é velha e apparece todos os annos
com a estação calida, provando assim que as providencias tomadas pela Secretaria da
Agricultura ficam sempre em promessas, como as dos vereadores que no periodo eleitoral
promettem a solução do problema das porteiras do Braz. Mas porque os queixosos do alto
da Moóca não se mudam para os palacetes do alto da Avenida?Lá nunca falta agua...”44

42

Sonaly Cristina Rezende; Léo Heller. O saneamento no Brasil: políticas e interfaces. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2002, pg. 169.
43
Antonio Egydio Martins. São Paulo antigo, 1554-1910. São Paulo: Paz e Terra, 2003, pg. 412. Na virada ao
século XX, o sistema de evacuação das águas domiciliares era realizado na Europa e nos Estados Unidos, por
meio de uma rede de aquedutos subterrâneos que respondia às demandas do momento. Em Cartagena,
Colômbia, nesse mesmo período, existia um sistema de coleta dessas águas por meio de um aqueduto de
superfície, oriundo dos tempos coloniais, mas que não respondia às necessidades da cidade, ao contrário, com
o adensamento populacional a situação sanitária ficou ainda pior em função da alta demanda e da necessidade
das águas das chuvas para seu bom funcionamento. A L. C. Orrego. “Los circuitos del agua y la higiene
urbana en la ciudad de Cartagena a comienzos del siglo XX”. In: História, Ciências, Saúde — Manguinhos.
Vol. VII (2), 347-75, jul.-out. 2000, pp. 5-6.
44
AEL – Jornal A Plebe. 2 de outubro de 1919, pg. 2.

19
Um caso sintomático da falta d’água em algumas regiões da cidade foi a solução
cogitada para resolver o problema no Brás, quando, ao final do século XIX, se instaurou a
polêmica de se utilizar ou não as águas do Tietê para o abastecimento do bairro, pois suas
águas já eram consideradas contaminadas por alguns.45
Mesmo assim, o Brás recebeu água in natura do rio Tietê do final de 1898 até 1907,
“quando começou a ser alimentado pelo manancial do Cabuçú e da Bomba, consideradas de
péssima qualidade, muito colibaciladas e contendo germens patogênicos; o restante do
Brás, era abastecido pelos mananciais do Ipiranga. O Belenzinho, por sua vez, foi
abastecido pelas águas do Tietê, também in natura, até 1909, quando também passou a
receber as águas do Cabuçú. A Mooca recebia, tanto as águas do Cabuçú, como as dos
mananciais do Ipiranga. Por inúmeras vezes, com a constante falta d’água que se verificava
na cidade, principalmente no Brás, na Mooca e no Belenzinho, o abastecimento era
garantido novamente pelas águas, in natura, do rio Tietê.”46
Por volta de 1922, a extensão da rede de água, segundo dados de Aroldo de
Azevedo, era de 660 mil metros de extensão, um crescimento de 10,4% em relação aos 598
mil metros registrados em 1916/1917. Já a extensão da rede de esgoto, em 1916/1917 era
de 1,6 milhão, com um crescimento de 44,9% em relação aos 1,1 milhão de metros
registrados em 1911. Mesmo assim, segundo o Relatorio da Commissão de Obras do
Saneamento de 1927, por volta de 1926-1927, a situação dos serviços de água e esgotos na
cidade de São Paulo ainda era caótica, requerendo urgentes soluções, devido à “precaria
situação dos esgotos de S. Paulo, vem, de muito, reclamando dos poderes publicos
providencias immediatas e enérgicas.”
O reflexo da carência de tais serviços, entretanto, já estava estabelecido na cidade há
tempos, e os mais prejudicados eram os trabalhadores pobres. Por volta de 1894, por
exemplo, o tema da saúde da população já levantava questionamentos, como o realizado
por Torquato Tapajóz, que especulava sobre os motivos das altas taxas de mortalidade
infantil naqueles anos: “Em 1892 ocorreram 4561 fallecimentos de creanças, excluidas as
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280 nascidas mortas; 2443 mortes em crianças de 0 a 7 anos, sendo de 2613 este numero
extraordinario si ao precedente aggregarmos 170 fallecimentos de creanças entre 8 e 15
annos! No anno que corre [1894], até 30 de novembro ultimo, entre 4854 fallecimentos,
excluidas já 347 creanças nascidas mortas, o algarismo factidico que representa a
mortalidade das creanças até 7 annos é de 2909 e será de 3042 si a ella juntarmos o das
creanças fallecidas entre 8 e 15 annos.47
Nos anos 1914 e 1915 uma epidemia de febre tifóide assolou São Paulo, atingindo
em 15 dias a população do Belenzinho, juntamente com inúmeras doenças do aparelho
digestivo. Nesse caso a água contaminada foi reconhecida como o agente causal da
epidemia e os alimentos, em geral, apareceram como responsáveis secundários pela doença.
Entre 1892 e 1920, a qualidade da água era o principal causador das doenças que
resultavam no alto índice de óbitos entre as crianças, e configurava-se com um problema
constante nesses serviços.48 Em relação aos bairros, de 1894 a 1913, o risco de se morrer no
Brás, em comparação ao restante do município era 9,52% maior. Ao passo que, de 1913 a
1920, o Belenzinho apresentou, em média, um risco 26,31% maior de se morrer em
comparação ao restante da cidade. Já no período da gripe espanhola, tanto o Belenzinho
quanto o Brás e a Mooca registraram altos índices de mortalidade, respectivamente de
34,71%, 33,55% e 31,23%, enquanto o município registrou uma média de 27,93%.49
Nas primeiras décadas do século XX, a mortalidade infantil estava entre os temas
mais preocupantes, e suas repercussões extrapolavam os limites dos médicos e institutos de
saúde ou de pesquisa; da mesma forma, as causas também despertavam debates e
denúncias, mobilizando os trabalhadores na tentativa de se reduzir e evitar o problema.
Entre os combatentes estavam os jornais libertários que procuravam expor a problemática,
em direta relação com as condições de vida dos trabalhadores.
“Pungente o desfilar de pequeninos esquifes, roseos ou azues, atravessando a cidade, para
o cemiterio. A mortalidade infantil é assombrosa: Esperanças que se esfolham, aljofradas
de lagrimas, deixando nos lares tristes a merencoria saudade. Os lares se despovoam: a
alma das mães, toda carinho e meiguice, confrange-se na dôr acerba. E áquellas, cuja
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fortuna unica é o sorriso das creancinhas, miniaturado clarim de ouro, vibrando a
alvorada da vida na miseria dos casebres, a Morte parece mais impiedosa, na magestade
tragica. (...) O ambiente rarefeito, negras paredes enfumadas, onde a mão avara o
senhorio não atirou nunca o conforto hygienico de uma brochada de cal; a agua, morta
nas cisternas fundas, sem arejamento, carregada de pérfidos venenos, de detritos, mau
grado o poderoso philtro que é a terra; o leite, principalmente o leite, com pena adquirido,
com inauditas economias de vintens, com lagrimas, com esmolas; o leite que o organismo
reclama, de milhões de microbios contaminado, vendido em vasilhas de folha ou zinco,
impuro, corrompido, ou pela fraude dos leiteiros, ou pela insufficiencia dos pastos de má
qualidade, da agua deleteria dos banhados. E os esquifes passam, roseos ou azues, levados
que são por mãos de outras crianças, na luz indifferente, caminho do tumulo. Certo, D.
Morte é natural, mesmo sympathica, e mesmo piedosa... Mas, tudo tem seus ‘qq’...As
machinas se gastam pelo uso; e o organismo humano é machina. Mas, o razoavel é que
esse machinismo funccione um século.(...) Quem sabe, buito em breve, nesta boa terra,
seja D. Morte repellida do ‘Val de Lyrios’ da infancia, onde se apraz, infatigavel, ceifando
creaturinhas.”50
Para essa maioria, moradias mal iluminadas, sem higiene, águas contaminadas,
paredes negras de fumaça, alimentos contaminados e falsificados etc., eram os motivos
registrados na elevação do número das crianças mortas precocemente, mas em todas elas as
origens estavam relacionadas às péssimas condições de vida dos trabalhadores.
Isto posto, na confluência das ações justificadas pelas legislações sanitárias (na qual
a de 1911 destina especial atenção à situação urbana da capital paulista), com os interesses
imobiliários de então, definiram-se espaços específicos de moradia e trabalho para cada
grupo social. Nesses novos espaços, nem sempre aparelhados por serviços públicos que
garantissem condições mínimas de vida salubre, os trabalhadores passaram a alvos de
intervenções urbanas dos poderes públicos visando a saúde do corpo social – por meio do
combate aos males urbanos –, mas sem a devida contrapartida de investimentos públicos
que lhes garantissem os mesmos direitos dos moradores dos abastados bairros.
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Resumo

O objetivo do presente trabalho é contribuir para o debate sobre o papel dos investimentos
internacionais na formação do capitalismo brasileiro, resgatando um momento específico do
desenvolvimento industrial no país – situado entre o segundo Governo Vargas (1951- 1954) e o
Governo Castelo Branco (1964-1967) –, período no qual tais capitais exerceram substancial
importância na implantação das forças produtivas internas. A pesquisa busca ater-se em específico
na análise das continuidades e inflexões na estratégia de internacionalização produtiva do país, em
que se almeja contrastar certos dispositivos institucionais dos governos nacionais em relação ao
capital internacional, bem como expor alguns aspectos da conjuntura internacional que norteiam a
explicação para o elevado afluxo desses investimentos ao país durante o período. Todavia, o eixo de
análise se sustenta basicamente por duas questões: 1)- A associação ao capital internacional no
Governo Kubitschek representou de fato uma ruptura na estratégia de desenvolvimento proposto
pelo segundo Governo Vargas? 2)- Qual o sentido das principais mudanças na internacionalização
brasileira com as reformas econômicas inseridas logo após o Golpe Militar de 1964?

Palavras Chaves: Internacionalização Produtiva, Investimentos Internacionais, Desenvolvimento
Econômico.
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Continuidades e inflexões na internacionalização brasileira (1951- 1967)
Fábio Antonio de Campos1
Introdução2
A internacionalização da economia brasileira possui uma longa duração, visto que os
primeiros afluxos de investimento direto estrangeiro no país datam desde dos tempos do Império,
em que se estabeleceram marcadamente nos setores de utilidade pública como energia elétrica e
transporte ferroviário. No início do século XX, tais investimentos se concentraram em atividades
exportadoras de café, privilegiando a sua comercialização ao se estabelecerem em setores de seguro
e navegação. O ingresso desses capitais estrangeiros se manteve até o final dos anos 20, uma vez
que a crise de 29 e a conseqüente depressão da economia mundial nos anos 30 cessaram os fluxos
ao Brasil. As adversas condições da Segunda Guerra Mundial também ensejaram uma queda
significativa dos investimentos estrangeiros no Brasil, visto que as economias centrais se voltaram
exclusivamente para a produção interna, com vistas a desenvolver os setores bélicos.
Dessa forma, o capital internacional exerceu grande importância na economia brasileira, mas
foi a partir dos anos 50 do século passado que a internacionalização dos mercados internos e a
implantação da indústria pesada sob sua influência fez suscitar uma diferença qualitativa no papel
estratégico do desenvolvimento brasileiro. A partir daí, o foco de discussões políticas e intelectuais
a respeito das estratégias de desenvolvimento associadas ou não ao capital estrangeiro tornaram-se
proeminentes.
Do ponto de vista externo, esta internacionalização produtiva ocorreu em virtude da
mudança da dinâmica de competição oligopolista no pós-guerra, quando houve a expansão do
capital internacional em nível global, sobretudo o de origem norte-americana, proporcionando as
condições necessárias para os acentuados ingressos de capital internacional (principalmente
europeu) a partir de 1956 no Brasil. Com isso, os investimentos diretos estrangeiros tornaram-se um
fator de impulso à industrialização brasileira, quando em comunhão com o Estado e o capital
privado nacional constituíram o “tripé” de desenvolvimento capitalista nacional.
Nosso trabalho pretende ater-se neste momento da economia brasileira, investigando certas
continuidades e inflexões na estratégia de internacionalização produtiva do país. O desdobramento
dessa análise procurará contrastar algumas ações institucionais dos governos nacionais em relação
ao capital internacional, bem como expor alguns aspectos internacionais que ajudam explicar o
1
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elevado afluxo desses capitais para o país durante o período. Diante de tal perspectiva,
procuraremos definir basicamente duas possíveis descontinuidades que se sobrepõem ao processo
de internacionalização brasileira entre 1951 e 1967: A)- A associação ao capital internacional no
Governo Kubitschek representou de fato uma ruptura na estratégia de desenvolvimento proposto
pelo segundo Governo Vargas? B)- Qual o sentido das principais mudanças na internacionalização
brasileira com as reformas econômicas instituídas pelo regime militar que se instalou em 1964?
A dinâmica da internacionalização brasileira
O fim da Segunda Guerra Mundial marcou o início da “Grande Prosperidade”, a qual
representou a tentativa de manter no mundo ocidental uma certa estabilidade, e ao mesmo tempo
estabelecer os parâmetros territoriais de expansão capitalista diante do contexto da Guerra Fria que
se iniciava. Nesse sentido, o movimento do capital internacional apresentou três processos interrelacionados a partir do pós-guerra: 1)- a necessidade de ampliação dos espaços territoriais para a
acumulação das grandes empresas do centro capitalista, como um meio tático para buscarem novos
mercados, substituindo a estratégia puramente comercial pela instalação de plataformas produtivas
em territórios nacionais3; 2)- o rearranjo institucional que se montou através de regras definidas em
Bretton Woods, onde se estabeleceram normas gerais para a circulação de capitais e mercadorias no
mundo capitalista, assim como a alavancagem de recursos para as economias devastadas durante o
grande conflito, ao mesmo tempo ampliando os mercados para as empresas norte-americanas4; 3)- a
nascente rivalidade entre o bloco capitalista, liderado pelos EUA, e o bloco socialista, liderado pela
União Soviética, originando zonas de influência política e econômica estritamente demarcadas por
espaços nacionais subordinados5.
O fluxo de investimentos desse período perpassa por esses condicionantes externos, que teve
como origem os capitais norte-americanos, destinados em grande parte aos países da Europa
Ocidental e ao Japão. Todavia, com a recuperação das economias européias, o movimento se
ampliou e o fluxo de capitais deslocou-se da Europa para os próprios EUA e, em seguida,
direcionou-se à periferia. Isso aconteceu como reflexo da recuperação da economia mundial
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motivada pelos EUA, que conseguiu dinamizar todo o centro capitalista a partir da sua economia
interna. O caminho traçado pelos EUA foi seguido pelas empresas européias e japonesas, que
buscaram disputar mercados com esse país em seu próprio território, além de se instalarem na
América Latina na segunda metade dos anos 506.
No Brasil, tal processo só foi assimilado a partir de 1956, antes disso o segundo Governo
Vargas também buscava atrair capitais de risco novos, mas com vistas a discipliná-los da mesma
forma que já estava tentando com as empresas estrangeiras instaladas no país. Assim, o marco
institucional que Getúlio desenvolveu em relação às empresas estrangeiras buscava conduzi-las à
lógica das divisões de tarefas imposta pelas empresas estatais. Tal junção entre o capital estatal e o
capital privado internacional seria estabelecida por associação direta denominada joint-ventures, em
que as multinacionais por sua vez seriam condicionadas institucionalmente a agirem internamente
conforme as necessidades estratégicas do desenvolvimento econômico brasileiro. A promulgação da
Lei nº 2.004 (03/10/1953) – que instituía a política monopolística pública do petróleo brasileiro,
dando origem a PETROBRÁS – se enquadrava nesse tipo de orientação, assim como a tentativa de
estabelecer um padrão de financiamento interno a partir da criação do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico (BNDE) em 19527.
O controle sobre a remuneração das empresas estrangeiras procurava estar dentro desta
mesma lógica autônoma de intervenção estatal, isto é, dispor do capital internacional para suprir as
necessidades internas, sem, entretanto deixar de subordiná-lo aos centros internos de decisão. A
questão das remessas de lucros, por exemplo, foi colocada muitas vezes de maneira confusa e
ambígua, mas no essencial mantinha esta mesma direção, ou seja, a tentativa de disciplinar os
fluxos de capitais internacionais conforme os interesses do Estado brasileiro. Desse modo, no dia 3
de janeiro de 1952, Getúlio lançou o Decreto-Lei nº 30.363, que retomava os preceitos legais da Lei
nº 9.025 (Governo Dutra) impondo 8% no limite de remessas de lucros e dividendos sobre o capital
inicial investido, excluindo da base de cálculo os reinvestimentos. Tal controle de remessas,
entretanto, veio sofrer flexibilização com a “Lei do Mercado Livre” de 7 de janeiro de 1953 (Lei nº
1.807), a qual restabeleceu o direito de remessas sobre os reinvestimentos, ao limite fixado de 10%.
Mas, já no início de 1954 (05/01), Vargas retomou sua postura de controle às remessas de lucro,
estabelecendo o Decreto nº 34.839 que recolocou o limite de 8% para as remessas de lucro e
dividendos sobre o capital inicial, além de excluir novamente os reinvestimentos da base de cálculo.
6

As estratégias do investimento direto norte-americano no pós-guerra encontram sua sistematização em COUTINHO, L. G. e
BELLUZZO, J., M., G., op. cit., 1998 e GILPIN, R. U.S. Power and the multinational corporation: the political economy of foreign
direct investment. New York: Basic Books, 1975.
7
Para uma análise aprofundada do segundo Governo Vargas cf. BASTOS, P., P., Z. A dependência em progresso: fragilidade
financeira, vulnerabilidade comercial e crises no Brasil (1890 – 1954). Campinas: 2001. Tese (Doutorado) – Instituto de Economia –
Universidade Estadual de Campinas; DRAIBE, S. Rumos e metamorfoses – um estudo sobre a constituição do Estado e as
alternativas de industrialização no Brasil 1930-1960. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985; MALAN, P., S. Relações econômicas
internacionais do Brasil (1945-1964). In: FAUSTO, B. (Org.) História geral da civilização brasileira. São Paulo: Difel, tomo III, v.4,
n.11, 1984; VIANNA, S., B. A Política econômica do segundo governo Vargas (1951-1954). Rio de Janeiro: BNDES, 1987.
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Ainda no mesmo período, o governo aprimorou o critério de seletividade e essencialidade para o
fluxo do capital internacional, lançado mãos dos dispositivos de “indubitável interesse nacional”
que impunham instrumento de regulação, instituídos a partir da Lei 2.145/53, o Decreto 34.893, a
Instrução nº 81/53 e a criação da Comissão de Investimentos e Financiamentos Estrangeiros
Registráveis (CIFER) em 19538.
Toda essa tentativa de Vargas criar um arcabouço institucional que pudesse disciplinar os
investimentos internacionais ante as necessidades internas da economia brasileira se mostrou de
difícil realização, visto que as empresas estrangeiras instaladas no país não queriam se submeter a
tal disciplina. Por outro lado, os novos investimentos que Getúlio procurava atrair para alavancar a
industrialização também não estavam disponíveis ainda, uma vez que não havia tido tempo
suficiente para as economias européias e japonesa ensejassem a expansão produtiva para além de
suas fronteiras nacionais.
O suicídio de Getúlio Vargas em 1954 marcou uma mudança nesta política institucional de
controle aos investimentos internacionais no Brasil. Isso ocorreu perante a ascensão do Governo
Café Filho (1954-1955) ao poder, quando o então Ministro da Fazenda Eugênio Gudin instituiu a
Instrução nº 113 da SUMOC (17/01/1955) que permitiu a importação de máquinas e equipamentos
por empresas estrangeiras “sem cobertura” cambial, exigindo apenas que os valores das
importações fossem convertidos em participação do capital privado nacional. Com isso, as medidas
que Vargas tinha desenvolvido para regular o capital internacional conforme os critérios de seleção
e de essencialidade foram revogadas.
Nesse sentido, a Instrução 113 impunha um componente de continuidade e ruptura no marco
institucional de regulação ao capital estrangeiro, uma vez que se mantinha a importação sem
cobertura cambial tal como a Lei 1.807 de Vargas já apregoava, mas ao mesmo tempo abolia todas
os mecanismos institucionais de selecionar os investimentos internacionais condizentes com a
lógica do desenvolvimento autônomo9. Com isso, a 113 se mostrou auxiliar ao Plano de Metas na
estratégia de captar recursos externos para a implantação da indústria pesada no país, visto que ela
se definia como um instrumento legal indispensável para viabilizar a internacionalização industrial
brasileira no ritmo dos 50 anos em 5. Todavia, não podemos classificar a Instrução 113 como a
única responsável pela liberação institucional aos fluxos de capitais internacionais no país, uma vez
que ela deve ser entendida no âmbito da própria estratégia de desenvolvimento executada por
8

Segundo o Despacho nº 28.816/54, as orientações gerais do CIFER para averiguar o tipo de capital internacional condizente com as
necessidades internas seriam as seguintes: “a) – Maior independência das atividades essenciais em relação aos fornecimentos do
exterior; b) – Preenchimento das lacunas na organização econômica do país, motivada pela ausência ou insuficiência de atividades
relevantes para o desenvolvimento nacional; c) – Reflexos diretos ou indiretos no aumento da renda nacional; d) – Melhor
rendimento econômico dos fatores de produção; e) – Repercussões sociais favoráveis ao bem-estar geral das populações; f) –
Influência equilibradora das potencialidades regionais e preservadoras da Unidade Nacional; g) Reforço da defesa nacional”.
9
Segundo o primeiro parágrafo da Instrução “o Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito, considera a necessidade de
simplificar a regulamentação [grifo nosso] sobre o licenciamento de importações que independam de cobertura cambial, bem como
as vantagens da criação de um clima favorável [grifo nosso] para os investimentos de capitais estrangeiros no país”.
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Juscelino Kubitschek, a qual buscou nos esquemas internos de gastos e na divisão nacional das
tarefas propostas pelo Plano de Metas disponibilizar a favorável dinâmica de expansão produtiva
internacional aos desígnios gerais da industrialização. O elevado ingresso desses investimentos
internacionais na época pode ser visto no Gráfico 1:
Gráfico 1
Fluxo de Investimento Direto Estrangeiro no Brasil
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Banco Central do Brasil apud IPEADATA,
<www.ipeadata.gov.br>, 2004.

O rumo que a economia brasileira tomou ao se internacionalizar provocou o questionamento
da estratégia assumida por JK, principalmente por alguns setores da esquerda que alegavam ser esse
tipo de desenvolvimento uma profunda “ruptura” com o “projeto nacionalista” do segundo Vargas.
Nesta visão crítica, a Instrução 113 concebida pelo Governo Café Filho, e utilizada amplamente
durante o Plano de Metas, tornou-se o símbolo da suposta descontinuidade nacionalista, uma vez
que favoreceu a estratégia de penetração dos investimentos internacionais no país. Em direção
oposta, o próprio Gudin – criador da Instrução 113 – se colocava na arena teórica e política desse
debate, impreterivelmente em defesa à internacionalização, contribuindo ainda mais para a
polarização em torno do papel do capital estrangeiro no desenvolvimento brasileiro.
Na verdade, a questão se colocava de um lado entre aqueles que eram extremamente críticos
à internacionalização do desenvolvimento nacional, porque viam no capital internacional uma
subordinação do Estado brasileiro à sua autonomia de acumulação ampliada10. Do outro lado
estavam os que reconheciam no capital internacional a possibilidade do Estado submetê-lo aos
interesses da nação, como Celso Furtado11, onde assinalava que a parceria com o capital
10
Algumas das obras que defenderam tal pressuposto foram as seguintes: GORENDER, J. “A Espoliação do povo brasileiro pela
finança internacional”. Estudos Sociais, n.6, p.131-148, mai-set, 1959.; PRADO Jr., C. “Capitais estrangeiros”. Revista Brasiliense.
São Paulo, n.11, p. 14-24, mai-jun, 1957; PRADO Jr. “Capitais estrangeiros e capitais nacionais”. Revista Brasiliense. São Paulo,
n.18, p. 33-42, jul-ago, 1958; PRADO Jr., Esboços dos fundamentos da teoria econômica. 4.ed. São Paulo, Brasiliense, 1966;
SODRÉ, N. W. Capitalismo e revolução burguesa no Brasil. 2.ed. Rio de Janeiro: Grafia, 1997; SODRÉ, N. W. , op. cit., 1967.
11
Cf. FURTADO, C. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. 2.ed. Rio de janeiro: Fundo de Cultura, 1963, FURTADO, C. A Pré revolução brasileira. 2.ed. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1962 e FURTADO, C. Um projeto para o Brasil. 3.ed. Rio de Janeiro:
Editora Saga S.A., 1968.
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internacional seria possível, contudo, se houvesse um controle rígido à ação das empresas
estrangeiras no Brasil. Enquanto que “nacionalistas não-desenvolvimentistas”12 como Roberto
Campos13 eram contrários a qualquer tipo de restrição cambial quanto à estratégia e à remuneração
do capital empreendida pelos oligopólios estrangeiros no país. Numa perspectiva posterior, autores
como João Manuel Cardoso de Mello14 e Maria da Conceição Tavares15 avaliaram a passagem do
segundo Governo Vargas para o Governo Kubitschek como uma continuidade, que sobressaiu à
época em uma complementaridade no processo de formação das bases institucionais necessárias
para erigir o “novo padrão de acumulação”16.
Todavia, a possível inflexão estratégica no desenvolvimento nacional com o fim do Segundo
Vargas – marcada pela derrota de sua estratégia de desenvolvimento e a subseqüente abertura
institucional ao fluxo de capital estrangeiro via Instrução 113 – deve ser entendida pelas próprias
dificuldades internas de impor um projeto autônomo de capitalismo nacional, levando em
consideração os seguintes aspectos: 1)- A enorme vulnerabilidade cambial que o país passava em
1954, decorrente das oscilações no preço internacional do principal produto de exportação que era o
café, além da adversa conjuntura internacional que se tornou aguda perante o fim da Comissão
Mista Brasil-EUA, em virtude da decisão unilateral tomada pelo presidente norte-americano
Eisenhower17; 2)- A incapacidade institucional de Getúlio concentrar esforços para desenvolver um
padrão de financiamento interno, ou mesmo uma reforma fiscal à altura de suas pretensões
nacionalistas18; 3)- A fragilidade política do governo em tentar unir várias correntes antagônicas, a
fim de manter uma equipe administrativa eclética politicamente e ao mesmo tempo subordinada ao
poder executivo19; 4)- Por último, a inexistência do movimento de expansão do capital privado
europeu para a periferia, uma vez que ele não tinha atingindo ainda o estágio de maturação
produtiva. Isso só viria ocorrer a partir da segunda metade dos anos 50 quando os investimentos
norte-americanos destinados à reconstrução da Europa Ocidental e o Japão (Plano Marchall) já
haviam impulsionado dinamicamente às forças produtivas internas destes países20.

12

Termo utilizado por BIELSCHOWSKY, R. Pensamento econômico brasileiro: o ciclo ideológico do desenvolvimento. 3.ed. Rio
de Janeiro: Contratempo, 2000.
13
Cf. CAMPOS, R. A Lanterna na popa: memórias. Rio de Janeiro: Topbooks, 1994.
14
Cf. MELLO, J., M., C. O Capitalismo tardio. 10.ed. Campinas: Unicamp-IE, 1998.
15
Cf. TAVARES, M., C. Acumulação de capital e industrialização no Brasil. 3.ed. Campinas: Unicamp-IE, 1998a e TAVARES, M.,
C. Ciclo e crise: o movimento recente de industrialização brasileira. Campinas: Unicamp-IE, 1998b.
16
Para esses autores, tal estratégia de industrialização internacionalizada constituiu-se num longo percurso institucional, desde da
“economia restringida” (1933-1955), em que não houve descontinuidade nem rupturas entre o projeto “nacionalista” de Vargas e o
projeto “associado” de JK, uma vez que a “irrelevância dos fluxos de investimentos diretos estrangeiros” para o primeiro não esteve
relacionado a uma oposição frontal ao capital estrangeiro, muito menos o segundo teria colocado os interesses da nação a mercê da
dependência externa, pois foi o próprio Estado que assumiu o papel de articulador do desenvolvimento brasileiro. Conferir também
LESSA, C. e FIORI, J., L. “Relendo a política econômica: as falácias do nacionalismo do segundo Vargas”. Texto para Discussão nº
30. Rio de Janeiro: UFRJ-IEI, 1983.
17
Cf. MALAN, P., S. op. cit., 1984.
18
Cf. BASTOS, P., P., Z. op. cit., 2001.
19
Cf. VIANNA, S., B. op. cit., 1987.
20
Cf. BLOCK, F. Las Orígenes del desorden económico internacional. México: Fondo de Cultura, 1987.
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Dessa maneira, a derrota que representou o projeto de Vargas – imerso nas adversidades
acima – contribui para entender a ruptura ocorrida na estratégia de associação ao capital
internacional que se processou a partir do Plano de Metas. Não obstante, com o fim do Governo
Kubitschek, o início dos anos 60 demonstrou a consolidação econômica das multinacionais que
entraram a partir de 1956 no país, reforçando sua hegemonia no processo produtivo brasileiro ao se
colocar como o “centro indiscutível do novo poder econômico”21. Dessa maneira, os efeitos
internos da ação empreendida pelas multinacionais no período foram reflexos da própria
concorrência oligopolista em nível mundial, visto que por um lado o padrão de acumulação
introduzido não foi acompanhado pelo deslocamento do núcleo formador de pesquisas tecnológicas.
De outro lado, a expansão oligopolista das empresas dos países centrais para a periferia resultou na
absorção de empresas locais à custa da desnacionalização do capital privado nacional (take-overs),
sendo tal movimento determinado pelos reinvestimentos dos lucros das empresas que já estavam
aqui instaladas, bem como pelos novos fluxos de capitais, aos quais a América Latina foi a principal
destinatária nessa época22.
Mesmo assim, as novas entradas de investimentos estrangeiros decaíram no início dos anos
60 no Brasil, só recomeçando a fluir de forma substanciosa a partir de 1968 como demonstra o
Gráfico 2. Tal queda nos investimentos externos dever ser entendidos basicamente por três
aspectos: 1)- Crise cambial – o país vinha sofrendo uma forte desestabilização econômica movida
pelo déficit financeiro herdado do Governo Kubitschek23; 2)- Contração cíclica do padrão de
acumulação – a economia nacional sofreu grande queda nas taxas de investimentos internas,
motivas principalmente pela o crescimento planejado da capacidade ociosa dos oligopólios
instalados no país24; 3)- Lei de remessas de lucros – as restrições institucionais às remessas de
lucros promovidas pelo Governo João Goulart determinaram sobremaneira as decisões de
investimentos das filiais estrangeiras, principalmente, com base na antecipação de riscos e
incertezas do cálculo capitalista25.
A Lei de Remessa de Lucros (Lei nº 4.131) de 3 de setembro de 1962, em especial, tornouse um dos condicionantes internos responsáveis por essa queda dos investimentos externos no
Brasil entre 1961 e 1964, uma vez que impunha um confronto direto aos interesses do capital

21

Esse termo foi utilizado por MELLO, J., M., C. e NOVAIS, F., A. “Capitalismo tardio e sociabilidade moderna” In: NOVAIS, F.,
A. e SHWARCZ, R. (Orgs.) História da vida privada no Brasil: contrastes da intimidade contemporânea. São Paulo: Companhia das
Letras, v.4, 1998.
22
Cf. CHESNAIS, F. “Present international patterns of foreign direct investment: underlying causes and some policy implications for
Brazil”. SCP. São Paulo: SEAD, v.2, 1990 e FAJNZYLBER, F. Estratégia industrial em empresas internacionais: posição relativa
da América Latina e do Brasil. Rio de Janeiro: IPEA - INPES, 1971.
23
Cf. LESSA, C. Quinze anos de política econômica. 4.ed. São Paulo: Brasiliense, 1983.
24
Cf. TAVARES, M., C., op. cit., 1998b.
25
Cf. GENNARI, A., M. Réquiem ao capitalismo nacional: lei de remessas de lucros no Governo Goulart. São Paulo: Cultura
Acadêmica Editora, 1999.
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internacional26. Isso ocorreu em virtude da imposição do limite de 10% para remessas das filiais
estrangeiras, a partir apenas do capital efetivamente entrado no país, excluindo da base de cálculo
os reinvestimentos de lucro.
Gráfico 2
Fluxo de Investimento Direto Estrangeiro no Brasil
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Banco Central do Brasil apud IPEADATA,
<www.ipeadata.gov.br>, 2004.

Com isso, a Lei 4.131 – promulgada pelo Congresso Nacional e regulamentada pelo
Governo João Goulart (Decreto nº 53.451 - 20/01/1964) – fez ressurgir na época um intenso debate
sobre o controle do capital estrangeiro no país, muito parecido com aquele dos anos 50, em que
autores como Caio Prado Jr.27 e Aristóteles Moura28 marcaram posição favorável, enquanto que na
direção oposta, defendendo a discriminação de qualquer mecanismo de controle cambial às
remessas de lucro e dividendos, estavam novamente Eugênio Gudin29 e Roberto Campos30.
Mas apesar do longo debate havido no país que originou na lei mais sistemática de controle
aos capitais estrangeiros, a partir de 29 de agosto de 1964 esta legislação sofreria uma modificação
em seu aspecto mais importante, isto é, a questão do reinvestimento de lucro. Isso ocorreu logo após
a deposição de João Goulart pelo Golpe Militar de abril de 1964, quando Roberto Campos – então
Ministro do Planejamento do primeiro governo militar, representado por Castelo Branco –
recolocou na base de cálculo para remessas os reinvestimentos de lucro das filiais, bem como o
aumentou do limite de 10% para 12% de remessas concedidas ao exterior31.

26
Tal divergência foi causada, porque a lei propunha “regulamentar o registro dos capitais sob a forma de investimentos e
empréstimos, seus reinvestimentos, suplementação e correção monetária, as transferências de rendimentos e pagamentos de
assistência técnica e científica e royalties, os bens e valores no exterior, inclusive depósitos bancários de propriedade de domiciliados
ou sediados no Brasil e os capitais de propriedade de domiciliados ou sediados no estrangeiro” (GENNARI, 1999, p.168).
27
Cf. PRADO Jr., C. “O Projeto de Lei de Remessa de Lucros”. Revista Brasiliense. São Paulo, n.41, p. 1-11, 1962a e PRADO Jr.,
C. “A Remessa de lucros e a libertação econômica do Brasil”. Revista Brasiliense. São Paulo, n.39, p. 1-9, 1962b.
28
Cf. MOURA, A. “Notas sobre o imperialismo no Brasil: empréstimos e empresas estrangeiras”. Estudos Sociais. São Paulo, v.1,
n.17, p.3-18, junho, 1963.
29
Cf. GUDIN, E. Análise de problemas brasileiros. Rio de Janeiro: Agir Editora, 1965.
30
Cf. CAMPOS, R. Ensaios de história econômica e sociologia. Rio de Janeiro: APEC, 1963.
31
Cf. CAMPOS, R. op. cit., 1994.
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Além da modificação na Lei de Remessas de Lucro, o Governo Castelo Branco instituiu
uma ampla reforma no sistema financeiro nacional que teve como objetivo viabilizar a liquidez de
ativos internacionais para concentrá-los e direcioná-los à capitalização das filiais estrangeiras32.
Nestas reformas, a Lei 4.131 “modificada” foi utilizada para contratação direta de empréstimos
externos pelas empresas estrangeiras, assim como para a captação de empréstimos externos feitos
por instituições financeiras estabelecidas no Brasil e repassados para empresas internacionais
através da Instrução nº 289 de 14 de janeiro de 196533 e a Resolução nº 63 de 21 de agosto de
196734.
Em suma, o fenômeno do endividamento das empresas estrangeiras passou a constituir um
importante elemento de atração para novos recursos internacionais, uma vez que eles tinham parado
de afluir ao país durante a recessão econômica dos anos 60. Nesse sentido, a reforma financeira
executada pelo regime militar possibilitou às empresas estrangeiras sediadas no Brasil
disponibilizarem diretamente recursos do mercado financeiro mundial, determinando a expansão da
economia brasileira nos anos 70 a custas dessa conexão planejada da política econômica às
necessidades globais de valorização do capital financeiro.
Continuidades e inflexões na estratégia brasileira de internacionalização35
A partir da análise sobre a dinâmica da internacionalização da economia brasileira entre
1951 e 1967, podemos levantar algumas hipóteses: 1)- a busca da industrialização e da
modernização dos padrões de consumo imprimiram uma continuidade às estratégias de todos os
governos nacionais do período, o que justifica os diversos tipos de associação com o capital
estrangeiro para conquistar o desenvolvimento econômico; 2)- as várias formas de associação ao

32
A reforma financeira passou a representar, como o economista Paulo Davidoff Cruz (1999, pp.184-185) afirmou, “uma alternativa
extremamente atrativa às grandes empresas, particularmente às filiais de empresas internacionais que operam no país (...) porque
significou o alargamento das bases de financiamento, principalmente numa faixa de crédito à qual o sistema financeiro brasileiro
mostrou-se, historicamente, incapaz de atender: a de longo prazo. (...) Em segundo lugar, porque constituiu uma modalidade de
crédito cujo custo ao mutuário tendeu a situar-se em níveis significativamente inferiores aos observados nas faixas não subsidiadas
do crédito disponível nas instituições financeiras domésticas”.
33
A Instrução 289 apresentava facilidades para o acesso à liquidez internacional porque garantia o intercâmbio direto entre os
agentes internacionais e os tomadores internos, geralmente representados pelas empresas estrangeiras e estatais: “5 – o registro das
transações a que refere esta Instrução, para efeito da Lei nº 4.131, de 03/09/62, alterada pela de nº 4.390, de 29/08/64, será feito
automaticamente, mediante comunicação da Carteira de Câmbio do Banco do Brasil S. A. a esta Superintendência; 6 – as operações
de que trata esta Instrução estarão isentas do depósito e do encargo financeiro a que se refere a Instrução nº 285, de 24/12/64, não
lhes sendo aplicáveis, outrossim, as disposições vigentes sobre a obrigatoriedade do depósito de garantia e o correspondente
recolhimento compulsório à ordem desta Superintendência”. Sublinhando que, no momento de saída, a remuneração desse capital
desfrutaria da mesma garantia: “7 – será assegurado o direito de remessa de juros para o exterior, nas mesmas condições
estabelecidas nesta Instrução”.
34
A chamada Resolução nº 63 do BACEN – diferentemente da Instrução 289 e da Lei 4.131, que previam operações de captação
direta – instituiu a intermediação financeira entre as instituições domésticas e as corporações internacionais, estabelecendo a
operação da seguinte forma: “I – Facultar aos bancos de investimento ou de desenvolvimento privados e aos bancos comerciais
autorizados a operar em câmbio a contratação direta de empréstimos externos destinados a ser repassados a empresas no país, quer
para financiamento de capital fixo, quer de capital de movimento [de giro], observado o disposto nesta Resolução e nas demais
normas legais e regulamentos em vigor”.
35
Este item foi extraído da Dissertação de Mestrado do autor que está escrevendo o presente artigo. Tal referência é a seguinte:
CAMPOS, F., A. Estratégias de Desenvolvimento Nacional: o papel do capital estrangeiro entre o segundo Governo Vargas e o
Governo Castelo Branco (1951-1966). Campinas: 2003. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Economia – Universidade Estadual de
Campinas.
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auxílio externo, as quais se pautaram por diversas políticas econômicas destinadas a promover a
industrialização, apresentaram descontinuidades na forma de conceber a divisão de tarefas entre o
Estado, o capital privado nacional e o capital estrangeiro; 3)- por último, o modo como o Estado
brasileiro dispôs da internacionalização para alavancar o desenvolvimento econômico – ao tentar
disciplinar institucionalmente o capital internacional aos desígnios gerais da nação – provoca
importantes rupturas no decorrer do período.
A meta de industrializar a economia brasileira teve seu fortalecimento com a época de
Vargas, cujo objetivo, de criar a infra-estrutura e setores de base, levou-o a buscar formas de aliança
com o capital estrangeiro. E mesmo o Governo Café Filho, que surgiu representado por diversas
características liberais consubstanciadas na defesa dos setores agroexportadores, não suportou a
pressão do projeto industrializador que estava em curso no país. Tal projeto se tornou bem-sucedido
com o Governo Kubitschek, pois foi nesse momento que a industrialização pesada foi internalizada,
o que possibilitou a esse setor o estabelecimento da hegemonia na dinâmica da economia brasileira,
além de representar um salto expressivo na evolução dos padrões de consumo.
O declínio no ritmo de acumulação industrial no início dos anos 60 desembocou numa crise
econômica e política durante os Governos Jânio Quadros e João Goulart. Mesmo assim, tais
condicionantes do processo de desenvolvimento brasileiro não foram capazes de obstruir a linha de
continuidade que se assentava a meta maior da industrialização. Não obstante, o Golpe de 64, que
trouxe a mudança no regime político, bem como um ortodoxo programa para estabilizar a economia
às custas do arrocho salarial e da restrição orçamentária, não perdeu de vista o rumo de
industrializar o país no ritmo dos “50 anos em 5”, e por isso criou as pré-condições institucionais
que iriam favorecer o “Milagre Econômico” dos anos 70.
Assim, a industrialização sempre esteve na pauta principal de todos o governos do período,
uma vez que de Getúlio a Castelo, sem exceção, todos tiveram como objetivo maior manter o
desenvolvimento nacional imerso na lógica de acumulação capitalista, em associação aos atributos
da modernidade que poderiam ser disponibilizados a partir do centro capitalista. Dessa maneira, ao
identificar a saga da indústria no Brasil com a própria necessidade de modernizar a sociedade
brasileira, nenhum desses governos acreditou ser possível avançar sem algum tipo de cooperação
com o capital internacional. Isso porque todos, sem distinção, procuraram, de maneiras diferentes,
internacionalizar a economia como forma de internalizar as benesses do avanço tecnológico das
economias centrais que se podiam compartilhar.
Não há dúvidas quanto ao fato de que o desenvolvimento deveria ser capitalista e privilegiar
as bases econômicas que possibilitassem promover a autodeterminação da indústria nacional. As
diversas políticas econômicas que interagem para alcançar tal fim, e que são influenciadas,
sobretudo, pela conjuntura econômica internacional e pelo tipo de aliança entre as necessidades
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internas da nação e o movimento de acumulação ampliada do capital, dão o sentido às diferenças
essenciais que cada governo nacional apresentou no modo de impulsionar a industrialização.
A estratégia de desenvolvimento do segundo Governo Vargas, no que se referiu à política
econômica, buscou estabelecer a hegemonia do processo de industrialização calcada no papel do
Estado. Tal modo de conceber a implantação da indústria no país dividiu as tarefas do
desenvolvimento entre o capital estatal, o privado nacional e o estrangeiro, onde a liderança teria
que ser realizada unicamente em função do monopólio estatal. Nesse caso, o capital internacional só
poderia disputar áreas de acumulação na economia brasileira, desde que aceitasse a influência do
Estado em orientar o tipo de expansão industrial a ser perseguida.
A criação do BNDE, PETROBRÁS e ELETROBRÁS constituíam a intenção varguista de
expressar um tipo de política econômica que estivesse preocupada em canalizar o capital
estrangeiro conforme os setores que o Estado considerasse imprescindíveis para ensejar a
modernização dos mercados internos, sem comprometer as áreas da economia consideradas
estratégicas. Isso também explica a preferência de Getúlio Vargas pelo capital estrangeiro na forma
de empréstimos, em vez de investimentos diretos, uma vez que ele procurou preservar o controle
sobre o padrão de financiamento da economia brasileira.
O Governo Kubitschek manteve a mesma orientação da política econômica de Vargas, a
qual buscava, através do planejamento estatal, atrair capitais estrangeiros e influenciá-los para
setores demarcados conforme as necessidades da industrialização. No entanto, Juscelino não se
indagava sobre o tipo de capital estrangeiro que seria o mais correto para exercer seu planejamento
na divisão de tarefas. Assim, ele preferiu aproveitar a favorável conjuntura internacional que estava
colocada naquele momento para lançar o Plano de Metas, como forma de compatibilizar sua
política econômica expansionista com os fluxos de investimentos diretos e capitais autônomos
estrangeiros que buscavam novas fronteiras de expansão.
A política econômica lastreada no planejamento estatal, e assim interventora na economia
nacional, se fez complementar entre Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas. Os dois governos viam
no recurso estatal a chance de o Brasil conquistar sua maioridade capitalista, e compreendiam
igualmente a necessidade de associar-se com o capital internacional para alcançar tal objetivo. Mas
o que marca uma diferença fundamental entre Vargas e JK, e, portanto, uma inflexão, são suas
diferentes formas de subordinar o capital internacional aos interesses maiores da industrialização.
Desse modo, retornamos a primeira pergunta que fizemos na introdução deste trabalho: A
associação ao capital estrangeiro no Governo Kubitschek representou de fato uma ruptura no padrão
de desenvolvimento proposto pelo segundo Governo Vargas?
Sim, porque apesar de os dois governos procurarem o capital internacional como aliado em
suas políticas econômicas calcadas no planejamento estatal, com o fim de implantar o capitalismo
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industrial no Brasil, o Governo Kubitschek não teve as pretensões de subordiná-lo nos moldes que
Vargas tentou. Por isso a ruptura entre JK e Vargas se inscreve em tais questões:
1)- A divisão de tarefas que JK propôs entre o capital internacional e as empresas estatais
previam uma certa orientação para setores específicos do Plano de Metas, no qual a cooperação das
diversas frações de capitais para alcançar a industrialização não estariam necessariamente
determinadas por uma hegemonia. Em Vargas, a noção de hierarquização das tarefas foi explicitada
mediante a liderança da empresa estatal no processo de desenvolvimento, na qual a empresa
multinacional seria obrigada incontestavelmente a se adequar ao impulso e aos objetivos nacionais
que aquela impunha;
2)- Enquanto a política econômica do Governo JK, mesmo privilegiando o planejamento
estatal da economia, não discriminava em importância estratégica o tipo de capital internacional
necessário para efetivar o Plano de Metas, Vargas tinha como prioridade atrair capitais na forma de
empréstimos, ainda que julgasse ser o investimento direto uma opção razoável para o
desenvolvimento;
3)- Mas mesmo se tivesse consolidado o ingresso de capitais de risco durante o Governo
Vargas – o que não ocorreu em virtude da desfavorável conjuntura internacional –, sua forma de
discipliná-lo se colocaria em contraste com aquela que JK utilizou. Isso porque Juscelino, ao abrir
mão da tentativa de sobrepor as ações planejadas do Estado ao ritmo de acumulação das
multinacionais, e assim desprezar o regime regulatório implementado por Vargas (como por
exemplo, a Comissão de Investimentos e Financiamentos Estrangeiros Registráveis – CIFER, que
foi revogada pelo Governo Café Filho via Instrução 113), não conseguiu manter a autonomia do
Estado brasileiro perante a influência desestabilizadora da acumulação internacionalizada. Nesse
sentido, a economia ficou refém do setor mais dinâmico, que por explícitas razões tecnológicas e
oligopólicas, o capital internacional assumiu, e com isso teve que se submeter ao próprio ritmo de
acumulação das filiais estrangeiras.
A crise do início dos anos 60, que foi vivenciada pelos Governos Jânio Quadros e João
Goulart, incidia em caminhos opostos àqueles que suas políticas econômicas mostravam em relação
ao tipo de industrialização em que se assentou a economia nacional. Jânio, de forma conturbada,
tentou salvar a acumulação industrial e o saldo das contas externas, submetendo-se às orientações
ortodoxas das agências internacionais. João Goulart, de maneira oposta, mas com o mesmo fim, ou
seja, o de repor os níveis do desenvolvimento industrial vivido nos anos JK, procurou resgatar a
estratégia conciliatória do segundo Vargas, além de ressuscitar o regime regulatório destinado a
disciplinar o capital internacional que Café Filho revogou, aprimorando os controles sobre a entrada
dos recursos ao movimento interno, e à sua saída na forma de remessas de lucro, royalties e
dividendos (Lei 4.131).
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Assim como a de Vargas, a estratégia de Jango – de buscar a independência dos centros
internos de decisão em relação ao capital estrangeiro – fracassou. Em seu lugar, além da crise
política instalada, a industrialização da economia brasileira se colocou em um novo patamar de
dependência externa ante a instauração do regime militar. Daí, a necessidade de fazermos a segunda
pergunta descrita na introdução desse trabalho: Quais as principais mudanças na relação com o
capital estrangeiro após as reformas econômicas instituídas pelo regime militar que se instalou em
1964?
Para respondê-la, temos que novamente recorrer aos três planos de análise que invocamos no
início, quais sejam, que a inflexão do regime político impulsionado pelos militares não abandonou a
continuidade (que desde Vargas sempre houve) em buscar a industrialização brasileira em termos
capitalistas e em associação ao capital internacional, garantindo ao mesmo tempo, níveis elevados
no padrão de consumo. O que marca uma ruptura na estratégia de desenvolvimento associada dos
outros governos, e por isso uma distinção essencial no rumo da economia brasileira na segunda
metade dos anos 60 é a subordinação irrestrita ao capital internacional, não apenas pelo regime
regulatório destinado a disciplinar o capital internacional que Vargas estabeleceu, Café Filho
eliminou e Jango tentou resgatar, mas o abandono de uma política econômica que desde Vargas e
JK procurou imprimir uma certa autonomia em relação às necessidades ilimitadas da acumulação
ampliada do capital.
Assim, as reformas financeiras que o Governo Castelo Branco implementou no país, mesmo
preservando a linha de continuidade da industrialização, submeteu os interesses nacionais às
exigências de acumulação financeira do capital internacional. Isso ocorreu a partir da liberalização
do regime de controle ao capital estrangeiro, mediante a modificação na Lei 4.131, a Instrução 289
e outros dispositivos. A criação de mecanismos financeiros que integravam o mercado nacional aos
circuitos globais de acumulação financeira significou uma mudança de qualidade na capacidade dos
centros internos de decisão de condicionarem o modo de atuação do capital internacional no Brasil.
Isso fez com que o padrão de financiamento do país ficasse refém das orientações estratégicas que
tais capitais impunham, motivados principalmente pela facilidade das filiais estrangeiras em captar
empréstimos externos, nos quais se consolidaram setores de produção que privilegiavam apenas os
bens finais da indústria. O resultado dessa perversa estratégia, que suprimiu a possibilidade de
ensejar

uma

industrialização

mais

independente,

resultou

no

aprofundamento

do

subdesenvolvimento, mas garantiu – a custas do achatamento de renda das classes mais baixas e do
aumento do endividamento externo – as bases para a reposição das mesmas taxas de crescimento
vividas nos anos JK através do “Milagre Econômico”.
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O Azul Fluminense: o anil no Rio de Janeiro colonial, 1749-1818#
Fábio Pesavento*
Resumo: De um modo geral pouco se sabe acerca das atividades paralelas àquelas
consideradas principais (açúcar e mineração, principalmente) na economia colonial
brasileira. Por isso, o estudo que se pretende fazer aqui, de maneira introdutória, será o de
analisar um importante artigo na pauta de exportações fluminenses durante a última metade
do século XVIII e início do XIX, o anil ou índigo.
Palavras chaves: Anil, Fabricantes, Rio de Janeiro.
Introdução
De um modo geral pouco se sabe acerca das atividades paralelas àquelas consideradas
principais na economia colonial brasileira. Daí, a preponderância de estudos sobre o açúcar,
a mineração ou, ainda, sobre a mão-de-obra utilizada nestas (escrava e silvícola,
principalmente). Dessa forma, poucas análises se encontram acerca das atividades
econômicas “secundárias” que também existiram no período colonial brasileiro. Um
aspecto importante a ser observado é o fato de que caso não existissem aquelas atividades
(como a agricultura de subsistência ou a pecuária), provavelmente o açúcar e a mineração
não obteriam o êxito alcançado no período. Portanto, por trás de uma grande atividade
econômica, quase sempre há uma secundária, imprescindível à principal.

Este argumento já parece ser suficiente para se emaranhar na névoa da atividade econômica
marginal. Contudo, o estudo que se pretende fazer aqui, introdutoriamente, toma sentido
neste e em um outro aspecto, qual seja, o de analisar um novo produto introduzido pela
Coroa Portuguesa – o anil – no Rio de Janeiro, tendo em vista as peculiaridades não só da
produção, como também da economia colonial brasileira e internacional, entre 1749 a 1818.
A fim de se vislumbrar isto, estruturou-se o artigo da seguinte maneira: Primeiramente,
estudar-se-á as principais características da planta do anil. Em seguida, os primeiros passos
da atividade anileira no Rio de Janeiro, isto é, entre os anos de 1749-1778. Posteriormente,
#
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verificar-se-á seu apogeu, o qual ocorreu no lapso temporal compreendido entre 1779 e
1807. Por último, a decadência do índigo fluminense no período 1808-1818. Neste
momento serão introduzidas antigas e novas perspectivas sobre o declínio do anil na
Capitania do Rio de Janeiro.

1. Os primeiros passos fluminenses: inovação e empreendimento no Rio de Janeiro
colonial, 1749-1778
1.1 O indigofera e o modo de preparo
Antes de se iniciar a discussão, deve-se fazer um breve parêntese sobre o sujeito deste
artigo: o anil, ou índigo. O anil é um corante, extraído da anileira, empregado para tingir
fios de algodão sendo comercializado na forma de pó. No Brasil existem três espécies1 da
planta do anil: indigofera suffruticosa, indigofera truxillensis e indigofera hirsuta. Todas
são daninhas, isto é, “grupos de plantas silvestres [não cultivada pelo homem] que crescem
espontaneamente em todos os solos agrícolas e em outras áreas de interesse do homem
[...].”2 Estas leguminosas podem atingir até 2 metros de altura, propagam-se por sementes e
são todas nativas do Brasil. O período entre o plantio e a colheita é de aproximadamente 45
dias. A indigofera suffruticosa é a mais comum na região Sudeste e, junto com a
truxillensis, são as espécies utilizadas como corante, sendo que esta última tem a coloração
verde-cobre. A tinta extraída da planta também pode ser de matiz azul. Em 1785, Jeronimo
Vieira de Abreu, inspetor das fabricas do anil e da Mesa de Inspeção do Rio de Janeiro, fez
uma belíssima descrição da planta do anil
He bem conhecida em todo o districto do Rio de Janeiro a utilissima Planta do Anil, por
isso deixando agora de a descrever, bastará advertir, que se divide em trez especies. A
primeira e segunda correspondem a que os dicionarios chamão Bastardo, e só tem a
diferença na côr da semente, [uma preta outra verde]. A terceira chama-se Mari, e tem a
3
semente loura de figura oval. São as duas primeiras reputadas por melhores [...] .
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O modo de transformar o indigofera4 em corante é simples. Todavia, uma tinta de
qualidade requer prática e zelo nas etapas de produção. Este processo, am passam, pode ser
descrito da seguinte maneira. Primeiramente, espreme-se o ramo, as folhas, colocando-os
dentro de um tanque com água. Em seguida, fermenta-se (ou deixa putrefazer-se) as partes
colocadas no recipiente para que elas submirjam. Este processo ocorre num período de três
a quatro horas. Dos pedaços da planta, já no fundo do tanque, restará uma espécie de papa.
Vaza-se a água do tanque restando apenas uma pasta a qual é colocada em sacas. Por
último, estas são levadas para secar e o anil em forma de pó está pronto para ser
comercializado.

1.2 A gênese do anil fluminense:1749-1778
Tendo analisado as características da planta e o seu modo de preparo, de maneira
introdutória, pode-se iniciar o estudo referente à história do anil fluminense5. Foi no ano de
1749, que o cirurgião francês João Batista Darrigue começou a tentativa de fabricação do
anil em terras fluminenses.6 A ele é atribuída a iniciativa de tentar iniciar a produção, uma
vez que apenas identificou a planta do anil nos arredores do Rio de Janeiro, não possuindo,
como se verá, conhecimento específico sobre o assunto. Na verdade, era “[...]mais da
simples fantazia para pretender disfructar o que via, do que huá melhor especulação, [...]”7.
Faltava-lhe o conhecimento mercantil e os recursos necessários que apenas um negociante
da praça poderia lhe fornecer. Assim, a fim de buscar um caráter comercial a esta
“curiosidade”, Darrigue convenceu o ilustre negociante da cidade Manoel da Costa
4
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autor sustenta que quem primeiro tentou iniciar esta atividade, no Rio de Janeiro, foi o vigário geral Clemente
José de Mattos em 1692. Contudo, não se conseguiu encontrar a carta regia daquele ano.
7
Luiz de Vasconcelos para Melo e Castro. Rio de Janeiro em 17/01/1785. AN, códice 68, vol.6, p.260v.
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Cardozo8 a investir na produção de anil. Para tal, foi erigida uma fábrica9 de madeira no
Engelho Velho, a qual ficou pronta em 1750 com um custou significativo10. Todavia, o
insucesso em obter um produto de qualidade, denunciava o despreparo – tanto do cirurgião,
quanto do negociante – para se produzir o corante. Além disto, esbarravam na falta de
suporte da Coroa com esta iniciativa. Por isso, “[...] não obstante aplicar as maiores
deligencias para conseguir do Reino algum mestre com a preciza inteligencia, [...],
resultando em lugar de lucro avultado perda, [...]”11. Diante do fracasso, a fábrica ficou
praticamente abandonada até 177112. Neste mesmo ano, outro francês (João de Marins)
persuadiu Cardozo a tentar novas experiências na sua fábrica. Contudo, não obteve,
novamente, o retorno esperado, apesar de muito trabalho e de novos investimentos (a
fábrica de madeira cedeu lugar a uma de pedra, por exemplo). O cenário não era animador,
pois além das incertezas e dificuldades de se iniciar uma nova cultura, de se não contar com
o apoio da Coroa, existia o descaso, “[...] todos ignoravão o seo prestimo, e reputação as
antigas experiencias como producçoens fantasticas, e impossiveis de se praticar;[...].”13

O próprio já duvidava da capacidade de obter algum retorno de seu investimento. Para que
isto não ocorresse, procurou, em 1772, Jeronimo Vieira de Abreu, que além de ser irmão de
outro importante comerciante do Rio de Janeiro Manoel Luís Vieira14 era amigo particular
de Antônio de Oliveira Durão. Depois de alguns experimentos – utilizando-se da
experiência de Manoel da Costa Cardozo e fazendo benfeitorias na fábrica – Jeronimo
conseguiu extrair um corante de qualidade. Logo, trataram15 de comunicar à Coroa tal feito,
pedindo para patentear o processo de preparo em nome de Jeronimo.

8

Segundo o Cônego Januário da Cunha Barbosa em Nota sobre o anil, IHGB, lata 21, pasta 18 – também
participou do investimento o negociante Francisco Xavier de Lima.
9
Faltando uma melhor definição para fábrica, dizer-se que se assemelha com um engenho de açúcar, porém
numa dimensão menor.
10
Segundo Cônego Januário da Cunha Barbosa, ob. cit., o investimento foi de 16.000 cruzados.
11
Luiz de Vasconcelos para Mello e Castro. Rio de Janeiro em 17/01/1785. AN, códice 68, vol.6, p.260.
12
Em 1761 Cardozo anexou terras a chácara do anil no valor de 1:430$000rs. Revista do Arquivo do Distrito
Federal, vol.2, Jan.1895, pp.216-17.
13
Luiz de Vasconcelos para Mello e Castro. Rio de Janeiro em 17/01/1785. AN, códice 68, vol.6, p.260v.
14
Ver: Dauril Alden. Manoel Luís Vieira: An entrepreneur in Rio de Janeiro during Brazil’s eighteenth
century agricultural renaissance. The Hispanic American Historical Review, n.4, nov.1954.
15
Manoel da Costa Cardozo, Domingos José Henrique de Paiva e Ildelfonso Jozé da Costa. Cônego Januário
da Cunha Barbosa, ob. cit.
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O Marquês do Lavradio, que assumira o vice reinado da capitania do Rio de Janeiro em
1769, tinha conhecimento das tentativas de fabricação do anil por Cardozo. Tanto é
verdade, que em carta de 20 de março de 1772 o Vice Rei reporta ao ministro da Secretaria
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, sobre aquelas
tentativas no Rio de Janeiro. Em resposta a esta, em 20 de novembro, Melo e Castro pede
que lhe envie uma amostra do anil fabricado, além de informar o custo e a quantidade que
se pode produzir por ano.16

Em fevereiro de 1773 e “[...]muito antes de se verificarem os seos inventos, procurou
immediatamente o meo Antecessor [Lavradio] fazer comunicar a todos, recomendando ao
sobredito Jeronymo Vieira encinarse as regras, e os preceitos necessarios áquellas pessoas,
que se quizessem aproveitar desta cultura.”17 Com as regras “patenteadas”, logo Jeronimo
tratou de difundi-las. Para isto, “espalhou mais de 800 cópias sobre as regras da fabricação
do anil, as quaes se remetteram tambem para as outras capitanias.”18 Não só estas foram
propagadas, mas também sementes do Indigofera. Naquela mesma data Durão e Cardozo
ficaram com o privilégio exclusivo de fabricação. Em agosto de 1773, seguindo as
determinações da Coroa, e em resposta a carta de fevereiro do mesmo ano, Lavradio
designa Jeronimo como inspetor geral das fábricas de anil da Capitania do Rio de Janeiro.
Além disto, determina que a Fazenda Real pague à vista e em dinheiro todo o anil
produzido ali ao preço de 1$000 o de primeira qualidade, $900 o de segunda e $700 o de
terceira por um período, aproximado, de dez anos. Por último, estabelece que nenhum
particular pode comprar o anil produzido19.

Em novembro de 1773, Jeronimo passa em Andarahy, Lagoa e distritos próximos, para
colher sementes e examinar os pés, além de apontar os seus donos20. Jeronimo parecia
incansável na sua tarefa. Sua dedicação era notável, percorria fazenda a fazenda, casa a
casa. Onde era convidado, lá estava ele, tendo, inclusive, ensinado o preparo do anil aos
16

Melo e Castro para Lavradio, Palácio N.S. da Ajuda em 20/11/1772. AN, códice 67, vol. 4, p.233v.
Ibidem, p.261.
18
Cônego Januário da Cunha Barbosa, ob.cit.
19
Dauril Alden. The growth and decline of indigo production in colonial Brazil: study in comparative
economic history. Journal of Economic History, vol.25, n.1, 1965, p.49.
17
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índios. Importante lembrar que Jeronimo tinha mais de seis inventos. Entre eles, a máquina
de descascar arroz, uma fornalha para poupar lenha, moendas mais ligeiras e a estufa para
secar o açúcar. Se tratava de um cidadão “utilissimo ao Estado, e ao publico, pois que seus
importantes conhecimentos, se tem devido vantajosos augmento das fabricas mais
importantes desta Capitania; [...] com os meios de suavizar em grande parte os trabalhos
mais pezados.”21 O mais impressionante era “que sem já mais tivesse tido premio algum,
sendo alias, digno, e pela sua conduta da Real Attenção de Sua Magestade.”22 Neste mês,
também, enviou-se para a Coroa a segunda remessa de anil.

Esta intervenção na produção anileira estendeu-se a outras atividades econômicas como a
cochonilha, o linho, o arroz23. Na verdade, estas medidas de fomento estão inseridas num
contexto peculiar. De um lado, existe o crescimento da demanda inglesa por matériasprimas, fruto da Revolução Industrial. De outro, o arrefecimento do ciclo aurífero,
revigorando a agricultura. Parece claro, que o incentivo da Coroa ao anil é fruto, em boa
medida, destas circunstâncias.

Antes de prosseguir, deve-se fazer uma breve observação. Neste trabalho, entende-se por
fabricante como aquele que extrai da planta do anil o corante e, geralmente, possui uma
fábrica própria para fazer isto (Manoel da Costa Cardozo, por exemplo). O lavrador é
aquele que planta o Indigofera.

Com o preço assegurado, mas principalmente pela compra garantida pela Coroa, as
remessas de anil começaram a chegar para a Fazenda Real, apesar das queixas de Lavradio
para com “a preguiça natural dos Americanos.”24 Não obstante, o Marquês estava animado
com as perspectivas do anil, pois tinha conseguido “animar bastante pessoas.” Contudo,
existia o empecilho da falta de recursos uma vez que a guerra se fazia presente no sul. Para
20

Petições, despachos e outros documentos sobre as invenções de Jeronimo Vieira de Abreu. Rio de Janeiro
em 15/11/1773. BN – II,34,24,9, p.9-10.
21
Ibidem, p.54. Depoimento assinado por Dr. Balthazar da Silva Lisboa, Anacleto Elias da Fonseca, Jozé
Velho Pereira e Manoel Gomes Cardozo no Rio de Janeiro em 22/05/1793.
22
Ibidem, p.54v. Poderia-se dizer mais, porém o limite de páginas não permite. Grande Jeronimo!
23
Ver: Arno Wehling. O fomentismo português no final do século XVIII: doutrinas, mecanismos,
exemplificações. RIHGB, vol.316, jul.set. 1977, pp.170-279.
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que o anil e os demais ramos de comercio do Rio de Janeiro não ruísse, Lavradio sugere,
para o caso do anil, “que a segurança dos três diferentes preços, segundo as qualidades do
anil seja feita por algum dos comerciantes desta Praça dos mais abonados... Segundo, que
os lavradores deste gênero não tenham obrigação de virem vender só aquele... Terceiro, que
os mesmos lavradores possam vender pelos preços em que se ajustarem.”25 Além disto,
“que eles o possam navegar para a Europa, isto é, remete-lo para Portugal ás pessoas que
bem lhe parecerem, [...] deste modo [...] haverá grande abundância de todos estes generos
[anil, cochonilha, arroz, algodão].”26 Com estas medidas, Lavradio pretendia além de evitar
um arrefecimento da atividade agrícola – responsável, em boa medida, pela dinâmica
econômica colonial – limitar a falsificação do anil (colocando-se água de marisco e cal no
dito). Com isto, também, aliviava o caixa da Fazenda Real e deixava, em parte, os
fabricantes sob os auspícios das leis do mercado.
[...]obrigando a estes lavradores, a que só venham fazer as suas vendas á Fazenda Real, isto
basta para os pôr a eles em uma grande desconfiança e a se aplicarem todos a estudarem
meios para nos enganarem, falsificarem os generos que nos trouxerem [...] depois os
rendimentos gerais desta Capitania não chegam para as despesas que somos obrigados a
fazer;27

A intenção de Lavradio era razoável, porém o comportamento oportunista dos agentes
surgia não só por parte dos fabricantes com a falsificação do anil, mas também no momento
em que o negociante estabelecia o preço de mercado. Na verdade, o preço de mercado
refletia a sua estrutura, qual seja, um quartel. É sabido que existia pouco crédito na Praça28.
Logo, o volume de investimento era menor, gerando a formação de uma elite comercial
restrita. Com um número diminuto de negociantes de grosso trato, o preço baixo pago aos
anileiros fluminenses (metade que a Coroa pagava29), acabava por cristalizar esta estrutura
de mercado concentrada. Assim, quando a Fazenda Real não honrava com o seu
compromisso (ou demorava em quitar a sua dívida com o anileiro), o fabricante recorria ao
mesmo e acabava perdendo. Portanto, o incentivo deste era o de não produzir mais ou
migrar para outra cultura, uma vez que o preço pago não compensava a continuidade deste
24

Lavradio para Melo e Castro. Rio de Janeiro em 26/02/1774. D. José D’Almeida. Vice-Reinado de D. Luiz
D’Almeida Portugal. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1942, p. 181.
25
Ibidem, p.182.
26
Ibidem, p.184.
27
Ibidem, p.184.
28
João Fragozo e Manolo Florentino. O arcaismo como projeto: mercado atlântico, sociedade agrária e elite
mercantil no Rio de Janeiro, 1790-1840. São Paulo: Civilização Brasileira, 2001, cap. III.
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investimento. Entretanto, será que depois de aplicar recursos e tempo numa fábrica, ele
abriria mão desta e migraria para outra atividade? Primeiro existia a possibilidade da Coroa
honrar a dívida com o anileiro no curto prazo. Também, o fato de se produzir o anil de
qualidade razoável numa canoa ou num recipiente30 simples. Somando-se a estes, o curto
período entre o cultivo e a poda do anil, 45 dias em média. Além disso, havia a
possibilidade da fábrica de anil permanecer, contudo o plantio não. Ao invés de plantar o
anil, cultivava-se, por exemplo, a mandioca. É o caso, por exemplo, de Thereza de Jezus.
Em seu inventário31 consta uma roça de mandioca e uma de anil. Provavelmente, a
produção de anil e mandioca (posteriormente farinha), era realizada ao mesmo tempo, ou se
empregava com maior empenho na farinha de mandioca quando o pagamento da Coroa
frente ao anil arrefecia. A provisão do Conselho Ultramarino de 164232, a qual autorizou a
produção de anil aos residentes no Brasil, diz que só se poderia plantar índigo em terras
impróprias para a cana-de-açúcar. Além disso, são obrigados a destinar igual porção do
terreno, que se plantou anil, à mandioca. Portanto, estes deveriam ser cultivados juntos.
Agora se eram ou não, ainda se tem que encontrar mais informações, porém o inventário e a
provisão nos levam a acreditar que sim.

A quantidade de fabricantes neste período era pequena. Portanto, pode-se pensar de
maneira contrária, isto é, como existiam poucos produtores de anil, estes poderiam forçar o
preço para cima. Contudo, tratava-se de um novo ramo de comércio e não existia uma
maneira de o negociante comprovar a qualidade do mesmo no momento da compra,
prejudicando a efetivação do negócio. Mas, o que caracteriza a inferioridade do anileiro
frente ao negociante é o fato de que este só poderia vender para a Coroa ou o negociante,
pois não existia um mercado interno para o anil. Portanto, quem detinha poder de barganha
era o negociante e não o fabricante. Por isso que tanto Lavradio como os vice reis que o
sucederam, clamavam por pagamentos prontos e em dinheiro.
Com a providencia, que Sua Magestade manda estabelecer para occorrer á falta de meios
com que se acha esta Fazenda Real para o prompto pagamento [...], não duvido vá sempre
em augmento a cultura do anil, não só porque se facilita a extração certa, mas tambem
porque os negociantes não poderão fazersse arbitros do seu valor por hum preço modico, e
29

Luiz de Vasconcelos para Mello e Castro. Rio de Janeiro em 17/01/1785. AN, códice 68, vol.6, p.261.
Ver: Cópia fotostástica de 9 exemplares das fábricas de anil. IHGB, lata 443, pasta 13.
31
AN, n.8667, maço 466, Rio de Janeiro em 1789.
32
Collecção Chronológica da Legislação Portuguesa, vol.6, p.143 – BN, obras raras, E,1,1-10.
30
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diminuto, como tem acontecido logo que os pagamentos são demorados, e se não fazem
com dinheiro á vista.33

Pode-se dizer que a dinâmica anileira fluminense seguirá, em boa medida, o grau de
confiança que os fabricantes e lavradores têm na Fazenda Real de os pagarem. Sabem que
se o pagamento ocorrer, o preço será superior ao de mercado, elevando o seu lucro. Cabe
ressalvar que, a “tecnologia”, a mão-de-obra empregada, o mercado internacional do anil e
os choques externos (guerras, crises econômicas) ou internos (estiagem, peste)
representarão peças importantes. Todavia, no momento do lavrador (ou fabricantes) plantar
(ou produzir) ele estará observado aquilo que acontece debaixo dos seus pés, e a variável
chave para que isto aconteça é o compromisso da Coroa em honrar com a sua promessa.
Quando isto não acontecer, a produção declinará. Este fato pode ser atribuído a
diversificação da produção do lavrador e do fabricante, pois se a Coroa não paga pelo anil
eles migram para outras culturas como a mandioca e o arroz.
Cada ves o vão beneficiando milhos e se os roseyros não andassem tão devertidos com a
plantação do anil e arros poderia haver mayor quantidade, a ambição daqueles dois generos,
e a sua lavoura tem feito, que os roseiros não plantem a precioza mandioca e legume com
este respeito tem sopido mais farinha e feijão alto preço.34

Quando Lavradio sugere aquelas medidas (preço assegurado pelos negociantes, liberdade
para a venda dos lavradores, remessa livre para Lisboa) para o progresso do anil, esbarra na
estrutura de mercado do Rio de Janeiro e na falsificação. Associando-se àquelas, ao vice rei
é lembrado por Melo e Castro que a qualidade do anil também era reflexo das técnicas e
das fábricas utilizadas na produção. Por isso, o ministro insiste em fazer melhorias nelas. A
única daquelas sugestões de Lavradio que permaneceu foi a da livre remessa, desde que
fosse enviado, pelo fabricante, o melhor índigo.
emquanto nessa Capital, senão a perfeiçoavão as Fabricas, de sorte que o genero nellas
fabricado, se sustenta pela sua bondade; o meio mais proprio de evitar os referidos
inconvenientes, e de promover ao mesmo tempo a cultura, e fabrico da Anil, era o delle
fixar por hua parte hum preço certo, que fizesse conveniencia aos Cultivadores, e
Fabricantes. E este foi o que se estabeleceo [...]. E de assegurar por outra parte aos mesmos
as vendas de todas as quantidades, que tivessem, porque com a certeza do lucro, e com a
segurança da venda, he certo que os ditos Cultivadores, e Fabricantes, tinham, e tem maior
ventagem que se pode procurar em qualquer ramo de Comercio; principalmente quando se

33

Luiz de Vasconcelos para Mello e Castro. Rio de Janeiro em 17/01/1785. AN, códice 68, vol.6, p.260.
João Hopman para Lavradio. Rio de Janeiro em 4/05/1780. AN, microfilme n.025.97, Flash 3, rd.42.5 e
42.6.
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trata de estabelecimento, em que as perdas sempre são certas, e os ganhos muito
duvidosos.35

Em 1774, quatrocentos e dezenove libras36 foram envidas do Rio de Janeiro para a Coroa.
De 1775 a 1776 encontrou-se quatro amostras enviadas37. Em carta de 8 de outubro de
1776, Melo e Castro afirma que
[...]ainda que a sua qualidade não he a mais perfeita, se tem com tudo observado que
algumas das caixas, que Vossa Excelência mandou da penultima e ultima remessa fazem
grande diferença, para melhor, das precedentes, o que dá boas esperanças de que com a
continuação e animados os fabricantes, [...] dentro em breve tempo, teremos anil tão bom
como o de Guatimala.38

A qualidade do anil reflete seu modo de produção. Como observado na primeira parte deste
capítulo, este processo exige tempo, mas principalmente aprendizado prático. Portanto,
desprender anos a fim de se conhecer as peculiaridades da extração do anil. Interessante
perceber, que se passaram quatro anos para se aprender a maneira de obter um anil
razoável. Mesmo assim, ainda estava distante de se concorrer com o da Guatemala.

Em 1777, Manoel da Costa Cardozo consegue autorização da Coroa para envio direto de
anil para a cidade do Porto, com isenção de direitos, para ser utilizado em uma fábrica de
tecidos naquela cidade, de sua propriedade e de seus sócios39. Esta é a versão oficial. Na
verdade, Cardozo queria a liberdade para vender a quem quisesse e, com isto, conseguiria,
também a liberdade de preço, pois a Fazenda Real comprava todo o anil a um preço certo40.

O processo de incentivo da Coroa (compra pela Fazenda Real de todo anil produzido a um
preço certo e envio livre, do melhor anil, para Portugal) resultou em avanços tanto na
qualidade como na quantidade produzida. O reflexo disto, foi o fato de ter chegado a
Lisboa, em 1778, mais 17.000 arrateis41.

35

Mello e Castro para Lavradio. Palácio N.S. D’Ajuda em 24/11/1774. AN, códice 67, vol.5, pp.155-55v.
Dauril Alden, The Growth and..., nota de rodapé 55. 1 Libra = 1 arrátel. 1 arroba = 25 a 32 arráteis. Neste
trabalho, 25 arráteis = 1 arroba = 14,5kg.
37
Em 1775, AN, códice 69, vol.2, p.113v. Em 1776, AN, códice 69, vol.2, p.119,119v e 126.
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Os primeiros passos do anil fluminense estavam dados. De um lado, existiam os fabricantes
e os lavradores. De outro, a Coroa tinha a sua política fomentista estabelecida, ou seja,
compra do anil pela Fazenda Real a um preço acima do mercado e remessa livre para
Portugal. O reflexo disto é o crescimento da produção do número de produtores, como se
verá. Portanto, encerra-se uma etapa de aprendizado e inicia-se a do progresso desta
cultura.

3. A opulência do azul: 1779-1807
Luis de Vasconcelos e Souza assume o vice reinado em 1779. A política fomentista
prossegue, porém, queixa-se, de como a falta de pronto pagamento pode arrefecer esta
atividade:
Logo que o annil principiou a augmentar-se pelo meio mais proprio de o receber a Fazenda
Real e de ser promptamente pago na forma da Ordem de Sua Magestade, [...], veio em
breve tempo a experimentar uma notável decadencia pela falta de prompto pagamento até o
ponto de se deitarem abaixo algumas fabricas, e de se abandonar quasi de todo esta cultura:
foi comtudo necessario restabelecel-a outra ves por meio de editaes, que fiz publicar no
anno de 177942.

Em 1779, a Fazenda Real recomeçou a pagar o anil em dinheiro e os fabricantes voltaram a
produzir. O resultado desta política fomentista foi que o índigo era o terceiro produto
exportado do Rio de Janeiro para Portugal43, além de 406 fábricas de anil em diversos
distritos do Rio de Janeiro44. Não se encontrou evidências disto em outros documentos. O
que existe é uma relação de 23 plantadores de anil de 1778, provavelmente45. Segundo este
documento, o anil era produzido em três localidades: Engenho Velho, Inhauma e Iraja.

Interessante perceber a dedicação de alguns moradores da cidade em contribuir para o
desenvolvimento econômico fluminense. Em carta para Melo e Castro de primeiro de
agosto de 1780, Luiz de Vasconcelos remete uma amostra de anil que “o bispo d’esta
diocese, que tem maior curiozidade, e tem posto o maior cuidado para conseguir
41

Melo e Castro para Lavradio. Palácio N.S. D’Ajuda em 4/11/1778. BN – I,2,47 – p.111-12v. Este diz que
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aperfeiçoar a plantação, e composição do Anil, me-trouxe as amostras, [...]46.” Santa
curiosidade.
O custo em manter o pagamento à vista dos anileiros mostra-se frágil no médio e longo
prazo. Em 1781 a dívida da Fazenda Real com eles era de 24:544$150rs47. Por vezes, os
fabricantes deixavam o anil na Fazenda Real, porém saiam desanimados, pois ficavam sem
recompensa “pelo esforço de seu trabalho” uma vez que a mesma estava sem recursos para
fazer frente a esta oferta. Como já dito anteriormente, por vezes a Coroa ficava com o anil,
contudo demorava em quitar a quantidade levada pelo produtor a Fazenda Real. Luis de
Vasconcelos relata
[...]ao principio não foi tão dificultosa de observar pela modica quantidade do genero
[1773], e por consequencia da despeza, com que se fazia o seu pagamento, à medida que se
foi augmentando o mesmo genero, foi sentindo mais e mais demoras na sua tão importante
execução; e já agora [...] tem chegado ao ponto de impossibilidade, que só a mesma
Senhora pode remediar48.

Cumpre ressaltar que apesar da falta do pagamento e da “repugnancia d’estes moradores a
novas culturas, tantas vezes lamentada”49 a qualidade do anil melhorou. Por isso, Melo e
Castro em novembro de 1781, aumenta o preço do anil para 1$200 o de primeira sorte,
1$000 para o de segunda e $800 para o de terceira50. Em 1782, com os preços recém
aumentados e com “os fabricantes [...] a perceber o fruto do seo trabalho com o pronto
pagamento, [...] não duvidaram de restabelecer as suas Fabricas, [...].”51 Luiz de
Vasconcelos tinha de um lado, os produtores, não admitindo demora no pagamento e, de
outro, o não envio das rendas reais para equilibrar o orçamento da Fazenda Real o que faria
com que o esforço empreendido no anil até agora se tornasse inútil caso a Coroa não
tomasse nenhuma medida.
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Relação das pessoas q plantarão anil no continente deste districto de q’ hé mestre de campo Fernando Diaz
Paiz Leme. AN, microfilme n.025.97, flash 3, rd.40.1.
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Luiz de Vasconcelos para Melo e Castro. Rio de Janeiro em 1/8/1780, AN, códice 68, vol.3, p.153 e 37v.
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Relatório para o sucessor. Rio de Janeiro. RIHGB, vol. 23, 1860, p.189.
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Luiz de Vasconcelos para Melo e Castro. Rio de Janeiro em 15/7/1781. RIHGB, vol.256, jul.set., 1962,
p.201.
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Ibidem, p.200.
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Melo e Castro para Luiz de Vasconcelos. Palácio de Gueluz em 1º/11/1781. AN, códice 67, vol.9, p.49v.
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Luiz de Vasconcelos para Melo e Castro. Rio de Janeiro em 5/8/1782. AN, códice 68, vol.5, p.209.
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Sabendo que a Fazenda demorava em honrar os seus compromissos, os negociantes e
fabricantes tentavam encontrar um outro caminho que não o oficial. Estes eram a já
praticada falsificação, o contrabando e a compra de anil pelos negociantes direto dos
fabricantes. A fim de controlar o primeiro destes problemas Luiz de Vasconcelos
determinou a Jerônimo Vieira de Abreu, então diretor da Mesa de Inspeção, que registrasse
todas as fábricas desta Capital, ensinado o modo correto de o fazer, proibindo a
falsificação52. O contrabando se dava quando o Capitão, por uma “distração”, equivocavase no momento de registrar a quantidade correta embarcada. Isto para evitar despesas com a
Casa da Índia ou com o fisco, ou ainda, para obter divisas. Difícil encontrar uma solução
para este problema, pois esbarrava na grande movimentação portuária no Rio de Janeiro.
Quanto ao último destes problemas, pouco se podia fazer, tendo em vista as dificuldades
que a Fazenda Real atravessava. “Todos os esforços, que heide pôr, para que os negociantes
não consigão o seo projeto no estado, em que se-acha a Fazenda Real, ou hão de ser inúteis,
ou farão com que a mesma não pora continuar outras despezas de suma necessidade.”53
Para tentar por fim às dificuldades financeiras da Fazenda Real, Sua Majestade, finalmente,
ordena:
que Vossa Excelencia remeta á minha ordem a entregar no Jardim Botânico, todo o Anil, e
Coxonilha, que se comprar nessa Capitania por conta da Fazenda Real, [...], avizando-me
Vossa Excelencia da importancia destas compras, para que do mesmo Jardim Botânico se
paguem no Erario Regio as somas que ahi se tiverem desenbolsado com os referidos
generos54.

O vice rei conhecia o limite desta determinação, “Vossa Excelencia me participa, [...], para
evitar o inconveniente do grande dezembolso.”55 Todavia, este não ocorreu pois “[...]os
negociantes desta Praça tem comprado dos Fabricantes, para o exportarem para Lisboa, e
Porto, nas diversas embarcações, que daqui tem sahido, [...]”56 Parece contraditório, pois
até agora, embora o transporte para o Reino do anil pudesse ser realizado livremente, a
compra era exclusiva da Fazenda Real. Só estaria autorizado para enviar livremente, quem
produzisse. Assim, para se fazer cumprir a Real determinação ocorria a omissão por parte
da Fazenda Real. Com isto, os negociantes poderiam comprar diretamente dos anileiros e
52

Portaria de 8/1/1783. Rio de Janeiro. BN – II,34,24,9 – ob. cit., p.11v.
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Melo e Castro para Luiz de Vasconcelos. Palácio de Gueluz em 11/8/1784. AN, códice 67, vol.12, p.76.
55
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transportar. A compra direta dos negociantes do anil produzidos pelos fabricantes revela a
proporção que esta atividade assumiu no Rio de Janeiro na década de 1780. Se por volta de
1778 tinha-se 23 plantadores/fabricantes, em 1785 existiam 232 fábricas57. Difícil seria a
tarefa da Fazenda Real fazer frente a esta oferta. As quantidades produzidas anualmente
entre 1779 e 1789 somam 4.000 arrobas58. Com este volume de produção, e em face das
dificuldades da Fazenda Real, os negociantes acabaram capturando uma parcela
significativa deste mercado. Um exemplo disto, foi a quantidade comprada pela Fazenda
Real em 1783 (40 arrobas) frente as dos particulares (1.184 arrobas). Um fato novo,
também, é a venda, pelo miúdo, para a botica e lojas de ferragens, indicando um pequeno
mercado interno para o anil59.

Com este cenário, as promessas de Melo e Castro em pagar as remessas do anil enviadas ao
Jardim Botânico foram esmorecendo-se. Mesmo com a melhoria da qualidade do anil
fluminense, e por isso, enviadas diretamente para a Casa da Índia, o atraso no pagamento
por parte do Real Erário persistia. Isto levou a Luiz de Vasconcelos, novamente, duvidar do
futuro deste ramo de comércio em vista do pequeno preço pago pelos negociantes.
[...] se-dezaminarão os fabricantes sendo a avultissima divida, e a grande demora, que nem
a mais pequena porzam ate agora entrou na Provedoria, [...], querem antes vende-lo, como
com effeito vendem, aos particulares por preço tão diminuto que dão muitas vezes por
metade do valor, porque o paga a Real Fazenda: vindo deste modo a conseguir os
negociantes serem arbitros do valor deste genero60.

Parece que a dinâmica anileira pós 1786 não será mais a mesma. Se antes a produção estava
atrelada ao pagamento da Fazenda Real, agora – considerando as dificuldades em que esta
se encontrava e a dimensão que tomou o mercado do anil fluminense – os negociantes
“tornam-se árbitros” do mercado. O que se esperava era que os anileiros desanimassem no
seu ímpeto produtivo (devido ao preço menor praticado pelos negociantes) fazendo a
produção de índigo cair. Contudo, a produção entre 1786-90 é expressiva. Observe o
gráfico 1.

57

Ibidem, p.261v.
Memórias publicas e econômicas .... RIHGB, tomo 47, 1884, p. 49.
59
Luiz de Vasconcelos para Melo e Castro. Rio de Janeiro em 31/12/1783. AN, códice 68, vol.6, p.167.
60
Luiz de Vas
concelos para Melo e Castro. Rio de Janeiro em 22/5/1786. AN, códice 68, vol.7, p.70.
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Gráfico 1 – Produção e Preço Nominal Anual Médio do Anil: 1786-90*
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Fonte: 1786: AN, cod.68, vol.7, p.71; 1787: BN, balança de comércio de 1787; 1788-90: BN, fundo Darcy
Damasceno, Documentos sobre o anil, 26,1,203.
* Preço médio anual nominal: média dos preços anuais das três qualidades do anil por arráteis.

O preço e a falta de pagamento da Coroa, pós 1786, parece não elucidar a boa produção
anileira. Observe que, comparando com 1786, a quantidade cresce e o preço arrefece entre
1786-90 Acrescenta-se que este preço é o oficial, o praticado pelos negociantes chegava
480 réis por arráteis61. Quando se analisa a tendência do preço nominal médio anual por
arráteis do anil de 1773 a 1818, verifica-se uma tendência de queda. Mesmo assim, a
produção se mantém em um nível significativo até 1807. Observe os gráficos 2 e 3.
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Gráfico 2 – Preço Nominal Anual Médio do Anil: 1773-1791, 1796-1818*

Fonte: 1773-74, 1777-78: Alden, ob.cit, p.49; 1775-76: AN, códice 69, vol.2, pp.113v, 119, 119v e 129;
1779-80: BN – I ,31,31,1, p.36; 1781: AN, códice 67, vol.9, p.49v; 1782: AN, códice 68, vol.5, p.210; 178485: AN, códice 68, vol. 6, p.262v; 1786:AN, códice 68, vol.7, p.71; 1788-91: documentos sobre o anil, BN,
26,1,203; 1796-1807 e 1809-11: José J. de Andrade Arruda. O Brasil no comércio colonial. São Paulo: Atica,
1980, tabela 78 e 79. 1783, 1787, 1808, 1812-13 e 1815-18: Balanças de comércio na BN.
*Preço por arráteis em réis.
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Luiz de Vasconcelos para Melo e Castro. Rio de Janeiro em 19/7/1786. AN, códice 68, vol.7, p.240v.

16
Gráfico 3 – Produção de Anil: 1796-1812, 1815-1818*
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Fonte: 1796-1807 e 1809-11: José J. de Andrade Arruda. O Brasil no comércio colonial. São Paulo: Atica,
1980, tabela 78 e 79. 1808, 1812, 1815-18: balanças de comércio da BN.
* Em arráteis por ano.

Assim, para tentar entender o bom desempenho da produção até 1807, exceto entre 18001802, e o fraco após 1808, deve-se ampliar a análise e incorporar outros fatores, como o
mercado internacional do anil e o contexto econômico e político. Deve-se estudar,
igualmente, algumas peculiaridades da produção. Com este cenário, se poder ter uma visão
do desempenho desta atividade.

Grosso modo, pode-se dizer que o desempenho razoável do anil fluminense até 1800 e de
1802-1807 consiste num cenário externo favorável, apesar da queda da produção de Cabo
Frio62. A adoção de uma política de guerra neutra de Portugal (até 1802), associada ao
fomento da indústria têxtil portuguesa, além da revolta de São Domingos, iniciada em
1790-92 e prolongada até 1800, as quais desorganizaram este importante concorrente,
elevando o preço do anil tanto interno como externo. Somam-se a estas, a Revolução
Francesa – envolvendo Inglaterra, França e Espanha – a qual acabou arrefecendo o outro
concorrente do anil brasileiro: a Guatemala. Por último, a substituição do anil americano
pela cultura do algodão pós 1794. Portanto, os principais concorrentes brasileiros (São
Domingos, Guatemala e Carolina do Norte) estavam com suas produções ou sendo
substituídas por outras, ou praticamente paradas devido a guerras ou revoltas.

62

Ver: Arno Wehling, ob. cit. pp.234-238.

17
4. Conclusão: o fim do brilho – a queda da produção anileira fluminense, 1808-1818
Antes de se analisar as novas questões que auxiliam na interpretação para o declínio desta
atividade, deve-se observar o que já se argumentou. Grosso modo, pode-se afirmar que
Dauril Alden63, Charles Boxer64 e Visconde de Abrantes65 têm o mesmo escólio. Eles
sugerem que o fim desta atividade deve-se à questão exógena, qual seja, a reorganização da
produção do anil na Índia pelos ingleses. Boxer avança, apontando uma questão endógena,
a pior qualidade do produto produzido no Rio de Janeiro devido ao atraso técnico.
[...]a Companhia das Índias Ocidentais – a inglesa –, depois da perda das colônias norteamericanas, investiu somas vultuosas na reabilitação da indústria anileira na Índia. O anil
brasileiro, mal preparado e mal trabalhado em comparação com o concorrente, foi logo
excluída do mercado internacional. O atraso das técnicas agrícolas brasileiras fio o motivo
principal para que os produtos de exportação desse país não pudessem (em geral) ter êxito
ao competir, a não ser quando ajudados por circunstâncias fortuitas, [...] 66.

Arno Weling também sugere que a produção indiana arrefeceu a brasileira devido à queda
do preço que esta reorganização provocou. Assim, só quem tivesse “uma alta
produtividade, beneficiada por uma política fomentista de vastos recursos, bom padrão
técnico e baixo preço de mão de obra, poderia ter condições para competição. Não era este,
evidentemente, o caso do Brasil67.” Assim, a Inglaterra, principal mercado do anil, acabava
por suprir a sua demanda via Índia. Porém, interessante perceber que no período 1796-1811
quem mais importou anil brasileiro foi Hamburgo (149.861 arráteis) e não a Inglaterra
(134.680 arráteis)68. Claro que o mercado inglês é importante, todavia existiam outros
como a França (99.174 arráteis) a Itália (102.089 arráteis) e a Holanda (33.047 arráteis69).
Quando se analisa as exportações de Portugal para as nações estrangeiras, percebe-se uma
curiosidade.
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Dauril Alden. The growth and decline....
Charles Boxer. O Império marítimo português:1415-1825. São Paulo: Cia das Letras, 2002, pp.209-10.
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Quadro 1 – Exportações do Anil Português para as nações estrangeiras: 1812-18**
(em arráteis e em réis*)

Anos
1815
1816*
1817
1818*

Da Ásia
29.760
48.256$160
69.133
86.958$400

Do Brasil
12.000
20.753$400
7.228
34.909$545

Exportado de Portugal para
1º
2º
3º
4º
Itália
França
Hamburgo Holanda
França
Hamburgo
----Hamburgo
França
Itália
Áustria
Hamburgo Áustria
Itália
França

Fonte: Balanças de comércio na BN. ** Exportação de anil e outras drogas.

Este quadro mostra que a produção de anil português asiático (ou seria a revenda do
indiano produzido na Ásia pelos ingleses?) é bem superior à brasileira. Isto sugere que os
portugueses podem ter preferido investir no anil asiático e deixar a produção brasileira em
segundo plano, pois o Brasil tinha outras potencialidades que não o anil. É fato que a
reorganização do anil indiano colaborou para o declínio do brasileiro, assim como o
Bloqueio Continental e o fim do comércio neutro de Portugal. Contudo, existem questões
internas as quais precisam ser levantadas a fim de entender este movimento.

Já se observou que o impacto do preço na produção é importante, mas não fundamental.
Claro, que quando se atingi um preço muito baixo, não compensa produzir, só se existir
técnicas de produção eficientes (produzir com boa qualidade e quantidade), como bem
alertou Wehling. O anil fluminense era de qualidade inferior ao indiano, contudo, como já
se viu, ele tinha melhorado, tanto que em 1785 foi vendido com sucesso num leilão em
Lisboa70. Então, as técnicas e o processo de produção até poderiam ser precários, mas não
foi o que condicionou a queda do anil. O que poderia ter prejudicado a performance do
índigo do Rio de Janeiro é a falta de credibilidade, devido à falsificação. Isto era uma
preocupação da Coroa, pois manchava a reputação do anil brasileiro. Em carta de 1798 para
a Mesa de Inspeção do Rio de Janeiro, Rodrigo Coutinho reclama disto, salientando “que
deixando por mais tempo sem remedio [falsificação], acabarão o commercio tão
vantajoso”71. Não se pode afirmar que isto era prática constante, contudo era tema de uma
certa regularidade, como mostrado anteriormente, entre o vice-rei e o Conselho
Ultramarino.
70
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Um outro aspecto interno que pode contribuir para o declínio do anil produzido no Rio de
Janeiro é o exemplo de Cabo Frio. Nesta cidade existiam 206 fábricas de anil no ano de
1797. Em comparação com outros ramos de comércio, as fábricas de açúcar somavam 19 e
as de aguardente nove. A produção de anil alcançou 780 arrobas sendo que já tinham
exportado
[...]para o Rio de Janeiro o melhor de 1.500 arrobas por anno. [Contudo,] hoje quase se
acha extinta esta plantação pelo atrazo que tem avido na produção della, e apezar dos
trabalhos, e idéias com que os lavradores têem [...], não tem correspondido o fruto ao
trabalho, ficando em ignorancia a causa do esmorecimento desta planta depois de nascida,
[...], por cujo motivo [...] se têem voltado para as plantações de mandioca, milhos, feijões e
arroes, e com especialidade para as canas de açúcar72.

Este caso aponta que os lavradores tinham a sua frente uma praga ou peste a qual não
sabiam como enfrentar. Diante do insucesso no combate “a causa do esmorecimento”
migraram para outras atividades, primeiro para sobreviverem, depois para lucrarem. A
substituição de cultura, como já mostrado antes, e este é mais um exemplo, parece presente
no anil. Assim, caso o fabricante ou lavrador vislumbrasse o fracasso de sua produção (quer
seja pela falta de pagamento, praga, baixo preço, melhor preço de um substituto), ele
migrava para outra cultura a qual conhecia.
Um último aspecto endógeno é o café. Encontramos no inventário73 de Thereza de Jesus,
além de uma roça de mandioca (4$800) e uma de anil (3$200), 6 pês de café (9$600) e 8
escravos. Importante destacar, que este documento é de 1789 e que a inventariada morava
no Rio de Janeiro. Ainda tem-se que levantar outros inventários, contudo este sugere que
pode ter ocorrido substituição de cultura não só pelas culturas citadas, mas também pelo
café. É fato que este teve um bom desempenho entre 1796-1811 (699.642 arrobas74) e entre
1812 e 13 (195.920 arrobas75). A questão fica em aberto.

Caso se pudesse concluir, dizer-se-ia que embora o anil dependesse dos mercados e dos
choques externos, existiam peculiaridades endógenas (falsificação e rotatividade de
72

Sem autor. Memória histórica da cidade de Cabo Frio e de todo o seu distrito. Sem local em 1797. RIHGB,
tomo XVLI, 1883, p.219.
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AN, n.8667, maço 453, Rio de Janeiro em 1789.
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José J. de Andrade Arruda, ob. cit., tabela 68.
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cultura), que não a demanda interna, as quais determinaram o seu declínio. Soma-se a estes,
ainda, a produção portuguesa de anil na Ásia e, internamente, a questão da abertura dos
portos em 1808, a qual arrefeceu o comércio luso-brasileiro, e a diversificação da pauta de
exportações fluminense (pós 1796), não incentivando a Coroa a investir no anil. O anil até
poderia ter desempenhado um papel de destaque por mais alguns anos, visto que existiam
outros países, que não a Inglaterra, que demandariam o anil brasileiro. Contudo, parece que
esta não era a intenção da Coroa (observado os cenários externo e interno além da produção
de anil na Ásia), nem dos anileiros (dado o ganho com o plantio ou fabricação de outra
cultura) e menos ainda dos compradores internacionais, em face da falsificação.
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O DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DE UMA TEORIA ECONÔMICA SOBRE
TRABALHO E EDUCAÇÃO
Fayra da Costa Batista.
Economista e pós-graduanda em História do Brasil Pós-30.
Universidade Federal Fluminense.

Introdução
Estamos vivendo hoje, a exaltada “Era do Conhecimento”, onde busca-se a formação
de um “homem global”, um homem integrado. Onde o chamado “homem global” está
envolvido, não temos mais o trabalho na sua forma tradicional. Pois neste momento histórico
da produção capitalista, o homem passa a desempenhar outros papéis, onde a inclusão se dá
via a capitalização do ser humano. Nessa nova organização, o homem se transforma em um
“coletor de informações” e não representa mais um ser social que transforma a natureza para
atender as suas necessidades. No mundo deste novo de século, nômade e sem emprego, “o
homem se volta para a busca do conhecimento e o desenvolvimento dos processos
criativos”.1 Isso leva conseqüentemente à previsão, segundo alguns teóricos, de que,
principalmente na área de serviços, o emprego irá desaparecer e com ele o homem
trabalhador, mudando os conceitos referentes, até então, à “classe trabalhadora”.
Pretende-se que, na “nova fase das organizações capitalistas”, os problemas sociais e
historicamente clássicos, como o trabalhador sendo apenas um acessório de máquinas cada
vez mais sofisticadas, o trabalhador alienado no processo produtivo, o trabalhador não
possuindo os produtos do seu trabalho e o trabalhador sem possuir verdadeiramente o valor do
que produz, sejam para sempre “superados”. Afinal, a intenção é a metamorfose de uma
“classe trabalhadora” em uma “classe sem trabalho”.
E é dessa forma que a educação também é afetada, na medida em que passa a ser cada
vez mais direcionada para a produção capitalista, tendo que desempenhar duas funções
fundamentais: 1) a produção de uma mão-de-obra “qualificada” para as necessidades do
capital, e 2) a formação de uma consciência alienada e de métodos ideológicos que
possibilitem um controle político dentro do processo de produção capitalista, onde o objetivo
central é a apropriação do trabalho alheio.
Por esta razão, o objetivo deste trabalho é levantar de forma breve, a discussão a
respeito do discurso oficial em relação à educação como fator predominante na questão da
geração de empregos para os indivíduos ou, de forma mais ampla, como a causa fundamental
para o desenvolvimento e a “riqueza das nações”.

1
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Metodologia
Este artigo tem como metodologia o método dialético, onde “Nada pode desenvolverse plenamente sem superar seu contrário. Deste modo, o movimento passa a ser visto como a
superação de uma coisa por outra. Expressando o mesmo em outros extremos, cada coisa
existe em determinada situação real que nunca coincide com sua situação ideal ou potencial
e isto porque as contradições dos elementos com seus opostos impedem seu pleno
desenvolvimento. Deste miolo teórico se ancora os conceitos de tese, antítese e síntese. E
somente com estes conceitos é que se pode chegar a uma visão verdadeiramente dialética”,
(Paulo Campanário Dialectica Y Impirismo, pg. 10). Pois o mundo não pode ser considerado
como um complexo de coisas acabadas, mas de processos, onde as coisas e os reflexos na
consciência (os conceitos), estão em incessante movimento, gerado pela transitoriedade
quantitativa e qualitativa da sociedade. Por esta razão, as informações aqui descritas não
podem ser consideradas como reflexões permanentes e imutáveis, mas consideradas apenas
como um processo complexo de reflexão, que tem como objeto a evolução da classe
trabalhadora e de toda uma contextualidade histórica e econômica que a envolve.

Análise e discussão
I
O homem, enquanto ser social, passou a ser visto pela teoria burguesa como o homo
oeconomicus2 produto do sistema capitalista de produção, não interessando enquanto homem,
mas enquanto um conjunto de faculdades a serem trabalhadas para que o sistema econômico
funcione como um mecanismo perfeito (ou quase). Por esta razão, qualquer característica
humana, como a reflexão, os valores, as tradições ou a ética, são indesejáveis para o
funcionamento do sistema.3 No entanto, quando saímos da esfera da circulação onde as teorias
burguesas se fundamentam, é que encontramos as respostas para esta tão frágil e resistente
2

Conceito criado pelos economistas clássicos, segundo o qual o homem seria motivado exclusivamente por
razões econômicas, preocupando-se em obter o máximo de lucro com o mínimo de sacrifício de modo imediato.
O homo oeconomicus agiria racionalmente no sentido de maximizar sua riqueza e assim introduzir novos
métodos produtivos para enfrentar a concorrência no mercado.
3
“O que aqui reina é unicamente Liberdade, Igualdade, Propriedade e Bentham. Liberdade!Pois comprador e
vendedor de uma mercadoria, por exemplo, da força de trabalho, são determinados apenas por sua livre-vontade.
Contratam pessoas livres, juridicamente iguais. O contrato é o resultado final, no qual suas vontades se dão uma
expressão jurídica em comum. Igualdade! Pois eles se relacionam um com o outro apenas como possuidores de
mercadorias e trocam equivalente por equivalente. Propriedade! Pois cada um dispõe apenas sobre o seu.
Bentham! Pois cada um dos dois só cuida de si mesmo. O único poder que os junta e leva a um relacionamento é
o proveito próprio, a vantagem particular, os seus interesses privados. E justamente porque cada um só cuida de
si e nenhum do outro, realizam todos, em decorrência de uma harmonia preestabelecida das coisas ou sob os
auspícios de uma previdência toda esperta, tão somente a obra de sua vantagem mutua, do bem comum, do
interesse geral”. MARX, Karl. O Capital – O Processo de Produção do Capital. Livro I, Vol.1, Cap. IV, pg.145
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aparência presente somente na esfera da circulação,4 e percebemos que para a maioria dos
homens não resta nada além do que se apresentar ao mercado para ser “esfolado”.
É na esfera da aparência que encontramos a elaboração da teoria do capital humano, a
esfera da troca das mercadorias, onde as relações entre as pessoas acabam se tornando
relações entre coisas, concebendo a realidade como sendo o resultado do comportamento
individual. E assim,
Se todos os indivíduos são livres, se todos no mercado de trocas podem vender e
comprar o que querem, o problema da desigualdade é culpa do indivíduo. Ou seja, se
existem aqueles que têm capital é porque se esforçaram mais, trabalharam mais,
sacrificaram o lazer e pouparam para investir 5.

Dessa forma, a sociedade está dividida em camadas e não em classes, uma
estratificação que é formada conforme o mérito de cada um, como talentos individuais ou
privações ao longo da vida, anos de escolaridade, por exemplo, determinados pelas aspirações
pessoais. Assim, o antagonismo de classe não existe, em lugar de explorados e exploradores, a
relação se constitui entre “possuidores e não possuidores”, ou seja, uma relação entre classes
se transforma numa relação entre indivíduos. E com isso a teoria do valor-trabalho, baseada
nas condições de produção, é colocada de lado pela idéia da utilidade, enfatizando o reino das
trocas dos valores de uso, onde pressupõe a igualdade entre os agentes, ambos, capitalistas e
trabalhadores, são proprietários de fatores de produção, o primeiro possui o capital (dinheiro)
e o outro a força de trabalho. A idéia de capital, uma relação específica, própria de uma
sociedade específica e delimitado historicamente, transforma-se em um fator de produção
como outro qualquer, existente em qualquer sociedade.
A análise econômica marginalista transfigura o conceito de homem, este se transforma
de um ser histórico e concreto, que se constrói pelas relações sociais de trabalho que
estabelece com outros homens, num ser abstrato, caracterizado pelo egoísmo e pela
racionalidade, sendo a forma de produção capitalista dada como natural. No entanto, sabemos
que historicamente os homens não surgiram divididos entre possuidores e não possuidores de
capital, esta relação se estabeleceu através dos anos, calcado num processo histórico
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“Ao sair dessa esfera da circulação simples ou da troca das mercadorias, da qual o livre-cambista vulgaris
extrai concepções, conceitos e critérios para seu juízo sobre a sociedade do capital e do trabalho assalariado, já
se transforma, assim parece. Em algo a fisionomia de nossos personagens do drama. O antigo possuidor de
dinheiro marcha adiante como capitalista, segue-o o possuidor de força de trabalho como seu trabalhador; um,
cheio de importância, sorriso satisfeito e ávido por negócios; o outro, tímido, contrafeito, como alguém que
levou a sua própria pele para o mercado e agora não tem mais nada a esperar, exceto o curtume.” MARX, Karl.
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excludente e desumano, escrito com o sangue de muitos homens e nações, terrivelmente
devastadas pela lógica acumulativa do capital.6
As desigualdades estabelecidas pelo sistema capitalista de produção, já que “onde há
igualdade, não há lucro”7, é transposta para uma liberdade abstrata estabelecida por um
Estado Liberal: a liberdade do trabalhador de escolher para qual capitalista trabalhará ou a
liberdade de optar por não trabalhar e passar fome. Mas apesar de sua liberdade de optar, ele
depende da opção do capitalista de comprar sua força de trabalho. Ou seja, “a capacidade de
trabalho nada é se não é vendida”8, sendo que o desenvolvimento do conceito de capital
humano se dá exatamente para justificar os investimentos feitos em educação para produzir
capacidade de trabalho, e assim a educação se transforma num novo padrão de adestramento
dos trabalhadores, funcional à produção capitalista, tanto a nível de educação elementar como
a nível profissionalizante, como SENAI, SENAC etc, ocultando as desigualdades de acesso e
qualidade da educação.
Embora a teoria do capital humano esteja fundada nos pressupostos marginalistas do
capitalismo concorrencial e de um “Estado Liberal”, sua necessidade e seu desenvolvimento
efetivo se dá na fase monopolista e num “Estado Intervencionista”. Apesar do paradoxo, ele é
apenas aparente e ao mesmo tempo intrínseco ao próprio sistema capitalista de produção, pois
o Estado é trazido exatamente para buscar superar as crises inseridas no próprio
funcionamento do sistema, não transgredindo em essência os pressupostos marginalistas,
impondo ao Estado um papel de administrador do capital.
Isto ocorre porque a crise intrínseca ao modo de produção capitalista aparece como
uma crise de “demanda efetiva”, mostrando que o capital, na sua tarefa de autovalorização, se
torna incapaz de gerar as condições de sua continuidade na produção da mais-valia. Fazendo
do Estado um capitalista em particular9, já que é destinado à ele algumas funções especificas:
A função econômica de garantir a produção de mais valia, através de diversos
mecanismos, como os subsídios;
A função política de gerar condições favoráveis ao lucro; e

6

“A Natureza não produz de um lado possuidores de dinheiro e de mercadorias e, de outro, meros possuidores
das próprias forças de trabalho. Essa relação não faz parte da história natural nem tampouco é social, comum a
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produção social.” MARX, Karl. O Capital – O Processo de Produção do Capital. Ed. Nova Cultural. Livro I,
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A função ideológica de aparente mediador do bem comum e acima das diferenças de
classes, mascarando o imperialismo mundial e legitimando as formas capitalista de produção.
Dessa forma, percebe-se que a teoria do capital humano trata-se de uma das
especificações das diversas teorias de desenvolvimento que surgem mais intensamente após a
Segunda Guerra Mundial, no âmbito das relações capital-trabalho como uma resposta
necessária à crescente tecnificação do processo de trabalho, decorrente da busca incessante
pelo lucro e das conseqüentes mutações sofridas na composição orgânica do capital, elevando
a parte constante em sacrifício da parte variável, ou seja, expulsando pessoas do processo
produtivo para potencializar a capacidade de trabalho.
Portanto, dentro de um contexto histórico, a teoria do capital humano surge como um
dos fatores explicativos do desenvolvimento e da modernização, mascarando a trajetória das
relações imperialistas que se estabelecem a nível econômico, político e social. Propondo a
idéia de que “subdesenvolvimento” nada tem haver com as relações de poder, mas sim de
modernização, onde os recursos humanos qualificados, o capital humano, se teoriza no
elemento fundamental, sendo a educação e o treinamento a chave para o reino globalizado
sem conflitos, onde reina a paz e harmonia, não se esquecendo que a chave de entrada para
este reino é a jura de submissão e obediência do trabalho ao majestoso rei: o capital.
A entrada em cena do Conhecimento na sociedade capitalista, que nos remete a Teoria
do Capital Humano, se apresenta sob dois fundamentos: 1) na perspectiva de uma mão-deobra mais “qualificada”; e 2) num auto-desenvolvimento do trabalhador de um capital pessoal
levando-o à empregabilidade. Essa teoria é uma derivação da teoria econômica marginalista,
como já foi dito, e seu ressurgimento, em parte, se deve à crise do modelo taylorista e, por
outro lado, à redefinição das relações de trabalho e do papel do sistema educacional, que no
Brasil toma forma especificamente a partir de 1968 com o acordo MEC/USAID, que tinha
como objetivo criar praticas educacionais dissimuladoras, calcadas na neutralidade e numa
aparente política de boa vizinhança, mas que visava negar a luta de classes, exaltando o
indivíduo e estabelecendo que o capital humano – investimentos em educação – seria a única
forma de ascensão social.
Apesar de ser possível mencionar numerosos autores que se referem ao investimento
em pessoas como fator de desenvolvimento, após os clássicos, foi a ofensiva neoliberal, a
partir do final da década de 50 que retomou a Teoria do Capital Humano, iniciada por
Theodore W. Shultz com o livro “Investindo em Capital Humano” publicado em 1971 e
Prêmio Nobel em 1979 e reforçado pelo trabalho de Gary Becker, professor da Universidade
de Chicago e Prêmio Nobel de Economia em 1992. Ambos, e muitos outros autores, usaram
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essa teoria para explicar que as diferenças de salários são responsabilidade dos próprios
trabalhadores e aponta à um utilitarismo imediatista decorrente de sua aceitação irrestrita.
Constitui-se em um dos elementos explicativos referente ao desenvolvimento e à equidade
social e “fundamenta” uma teoria da educação.
O meu próprio interesse por este assunto surgiu no correr de 1956-57, quando eu era
membro do Centro de Estudos Avançados das Ciências do Comportamento. Sentiame perplexo ante os fatos de que os conceitos por mim utilizados, para avaliar
capital e trabalho, estavam se revelando inadequados para explicar os acréscimos
que vinham ocorrendo na produção. Durante o ano de minha permanência no
Centro, comecei a perceber que os fatores essenciais da produção, que eu
identificava como capital e trabalho, não eram imutáveis: sofriam um processo de
aperfeiçoamento, o que não era devidamente avaliado, segundo a minha
conceituação de capital e trabalho. Também percebi claramente que, nos Estados
Unidos, muitas pessoas estão investindo, fortemente, em si mesmas; que estes
investimentos humanos estão constituindo uma penetrante influência sobre o
crescimento econômico; e que o investimento básico no capital humano é a
educação.10

Schultz, além de pioneiro, é um dos mais importantes teóricos na vulgarização da
teoria do capital humano. Para ele
O componente da produção, decorrente da instrução, é um investimento em
habilidades e conhecimentos que aumenta futuras rendas e, desse modo, assemelhase a um investimento em (outros) bens de produção. 11

O objetivo de Schultz é “determinar o valor real da instrução”, fundamentando
argumentos explicativos do desenvolvimento econômico dentro da visão marginalista, ou
seja, explicar as variações de renda e os níveis de desenvolvimento, mas sem deixar de
exercer sua função apologética diante da classe que representa – a sociedade burguesa. A
educação torna-se, assim, o principal capital humano quando concebido sob a ótica da
produção, como produtora de capacidade de trabalho, tornando-se um investimento como
qualquer outro. Reduzindo o processo educativo à simples gerador de capacidade de trabalho
e, assim, de produção. E dessa forma busca-se, macroeconomicamente, os determinantes
básicos para o aumento da produtividade e os elementos de superação do atraso econômico e,
microeconomicamente, as diferenças individuais de produtividade, de renda e de mobilidade
social. Deixando oculto as deficiências embutidas no processo produtivo capitalista – um
processo de produção de mais valor. Exemplificando melhor estes dois pontos, temos as
seguintes análises:
Macroeconomicamente, a teoria do capital humano constitui-se num desenvolvimento,
ou melhor, num complemento da teoria marginalista do desenvolvimento econômico. Onde
para um país sair da condição de “pré-capitalista” necessita de crescentes taxas de
10
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acumulação, obtidas, a médio prazo, pelo aumento necessário da desigualdade – a famosa
historinha do bolo tão difundida entre nós – e a longo prazo haveria uma redistribuição pois a
economia estaria fortalecida. E assim, uma taxa mínima de desemprego, uma maior
produtividade, uma maior transferência de renda entre os setores e, é claro, salários mais
elevados. A preocupação básica na macroeconomia é com, então, binômio: avanços
educacionais e desenvolvimento econômico.
Microeconomicamente, supõe-se que o indivíduo é produtor de suas próprias
capacidades de produção, denominando-se, assim, de investimento humano o fluxo de
despesas que ele deve efetuar, ou que o estado deva efetuar por ele, em educação – no sentido
de treinamento – par aumentar a sua produtividade. Sendo a renda função da produtividade,
onde a uma dada produtividade marginal corresponde uma renda marginal. Desenvolveu-se,
dentro desta visão, diversos trabalho sobre custo-benifício, taxa de retorno, etc.
No entanto, apesar das definições macro e micro referente às análises da teoria do
capital humano, ambas não mudam em nada seus pressupostos, e buscam fatores cognitivos
na explicação tanto para a riqueza de um país como para o sucesso profissional individual e
sua conseqüente rentabilidade. Fornecendo à escola o papel de socialização enquanto
fornecedora de hábitos, costumes e disciplina, que sejam funcionais para o sistema capitalista,
tornando parte importante na relação de dominação e submissão que há na esfera social,
política e econômica da sociedade.
Enfim, de acordo com a teoria do capital humano este capital é formado via o
investimento em escolaridade e em treinamento. Fatores sociais e políticos são ignorados,
essa análise se faz necessária dentro da visão marginalista, até mesmo por causa da forma
como se dá a concepção de homem e de sociedade, baseada na apologia burguesa de
“aparente cientificidade”, onde modelos matemáticos e pontos ótimos de equilíbrio buscam
mascarar as atrocidades existentes no modo da produção capitalista a partir do momento que
responsabiliza somente o indivíduo pelos seus próprios ganhos.

II
A idéia de que o aperfeiçoamento das forças produtivas eleva a eficiência do trabalho
e do capital não é contemporânea, o que nos remete às obras de Adam Smith, entre outros. Os
adeptos da teoria usam uma citação clássica de Smith, segundo a qual:
Um Homem educado à custa de muito esforço e tempo para qualquer emprego que
exige destreza e qualificações especiais pode ser comparado a uma daquelas
máquinas caras. O trabalho que ele aprende a realizar, como será de esperar, acima
11
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dos salários habituais da mão-de-obra comum, compensar-lhe-á todo o custo de sua
educação, com, pelo menos, os lucros habituais de um capital igualmente valioso. 12

E é dessa forma que “...os salários do trabalho variam com o grau de dificuldade da
sua aprendizagem e a despesa necessária para tal”.13
Quase um século depois, J.Stuart Mill retoma o pensamento de Smith de forma ainda
mais impudente:
Para o propósito, pois, de alterar os hábitos da classe trabalhadora (...) a primeira
coisa necessária é uma eficaz educação nacional das crianças da classe trabalhadora.
Pode-se afirmar sem hesitação que o objetivo de toda formação intelectual para a
massa das pessoas deveria ser o cultivo do bom-senso; o torna-las aptas a formular
um julgamento sadio das circunstâncias que as cercam. Tudo o que se pode
acrescentar a isso, no domínio intelectual, é sobretudo decorativo.14

Mas é realmente com Schultz que uma teoria econômica da educação ganha a sua
forma15. Onde,
(...) Concebendo o salário ou a renda como preço do trabalho, o indivíduo,
produzindo mais, conseqüentemente ganhará mais. A definição de renda, neste
raciocínio, é uma decisão individual. Se passa fome, a decisão é dele (indivíduo) ; se
fica rico, também.16

Fica clara a essência da ideologia burguesa que transforma o irracional em
naturalidade no modo de produção capitalista. A forma mais elaborada e até mesmo a mais
formal dentro da teoria e que busca quantificar o binômio educação-desenvolvimento
econômico é a introdução do chamado “fator H” (recursos humanos) numa função
marginalista de produção denominada de Cobb-Douglas17, “onde toda a variação de PIB ou
renda per capita não explicada pelos fatores A (nível de tecnologia), K (insumos de capital), L
(insumos de mão-de-obra) seria devida ao fator H (mão-de-obra potenciada com educação,
treinamento etc.)”.18 Dessa forma, ter-se-ia então a renda nacional (ou individual) Y
determinada pelo capital físico K, pelo trabalho L e pelo capital humano H. E dessa forma, “o
fato de não ser proprietário, não dispor de um capital físico, ou não pertencer à uma classe
burguesa, nesta ótica pouco importa, uma vez que o indivíduo, investindo em capital humano,
poderá aumentar sua renda (isso depende dele, pois a decisão é dele); e a médio ou longo
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prazo, este investimento lhe permitirá ter acesso ao capital físico ou dispor do mesmo status e
privilégios dos que o possuem”.19
Como este capital é formado via o investimento em escolaridade e em treinamento, o
chamado “fator H” é determinado por um conjunto de anos de escolaridade somado a anos de
treinamento. Sua natureza varia conforme varia o tempo, o tipo e o rendimento do indivíduo
na “escola”. Ou seja, o desempenho e o aproveitamento escolar irá determinar os retornos
futuros referentes ao investimento no indivíduo. Mas como se dá esta variância? Segundo a
teoria do capital humano, quando se aplica a função de produção exposta acima aos
determinantes da escolaridade, temos a seguinte função: “Y (tomado quer como acesso à
escola, tipos e níveis de escola, carreiras, ou tomado como o tempo de permanência na escola,
ou ainda, tomado como o desempenho ou rendimento escolar) seria função de um conjunto de
fatores sócio-econômicos ou do chamado background sócio-econômico familiar, fatores
ambientais, nutrição, fatores escolares (escola, professor, equipamento, tecnologia
educacional, currículo etc). A matriz de fatores ou variáveis pode se estender ao infinito”.20
Percebe-se, sem muito esforço a circularidade que há na análise, onde o que é
“determinante vira determinado”, ou seja, a escolarização é colocada como determinante da
renda e da igualdade social pela igualdade nas oportunidades educacionais, e simultaneamente
o acesso à escola, a permanência e o desempenho na mesma, dependem da renda e dos demais
indicadores referentes à situação sócio-econômico familiar.
O que ocorre é que a teoria econômica clássica21 sempre viu a determinação dos
salários da mesma forma que a determinação do preço de qualquer outra mercadoria, ou seja,
o salário é determinado pela interação da demanda e oferta agregadas de trabalho, e com isto,
uma natural homogeneidade da mão-de-obra. E apesar de se poder verificar claramente as
disparidades salariais, os economistas clássicos, e seus seguidores mais recentes,
contentavam-se com uma ligeira explicação: a existência de mão-de-obra de diferentes
qualidades, dando por superado o problema da heterogeneidade.
Dessa forma, para a teoria do capital humano, diferentes qualidades de mão-de-obra
explicariam os diferentes salários, ou seja, diferentes pessoas incorporam diferentes
quantidades de capital humano conforme sua qualificação, onde este capital é fruto de
investimento,especialmente em educação, baseado em decisões racionais envolvendo a
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comparação de taxas de retorno e taxas de juro de mercado, como qualquer outro
investimento22.
Portanto, os maiores salários correspondem à maior soma de investimento em capital
humano, e a hierarquia salarial reflete estas diferenças, sendo que estas diferenças não é nada
além que o reflexo das desigualdades no montante de competências adquiridas e das
preferências individuais, que se traduzem em níveis variáveis de investimento, supondo-se
que todos os indivíduos tenham a mesma oportunidade de investir.
As análises do capital humano tentam privilegiar o lado da oferta e as características
individuais do indivíduo na determinação de suas oportunidades no mercado de trabalho, bem
como de sua renda. Com isso, são as variações no capital humano dos indivíduos que vão
determinar sua ocupação e seu salário. E assim, estabelecidos os preços dos atributos pessoais
demandados pelo mercado ficam definidas as taxas de retorno aos projetos de investimento
em capital humano. Considerando que no curto-prazo esses projetos são materializados num
estoque que só pode ser alterado marginalmente, a oferta de trabalho como um todo contém
em si mesma uma dada distribuição de salários. Qualquer alteração nos salários se dá
necessariamente via alterações nas taxas de retorno. Chega-se, então e intencionalmente, à
distribuição de salários sem se considerar os tipos de funções (postos de trabalho,
especificamente) existentes na economia, fazendo com que a eliminação de postos de trabalho
em nada influencie o processo produtivo.
Enfim, a origem do modelo de distribuição de renda da teoria do capital humano é
encontrada na última seção da primeira parte de um trabalho de Gary Becker: “... uma ênfase
em capital humano não só ajuda na explicação de diferenciais de renda... [como] oferece
uma ligação entre renda, habilidade e incentivo para investimento em capital humano”23. A
teoria do capital humano insiste em atribuir causalidade na relação entre educação e salário. O
salário seria uma função das características pessoais do trabalhador, e a gama de
características pessoais estaria reduzida àquelas que constituem o capital humano do
trabalhador, isto é, àquelas habilidades cognitivas adquiridas no aprendizado geral, mas
também no treinamento específico para o desempenho de certas tarefas. Somente o lado da
oferta pode ser afetado por medidas de política, o que significa promover igualdade de
oportunidades, como o aperfeiçoamento do mercado de capital e/ou programas de
empréstimos para estudantes.

22
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SHULTZ. Theodore. O Capital Humano – Investimentos em Educação e Pesquisa. 1971, Cap. 09.
Citação - LIMA, R. Mercado de Trabalho: O Capital Humano e a Teoria da Segmentação. PPE. 1980, pg. 246.
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Considerações Finais
A vida moderna trouxe consigo a abundância de bens e serviços, assim como uma
quantidade de tempo maior disponível para o lazer (para alguns), onde os avanços
tecnológicos nos computadores, nas comunicações, nos materiais e na biotecnologia
proliferaram (e proliferam) a uma velocidade jamais vista. Surge uma “nova” sociedade, é a
era da informação e do conhecimento, a substituição do capital físico e financeiro, a
inteligência criadora constitui-se assim na riqueza da nova sociedade, a grande vantagem
competitiva para as grandes empresas capitalistas. É assim, que a teoria do capital humano se
enche de um novo fôlego e se reafirma como tantas apologias burguesas neste novo século.
Toda a teoria se baseia no seguinte modelo: “novos conhecimentos levam a novas
tecnologias, as quais, por sua vez, levam a mudanças econômicas; que, conseqüentemente,
geram mudanças sociais e políticas, as quais, em ultima instância, criam uma nova visão do
mundo”, sendo o capital humano (pessoas estudadas e especializadas) o fator determinante
desta transformação global. Embora, as mudanças que vem ocorrendo são turbulentas para
muitas pessoas, para os defensores da teoria, “transformar o mundo numa economia do
conhecimento baseada no conhecimento é, provavelmente, o passo com maior probabilidade
de sucesso já dado na história do desenvolvimento econômico do mundo. Para a maior parte
da população mundial, este desenvolvimento irá melhorar sensivelmente a condição de vida,
libertando-as do excessivo trabalho e esforço físico de sobrevivência permitindo que
desenvolvam seu potencial humano de maneira plena”24.
A história das sociedades (pré-industrial, industrial e do conhecimento25) possui algo
em comum que as direcionam: o aperfeiçoamento da produtividade, mantendo um padrão
mais alto de vida (para alguns) e uma população mais rica (cada vez menor e mais
concentrada). O que não podemos esquecer é que como qualquer defensor da teoria do capital
humano,os teóricos estão analisando uma realidade específica, com uma base teórica
específica, tudo que se é feito e produzido é para e pelo mercado. E por esta razão que
melhorias na produtividade são a força propulsora das mudanças nesta nova economia, sendo
que mudanças na produtividade só possuem um beneficiador – o capital
Para seus defensores, esta fase da economia mundial difere das outras fases do
desenvolvimento da economia, exatamente na ênfase dada no desenvolvimento do
conhecimento através de pesquisa formal e esforços aplicados e na transmissão de
conhecimentos abstratos para indivíduos através da educação formal e treinamento. Na
24
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CRAWFORD, Richard. A Era do Capital Humano. 1994, pg. 17.
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economia do conhecimento as pessoas devem aprender na sala de aula matérias básicas, como
leitura e matemática e matérias avançadas, como física e contabilidade antes de efetivamente
participar da economia do conhecimento. Mas a questão que se levanta é a quem se destina
esta afirmação? Por que a educação se tornou um recurso produtivo e o que exatamente ela
defende? Estas questões não são difíceis de serem respondidas quando seguimos na leitura
dos estudos sobre o capital humano. Segundo Crawford,
para que se possa atingir a produtividade potencial dos conhecimentos, estes
precisam ser utilizados livremente. Por esta razão, as sociedades totalitárias nunca
poderão atingir plenamente o potencial de uma economia do conhecimento 26.

E ao continuar sua exposição percebemos claramente que toda a teoria criada (todo a
historia de um novo reino encantado) tem como objetivo a defesa de uma lógica dominante e
irracional, que tenta justificar a exclusão crescente que este sistema tem criado ao longo dos
séculos, ao afirmar que “os Estados Unidos, sendo o país com maior liberdade pessoal e
maior liberdade de imigração, são o laboratório onde estão sendo testadas e desenvolvidas a
maior parte das estruturas econômicas e sociais da economia do conhecimento. O sistema
aberto americano não tem concorrente quando se trata de liberar a capacidade criativa de
sua população”27, deixando claro a sua posição.
Não coloco em discussão a defesa nacionalista que devemos praticar, mas coloco em
discussão o fundamento de uma teoria que coloca a educação como a base central da riqueza
de um país, justificando toda a sua conduta econômica e social nos resultados, que para eles
são benéficos, da busca constante de uma maior produtividade, vista como a força propulsora
para que as mudanças ocorram, ou seja, a “produtividade é a alavanca que move a economia
de um nível para o próximo”28. Ou seja, um aprimoramento na produtividade permite que o
mesmo nível de trabalho seja feito com menor número de pessoas ou, então, mais trabalho
seja feito com o mesmo número de pessoas, e com este aumento de produtividade obtém-se
maior riqueza, concentrada, mas maior29. E toda a sociedade capitalista se move nesta direção.
Nesta sociedade afirma-se que o aperfeiçoamento em produtividade (produção de
mais-valia) libera trabalhadores para mudarem de emprego, pois quanto mais rápida a taxa de
produtividade (produção de mais-valia) aumenta e a economia cresce, mais rápida é a taxa de
mudança, ou seja, mais pessoas precisam mudar para novos empregos. Mas o que não é
26

Idem, pg.23.
Idem, pg. 24.
28
Idem, pg 25.
29
Por esta razão, aumentos de produtividade significa para mim, dentro de uma teoria critica do sistema, o
aumento na produção de mais-valia relativa, já que aumento de produtividade significa a medida de bens e
serviços (ou os meios de subsistência dos trabalhadores) que podem ser produzidos com a redução de
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colocado, que da mesma forma que a industria não conseguiu absolver todos os trabalhadores
que saíram do campo, a sociedade do conhecimento também não consegue absolver os
excluídos desta lógica, e para tanto busca justificativas, que vistas em sua essência não são
convincentes.
O que é evidente, até mesmo para Crawford, que a busca desta crescente
produtividade gerou ferramentas jamais esperadas pela humanidade, os computadores, as
telecomunicações avançadas, a robótica, a biotecnologia e tantas outras fazem do mundo um
lugar mais fácil para se viver. Mas para quem viver? Enfim, estas tecnologias capacitaram os
fazendeiros a produzirem mais alimentos (ou melhor, mercadoria-alimento) com menor
número de trabalhadores; industrias a fabricarem produtos melhores com menor número de
horas trabalhadas, menos material e menos energia; e uma variedade de serviços que
passaram a ser prestados com menas pessoas e menos dispêndio de energia. Que sociedade é
esta que diz ter criado melhores condições de vida sendo ela mesma responsável pela redução
drástica do emprego, condição necessária para se obter a equalização social e econômica na
sociedade.
Mas como a economia industrial se tornou uma economia do conhecimento? Ou como
a busca de aumentos na produtividade (produção de mais-valia) alcançou a educação?
Segundo os teóricos da teoria do capital humano (alguns com pigmentos de tendência
shumpeteriana, apesar de ser uma teoria marginalista), o que causa todas estas mudanças são
as inovações, que são traduzidas pelos “empreendedores em negócios” mais eficazes, o que
por sua vez, geram melhores produtos e melhores serviços, utilizando-se, é claro, menos
trabalho, menos materiais e menos energia, tornando-se, assim, mais competitivos. Palavrinha
esta também muito importante nesta nova fase de produção capitalista.
O ponto mais importante das inovações é que menos trabalho é necessário em algum
lugar do sistema de produtivo, a redução do volume de emprego pode ocorrer tanto nas
empresas como em seus fornecedores. E o que move este processo inovador é o lucro, e neste
ponto, concordo com Crawford, pois segundo ele:
O catalisador para a inovação é o lucro. Um empreendedor se beneficiará dos lucros
gerados pela inovação e em negócios já existentes, pois poderá crescer se a inovação
gerar lucros. Ambos esperam o lucro, ou por estar atuando em um novo mercado ou
por estar atuando em um mercado já existente, mas de forma mais eficiente e eficaz
que a concorrência30.

determinado nível de trabalho, e isto significa elevação dos lucros, ou acumulação de capital.
Ver: CRAWFORD, Richard. A Era do Capital Humano. 1994, pg. 28.
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É desta forma, que a busca do lucro gera inovações, que por sua vez, geram melhorias
na produtividade (produção de mais-valia) e mudanças no mundo do trabalho. E é neste ponto
que também consiste o ataque dos teóricos shumpeterianos em economias planificadas, pois
numa economia socialista, pelo contrário, não há motivação para a inovação, sendo
difícil, assim, aumentar a produtividade. À medida que o mundo caminha em
direção à economia do conhecimento, os países adotam cada vez mais a economia
de mercado, pois automaticamente transformam novos conhecimentos em inovações
tecnológicas e econômicas e incrementam a produtividade e o padrão de vida. 31

Mas o padrão de vida de uma minoria, que hoje está inserida na seguinte classificação:
os que têm cartão de crédito, os que não tem cartão de crédito, mas poderão obte-lo, e os que
não tem cartão de crédito e não possuem nenhuma possibilidade de te-lo.
Enfim, seres humanos, seus corpos, habilidades e conhecimento, são parte de um
estoque de capital do mundo. Fato que para os formuladores da teoria do capital humano não
há nada de frio ou desumano, ou seja, para eles “os ativos das empresas descem pelo elevador
a noite”. Outro fator em destaque na teoria é que o valor do capital humano cresce com o
aumento na quantidade de capital físico. Pois máquinas sofisticadas aumentam o valor do
treinamento especializado e da educação, ou seja, capital físico e financeiro adicionam valor
ao capital humano porque permitem que o capital humano aumente sua produtividade
(produção de mais-valia) e seja “mais bem pago” por suas habilidades profissionais. Da
mesma forma o capital humano é essencial para a produção de capital físico, afinal só as
pessoas inventam novas maquinas, constroem novos edifícios e criam novos negócios.
Toda exata análise é feita tendo como pano de fundo a “tirania de um mercado
globalizado” e uma cruel reestruturação produtiva, que tem como base o aumento do fluxo de
capitais internacionais e a aceleração tecnológica. As conseqüências desse processo de
globalização, (globalização do capital, mas não do trabalho) e as suas bases ideológicas, têm
levado à percepção de alguns paradoxos. Em paralelo com uma crescente desregulamentação
econômica, está ocorrendo um processo que alguns estudiosos chamam de regionalização,
aspectos não necessariamente antagônicos e, por vezes, convergentes. Enquanto que a
globalização leva a uma aparente homogeneização dos mercados, a regionalização leva a uma
diferenciação dos produtos. O global e o local determinam-se reciprocamente, às vezes de
forma coerente, outras de forma descontrolada. E assim, cada país apropria, de forma
diferenciada, o movimento geral de globalização. No contexto globalizado atual, a empresa
cessa de ser a célula básica da sociedade industrial moderna e se torna combatente no
mercado internacional, transformando tecnologias novas em processos de produção e
31
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adaptando-se a um meio ambiente de mudanças constantes e pouco previsíveis, onde o
ambiente é de disputa e competição, com inovações constantes, ou seja, fazer cada vez mais,
melhor e mais barato32.
Sob a tirania do mercado e a lógica da reestrturação, um intenso debate tem-se travado
em torno das implicações desse processo para o ser humano em geral e o trabalhador em
particular. Há um conflito de visões. De um lado, uma visão empírica em que o homem é
substituído pela máquina, com a conseqüente redução do emprego. De outro lado, numa
posição positivista em relação às aplicações das novas tecnologias, aponta-se para a liberação
do ser humano das tarefas menos nobres (braçais e repetitivas) e sua dedicação às funções
mais elevadas (culturais e de lazer), em virtude do aumento da produtividade e do tempo livre.
É importante observar que, enquanto variável social, a tecnologia pressupõe formas de
aplicação diversas a partir de condicionantes que presidem sua introdução, podendo gerar
efeitos diferenciados, dependendo de fatores presentes onde se inserem as empresas, como
regimes políticos, tradições culturais, desempenho econômico e formas de organização dos
trabalhadores33.
Por esta razão, é de grande importância considerar, neste atual contexto mundial, estas
desigualdades. As transformações não se dão, nem podem se dar, de forma homogênea sobre
um conjunto diferentes de culturas, riquezas naturais, sistemas políticos e diferenciadas
capacidades produtivas. Sendo que o ponto de conflito marcante, presente na passagem para a
chamada Era do Conhecimento, é o desemprego tecnológico. As inovações tecnológicas são
historicamente responsáveis pelo desemprego, por vários motivos. Um deles é o do aumento
da produtividade (produção de mais-valia), pois com as novas tecnologias e a conseqüente
(inr)racionalização dos processos produtivos, se deu início a necessidade de cada vez menos
mão-de-obra. Sendo, naturalmente justificado pelos seus efeitos “compensatórios”, como a
criação de novos produtos, serviços e mercados.
É por este motivo, que não se tornou trivial determinar o impacto da tecnologia no
emprego. Outro elemento a ser considerado é a mudança na estrutura ocupacional e no perfil
da força de trabalho. Segundo a teoria neoliberal, quando a tecnologia elimina posições de
trabalho de um determinado perfil profissional, geralmente cria outras posições, em maior ou
menor quantidade, em outro ponto da indústria, para empregar trabalhadores com outro perfil
profissional, sendo que os trabalhadores menos qualificados, ou com qualificações obsoletas,
são os únicos a serem atingidos pelo desemprego tecnológico. As tendências hoje na
32
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sociedade capitalista têm incorporado estratégias de redução da divisão técnica do trabalho, da
individualização das tarefas e da rígida separação entre concepção e execução, buscando,
teoricamente, o “enriquecimento” das tarefas e abrindo espaço para a intervenção dos
executores na modificação dos próprios processos de trabalho com maior autonomia34. Isto
muito se deve ao fato da conseqüente redução do trabalho produtivo, e a necessidade de
potencializar o trabalho improdutivo, com isso os progressos constantes na informática e nas
telecomunicações estão viabilizando o trabalho a distância, afetando a oferta de mão-de-obra
num nível local e internacional, seu preço e sua capacitação, definindo um novo padrão de
exclusão dentro do mercado de trabalho.
Neste século XXI estes conflitos estão longe de serem superados. Os avanços da
Tecnologia da Informação e da Comunicação e as novas formas e técnicas organizacionais,
em um contexto capitalista global, colocam em questão a centralidade do trabalho. Após três
séculos de sociedade industrial, o trabalho está passando a assumir um conteúdo
crescentemente

“intelectual”

(no

sentindo

de

especialização

informatizacional

e

microeletrônica) e ao mesmo tempo excludente, com o aumento da importância da
informação. Isso está levando a uma revisão das correlações entre trabalho, emprego,
identidade social e individual, e ao surgimento de novas formas de construção (ou destruição)
de identidade e de socialização. Por outro lado, as novas formas de ocupação da força de
trabalho, como o trabalho temporário e terceirizado, estão ainda longe do conceito de trabalho
humano livre da esfera da necessidade de sobrevivência.
Portanto, a idéia que está sendo formatada na sociedade, por órgãos como a OCDE 35, é
que cada vez mais o conhecimento é crucial para o crescimento e a criação de empregos.
Afirmativas que são inseridas como um chip na mente da maioria das pessoas:
Hoje o Conhecimento exerce um papel central no processo econômico.
O investimento intangível está crescendo muito mais rápido do que o investimento
físico.
Indivíduos com mais conhecimento obtém empregos melhor remunerados.
Empresas com mais conhecimento são mais bem sucedidas em seus mercados.
Nações com mais conhecimento são mais produtivas.
O papel estratégico está por trás dos investimentos crescentes em conhecimento por
parte dos indivíduos, empresas e países.
As economias mais desenvolvidas estão se tornando cada vez mais baseadas em
conhecimento.
Faça o mercado disputar você – invista-se.
Investimento Intelectual – mostramos o caminho.36
34
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Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – instituição criada em setembro de 1961 em
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distribuição entre sí da ajuda recebida por meio do plano Marshall. Os objetivos são incentivar o crescimento
econômico, o alto nível de emprego e a estabilidade financeira entre os países membros, expandindo o comercio
multilateral.
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E tantos outros chips que poderiam me fazer dedicar um capitulo exclusivo somente
para demonstrar as artimanhas que buscam esconder a verdadeira intenção destas tão
“brilhantes” afirmativas: transferir para os seres humanos as falácias desta sociedade.
A soberania nacional está se enfraquecendo a cada década com o fenômeno da
globalização, isto porque os países são condicionados por políticas e diretrizes globalizantes
em que predomina a hegemonia do econômico. O social, de maneira geral, é colocado em
plano secundário na maioria dos países por atos demandados de sua elite governante e em
outros por exclusiva falta de recursos alternativos. É difícil imaginar que países chamados
periféricos possam determinar o caráter do seu desenvolvimento social, porque estão presos
aos países hegemônicos que ditam as regras e a direção do próprio crescimento, o que de
modo operacional inviabiliza o próprio desenvolvimento. Aspectos, como a ampliação da
concorrência nos mercados, através da globalização, prenunciam um aumento de bem-estar
econômico aos cidadãos. No entanto, a complexidade do mundo globalizado torna a mão
invisível, sugerida por Adam Smith, incapaz de atuar nos diversos segmentos produtivos, de
forma a coordená-los de maneira eficaz.
Não há como desconhecer este fenômeno, até porque ele é real na mais simples ação
desenvolvida por alguém no lugar mais distante de todos os centros de decisão políticoadministrativa mundial. O que se deve perceber é que não há humanização no processo de
globalização, onde o ser humano possa ser o objetivo central do desenvolvimento. Até mesmo
porque o modo de produção capitalista nunca criou as condições favoráveis, para o
desenvolvimento do homem como cidadão interagindo dentro de um Estado-nação, pois,
tanto o Estado liberal como o Estado intervencionista, nada mais são que uma decorrência
histórica das relações de produção, ou seja, não são escolhas, mas a própria forma do modo de
produção capitalista gerir as crises que lhe são intrínsecas, assumindo o papel de mediador nas
relações capitalistas de produção.Crises estas causadas pelo próprio processo de produção
capitalista. 37
Concluímos assim, que o desenvolvimento histórico de uma teoria econômica sobre
trabalho e educação nada mais é que um arcabouço teórico de justificativas onde o
investimento em educação seria o único meio pelo qual as pessoas poderiam ascender
36

Frases referentes à anúncios publicitários de cursos de qualificação profissional.
Pois, “no modo de produção capitalista (...) o crescimento dos valores-capital (não só seu substrato material),
que crescem muito mais depressa do que a população, contradizem a base cada vez mais estreita em relação em
relação à riqueza crescente, para a qual opera essa enorme força produtiva, e as condições de valorização
desse capital em expansão. Daí as crises. MARX, Karl. O Capital. Livro III, Volume Vol. I, Cap. 13, pág. 191.
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socialmente, independente de classes, fazendo com que todos fossem iguais perante a
sociedade, o que o diferenciaria dos demais seria o seu potencial humano investido.
Verifica-se assim, o objetivo da teoria: estabelecer um controle ideológico
dissimulador baseado na ausência das contradições e das lutas de classes, induzindo as
pessoas a acreditarem que TUDO depende somente dos méritos individuais. Fazendo da
educação um instrumento de controle legitimado, buscado pelo capitalismo para a
manutenção da sua hegemonia, e fundamentado na política da boa vizinhança. Estabelecendo
uma corrente de adeptos pela vida e pela cultura norte-americana, mantendo assim, além da
dependência econômica, a dependência cultural.
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Estrutura de posse de cativos e a hipótese do ciclo de vida - Guarapuava século XIX.
Fernando Franco Netto1

Introdução

Este trabalho procura, a partir dos registros referentes às listas nominativas de
habitantes dos anos de 1828, 1835 e 1840 e dos inventários post-mortem abordar
algumas questões sobre a estrutura de posse de escravos e no comportamento de alguns
proprietários com relação ao seu ciclo de vida e a posse de cativos na região dos
Campos Gerais do Paraná, mais especificamente em Guarapuava no século XIX. A
política de ocupação da localidade promovida pelo Governo, estava voltada para dois
aspectos fundamentais; a defesa territorial, bem como a expansão da fronteira. Assim, a
população escrava, apesar de pequena, estava se consolidando a partir das migrações de
seus proprietários para a região. Além disso, esses proprietários conseguiam adquirir um
maior número de escravos a partir da relação com o seu ciclo de vida, isto é, quanto
mais velhos eles ficavam, maior eram as possibilidades de crescimento na estrutura de
posse de cativos. Finalmente, procuramos verificar essas mesmas características para
determinados escravistas, quando de sua morte, através de seus inventários postmortem. Importante salientarmos que a amostra aqui desenvolvida apresenta tão
somente aqueles proprietários que se inserem nas três listas nominativas. A posse média
de escravos demonstra a tendência de aumento na propriedade de cativos, dando-nos
condições para que possamos desenvolver a hipótese do ciclo de vida2.

1. Estrutura de posse de escravos
A partir das informações registradas nas listas nominativas de habitantes dos
anos de 1828, 1835, 1840, estaremos avaliando o comportamento no tempo da
distribuição da escravaria em Guarapuava. A posse média de escravos apresenta
crescimento nos períodos selecionados, visto que no ano de 1828 ela era de 2,7 escravos
11
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por proprietário, mantendo-se com o mesmo valor para o ano de 1835 e alterando-se
para 3,8 escravos por proprietário para o ano de 1840, conforme pode ser verificado
pelos dados da tabela 1.
A razão de masculinidade da população escrava é elevada considerando-se que a
grande parte dos escravos era de origem crioula. Essa razão é relevante face às
características de sua população, como também dos padrões estabelecidos tanto para o
Paraná, bem como para as economias com suas atividades voltadas para o mercado
interno. O crescimento da população escrava feminina supera o apresentado pela
população escrava masculina no período. De uma posse média em 1828 de 0,9, esta
cresce no ano de 1840 para 1,4, representando um crescimento na posse de escravos de
55,5%, enquanto que a posse média para os homens evolui na ordem de 41%. Dos 16
proprietários em 1828, 87,5% possuíam entre 1 a 4 escravos, e apenas dois proprietários
possuíam plantéis superiores a 5 escravos. De qualquer forma, o perfil da posse de
escravos em Guarapuava demonstra que o padrão dos plantéis era pequeno e que os
plantéis menores, 1 a 4 escravos detinham 63% da escravaria, enquanto 37% se
concentravam em apenas dois proprietários.

Tabela 1. Distribuição da escravaria por proprietário
Discriminação
1828
1835

1840

Escravos

43

82

94

. Masculino

29

49

59

. Feminino

14

33

35

. RM

207

145

168

N° Proprietários

16

30

25

Média Plantel

2,7

2,7

3,8

. Masculino

1,8

1,6

2,3

. Feminino

0,9

1,1

1,4

Fonte: Listas nominativas de habitantes – Guarapuava 1828/1835/1840.

Para os anos subsequentes, verificamos alterações importantes quanto à
distribuição da posse de escravos, principalmente para o ano de 1840, visto que a
participação dos proprietários de escravos nos pequenos plantéis, em relação ao total,

1998.
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que era de 87,5% em 1828, reduz para 68%. Apesar disso, o número de escravos
apresentam uma maior concentração naqueles proprietários com plantéis maiores,
mesmo porque, ao analisarmos os números da tabela 1, verificamos que no ano de 1835,
33% dos escravos estavam nas mãos de apenas 4 proprietários, enquanto que para o ano
de 1840 esse percentual avança para 57%, aumentando ainda mais a concentração em
pequeno número de proprietários, mesmo considerando que o número desses
proprietários cresceu para 32% das propriedades, um crescimento importante se
considerarmos os outros dois anos estudados, que apresentaram números em torno de
13%.
Um outro fator interessante é que a posse média de escravos estava se alterando
no tempo, em função das mudanças que estavam ocorrendo no número de propriedades
e no tamanho dos plantéis. Elaboramos a fim de compreendermos melhor essas
modificações a tabela 2 que apresenta o número de propriedades com relação ao
tamanho dos plantéis de escravos, bem como a posse média dessas propriedades.
Verificamos que as posses com plantéis de 1 a 4 escravos crescem no período 28/35,
porém reduz sua participação no ano de 1840. Já as posses com 5 a 9 escravos
apresentam crescimento permanente no período, atingindo uma média de 6,1 escravos
no ano de 40.
Por isso, a média geral pula para 3,8 escravos por propriedade neste ano,
demonstrando que estava havendo um incremento no número de escravos na localidade.
Mas isso tudo não altera a tendência das propriedades locais de possuírem entre 1 a 9
escravos em suas propriedades, muito provavelmente em função das características
econômicas da região, com suas atividades voltadas para a pecuária e a pequena
lavoura, base de sustentação de sua economia e que caracterizou as populações escravas
no Paraná3.
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Tabela 2. Tamanho dos plantéis
Plantel Escravos
1828

1835

1840

Quant.

Média

Quant.

Média

Quant.

Média

1–4

14

1,9

26

2,1

17

2,3

5–9

1

6

3

5,3

7

6,1

10 ou +

1

10

1

11

1

11

Total

16

2,7

30

2,7

25

3,8

Fonte: Tabela 1.

Desta forma, observamos que o movimento da estrutura da posse de escravos em
Guarapuava revela uma concentração menor no período 28/35 comparativamente ao
período 35/40. Provavelmente, isto se deve a ocupação inicial da região que se voltava
para a expansão da fronteira face às determinações do Governo, mas que se modifica
nos períodos seguintes, com o fortalecimento da atividade de criação, e que promoveria
a ocupação das terras por fazendeiros e tropeiros.
Algumas informações dos escravistas são importantes a fim de avaliarmos
melhor suas características para os anos selecionados. A maioria dos proprietários é do
sexo masculino, portanto achamos dispensável calcularmos a razão de sexo dos
proprietários, visto que para o ano de 1828 todos os proprietários são do sexo
masculino. No entanto para o ano de 1835, dos 30 proprietários registrados, apenas 2
são do sexo feminino, enquanto que para o ano de 1840, apenas 1 proprietário é do sexo
feminino, de um total de 25 proprietários (tabela 3).
A idade média dos proprietários aumentou gradativamente nos anos
selecionados, sendo de 35 anos no ano de 1828, 40 anos para o ano de 1835 e
finalmente 42 anos em 1840. Aqui inferimos uma importante análise na qual a
propriedade de escravos estava se concentrando naqueles proprietários, que ao longo de
suas vidas, acumulavam riqueza, ao mesmo tempo em que a evolução dos proprietários
no tempo não configurou uma mobilidade social importante que traduziria em novos
proprietários, visto que dos 30 proprietários de escravos no ano de 1830, a grande
maioria estava recenseada no ano de 1828.
Para o ano de 1840 o número de proprietários decresce com relação ao ano de
1835, o que para nós poderia ter duas conclusões mais imediatas; primeiramente
problemas com o recenseamento e em segundo lugar, mobilização para outras
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localidades não muito distantes de Guarapuava, por exemplo Palmas, e não inseridas no
levantamento quando da elaboração da lista de 1840.

Tabela 3. Perfil dos Proprietários de escravos
Discriminação

1828

1835

1840

M

F

T

M

F

T

M

F

T

N° Proprietários

16

-

16

28

2

30

24

1

25

. Participação %

100%

-

100%

93%

7%

100%

96%

4%

100%

35

-

35

40

-

40

42

-

42

. Casado (%)

73%

-

73%

82%

-

82%

74%

-

74%

. Solteiro (%)

27%

-

27%

18%

-

18%

26%

-

26%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

. Idade média
Estado Conjugal:

. Viúvo (%)
Cor Proprietário:
. Branco (%)

80%

88%

95%

. Pardo (%)

20%

12%

5%

Fonte: Tabela 1.

Da mesma forma, a participação dos proprietários casados aumenta no período
28/35, passando de um porcentual de 73% para 82%, o que reflete na participação dos
proprietários solteiros que decresce de 27% para 18% no mesmo período. Entretanto, já
no período 35/40 ocorre o inverso quanto à participação dos proprietários casados e
solteiros, sendo 74% para os casados e 26% para os solteiros. O que podemos inferir
nesses resultados é que para o ano de 1835 houve muitos proprietários sem idade, o que
provavelmente afetou o seu resultado, sendo a tendência geral aquela apresentada nos
anos de 28 e 40. Isto também é reflexo da política de ocupação, promovendo a migração
de pessoas mais jovens para a localidade a fim de desenvolverem suas atividades.
A condição dos proprietários levando em conta sua cor, revela que somente os
proprietários de cor branca e parda fazem parte do levantamento, pois 80% são brancos
no ano de 28 e 20% são pardos. Para o ano de 35, esse porcentual se altera para 88%
para os brancos e de 12% para os pardos, e finalmente para o ano de 40, 95% são
brancos e 5% pardos. É importante ressaltar que observamos algumas dificuldades no
levantamento dos dados, visto que alguns proprietários, em determinado ano eram

6

definidos como pardos, porém sua cor era modificada nos anos seguintes. Não
queremos afirmar com isto que em função dessas alterações, o porcentual de
proprietários brancos e pardos seria mais homogêneo.
Na tabela 4, apresentamos os números referentes à posse média de escravos
segundo as faixas etárias de seus proprietários. Observamos que a posse média evoluiu
em todo o período, principalmente para o último ano analisado, função provável da
expansão da atividade da pecuária. Ao analisarmos por cada ano selecionado,
verificamos que a concentração dos proprietários para o ano de 1828 se dava na faixa
etária mais jovem isto é, entre 20-39 anos, pois essa faixa detinha 69% da posse de
escravos. O restante estava concentrado na faixa etária 50-59 anos com 19%, finalmente
acrescentamos que havia apenas 1 proprietário na faixa etária mediana, ao mesmo
tempo em que observamos a presença de 1 absenteísta fazendo parte da lista de
proprietários desse ano.

Tabela 4. Perfil da escravaria por faixa etária dos proprietários
Faixa etária
1828
1835

1840

20-29

10

5

10

. Masculino

7

3

7

. Feminino

3

2

3

. RM

233

150

233

30-39

12

37

23

. Masculino

6

21

16

. Feminino

6

16

7

. RM

100

131

228

40-49

10

2

26

. Masculino

7

1

18

. Feminino

3

1

8

. RM

233

100

225

50-59

8

20

22

. Masculino

6

11

12

. Feminino

2

9

10

. RM

300

122

120

60-69

-

4

4

. Masculino

-

3

1

7

. Feminino

-

1

3

. RM

-

300

33

Absenteístas

3

14

9

. Masculino

3

11

5

. Feminino

-

3

4

. RM

-

367

125

Total

43

82

94

. Masculino

29

49

59

. Feminino

14

33

35

. RM

207

148

169

Fontes: Tabela 1.

Para o ano de 1835, verificamos que os proprietários na faixa etária 20-39 anos
reduzem seus porcentuais para 50%, principalmente em função da participação dos
proprietários classificados como absenteístas, que cresce muito no período, enquanto
que para as outras faixas etárias, o perfil dos proprietários permanece praticamente o
mesmo do ano de 1828. Importante ressaltar o crescimento que ocorre na faixa etária
30-39 anos, que passa de 7 para 12 proprietários no período 28/35, significando um
crescimento de 71%.
Já para o ano de 1840, verificamos algumas alterações importantes na
distribuição dos proprietários por faixas etárias, visto que se eleva a concentração para a
faixa etária considerada mediana, com uma participação de 36%. Observamos também
que o número de proprietários absenteístas cai muito no período, dando-nos a hipótese
de que os proprietários já estavam determinados a residirem em suas próprias posses.
A questão referente à concentração dos proprietários na faixa etária 20-39 anos,
principalmente nos dois primeiros anos analisados, tem sua influência na política de
ocupação adotada pelo Governo, e que trouxe como estímulo à mobilidade social com a
migração de novos proprietários. Já para o ano de 40, verificamos que o perfil dos
proprietários se modifica, visto que provavelmente aqueles que nos anos anteriores se
deslocaram para a região, já estavam consolidando seu patrimônio. Interessante seria, a
fim de verificarmos a questão acima, são os possíveis registros dos movimentos
migratórios, o que não faz parte dessa pesquisa, mas que traria informações importantes
sobre a condição dos proprietários.
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Com relação à posse média de escravos, os proprietários na faixa etária 20-29
anos detinham 2,5 escravos no ano de 1828. Para os anos seguintes, o comportamento
da escravaria oscilou bastante, visto que no ano de 1835 esse número cai para 1,6,
crescendo posteriormente para 3,3 escravos no ano de 1840. Verificamos que a faixa
etária jovem 20-39 anos, possui em média 2,2 escravos no período 28-35 elevando-se
para 3,5 no ano de 40. Quanto ao ano de 40, tais proprietários possuíam em média 2,9
escravos para uma amostragem mais significativa. Para a faixa etária 50-59 anos
verificamos a maior média dos plantéis.
Quando consideramos a faixa etária mais idosa, observamos um número médio
de escravos abaixo das outras faixas etárias, dando-nos inicialmente as mesmas
conclusões da hipótese do ciclo de vida. Finalmente, ao verificarmos o número médio
de escravos, considerando os proprietários absenteístas, apesar do número de escravos
reduzir-se significativamente no ano de 35, observamos que a posse de escravos tende a
ser elevada nos anos selecionados. Como a economia local estava se consolidando na
atividade da pecuária, podemos observar os efeitos dessa atividade em função do
crescimento médio da escravaria no período, que passa de 2,7 para 3,8 escravos por
proprietário.
Quanto à ocupação dos escravistas, podemos observar que, com exceção do ano
de 28, a maioria deles estava concentrada nas atividades voltadas para a pecuária e a
criação, participando com 77% e 48% para os anos de 35 e 40 respectivamente,
conforme tabela 5.

Tabela 5. Ocupação dos proprietários de escravos
Ocupação
1828
1835

1840

Quant.

%

Quant.

%

Quant.

%

Militar

1

6,2%

2

6,8%

5

20,0%

Alferes

1

6,2%

1

3,3%

-

-

Fazendeiro

1

6,2%

10

33,3%

6

24,0%

Comerciante

-

-

1

3,3%

1

4,0%

Criador

-

-

13

43,4%

6

24,0%

Juiz

-

-

1

3,3%

-

-

Carpinteiro

-

-

1

3,3%

-

-

Lavrador

-

-

-

-

3

12,0%

9

Eclesiástico

-

-

1

3,3%

1

4,0%

Sapateiro

-

-

-

-

1

4,0%

Capataz

-

-

-

-

1

4,0%

Inspetor

-

-

-

-

1

4,0%

Novos Habitantes

13

81,4%

-

-

-

-

Total

16

100,0%

30

100,0%

25

100,0%

Fonte: Tabela 1.

Cabe ressaltar que grande parte das atividades descritas como “militares” , bem
como dos comerciantes e do Padre local, possuíam terras para a criação de animais4.
Não devemos deixar de considerar que a participação dos militares é crescente, visto a
necessidade do Governo em proteger a localidade de possíveis ataques contra a
fronteira. A metodologia5 adotada para a inclusão do termo “novos habitantes” no ano
de 28, considera aqueles indivíduos que na lista estão com suas profissões não
registradas, pois acreditamos que essas pessoas estavam chegando na localidade a fim
de constituírem novos domicílios, tanto que na lista seguinte, todos eles possuíam
profissão registrada. O número de outras atividades, mesmo sendo pequeno, cresce na
localidade, demonstrando uma certa diversificação nas atividades locais quanto à
dinâmica econômica, o que vêm acarretar uma concentração menor na propriedade de
escravos.
É interessante notarmos a queda no número de proprietários para as atividades
relacionadas com a fazenda e com a criação nos anos de 35-40. Além de alguns
movimentos migratórios para outras localidades, levantamos a hipótese de que alguns
proprietários absenteístas deixaram a localidade talvez em função de suas dificuldades
de administrar as fazendas. Pelo cruzamento das listas de 35 e 40, 5 proprietários
absenteístas que estavam incluídos na lista de 35 não aparecem mais na lista de 40.
Avaliando a faixa etária dos proprietários, e considerando a posse de cativos por
faixa etária - tabela 6, verificamos que a grande maioria dos proprietários possuía um
número maior de homens em seus plantéis. A razão de masculinidade para a faixa etária
4

Com relação a isto encontramos dados de atividades secundárias para esses proprietários na lista
nominativa do ano de 1835 e que registram que os mesmos tinham como segunda atividade a criação de
animais. Da mesma forma pelos processos de inventários dos proprietários verificamos a confirmação
dessas atividades.
5
Tomamos a liberdade de inserir a metodologia empregada por José Flávio Motta em seu estudo sobre a
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20-29 anos se manteve em 233 para os anos de 28 e 40, apenas no ano de 35 é que o
plantel foi um pouco mais homogêneo. Em todos os períodos analisados a razão de
masculinidade foi importante e significativa, considerando todas as faixas etárias dos
proprietários. Ao estudarmos o perfil da escravaria por faixas etárias verificamos que
apesar do número expressivo de crianças no ano de 1828, a tendência dos plantéis foi de
concentração na faixa etária produtiva e com muito pouca participação da faixa etária
considerada como idosa. Isto significa que o comportamento dos proprietários estava
sendo dirigido para manter um perfil de escravaria que fosse o mais produtivo possível.

Tabela 6. Perfil dos proprietários por faixa etária e por faixa etária dos plantéis
Descrição

1828

1835

1840

M

F

T

M

F

T

M

F

T

. 0-14

2

2

4

1

-

1

2

1

3

. 15-49

5

1

6

1

2

3

5

2

7

. 50 ou +

-

-

-

1

-

1

-

-

-

. 0-14

4

3

7

6

5

11

5

1

6

. 15-49

2

2

4

15

11

26

11

6

17

. 50 ou +

-

1

1

-

-

-

-

-

-

. 0-14

5

1

6

-

-

-

5

2

7

. 15-49

2

2

4

1

1

2

12

6

18

. 50 ou +

-

-

-

-

-

-

-

1

1

. 0-14

2

1

3

4

2

6

3

3

6

. 15-49

4

1

5

7

7

14

9

5

14

. 50 ou +

-

-

-

-

-

-

-

2

2

. 0-14

-

-

-

2

1

3

-

-

-

. 15-49

-

-

-

1

-

1

1

3

4

. 50 ou +

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Proprietários 20-29

Proprietários 30-39

Proprietários 40-49

Proprietários 50-59

Proprietários 60-69

estrutura de posse de escravos sobre a localidade de Bananal, 1999.
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Absenteístas
. 0-14

-

-

-

3

-

3

2

1

3

. 15-49

3

-

3

8

3

11

3

3

6

. 50 ou +

-

-

-

-

-

-

-

-

-

. 0-14

13

8

21

16

7

23

17

8

25

. 15-49

16

5

21

32

26

58

41

25

66

-

1

1

1

-

1

-

3

3

Total

. 50 ou +
Fonte: Tabela 1.

2. Evolução dos proprietários de escravos
Nesta parte do trabalho estaremos avaliando os proprietários de escravos que
participam das três listas nominativas aqui pesquisadas, ou seja, para os anos de 1828,
1835 e 1840. Estaremos preocupados em estudar sua evolução e como a hipótese do
ciclo de vida faz-nos compreender melhor a composição da riqueza e de estabilidade
familiar entre aqueles proprietários. Estaremos também avaliando 5 proprietários
quando de seu falecimento, incluindo portanto a análise de seus inventários, a fim de
podermos fazer alguns comparativos importantes quanto ao recorte longitudinal de suas
vidas.
Os proprietários analisados representam 50,0% para a amostra de 1828, 23,0%
para o ano de 1835 e 44,0% para o ano de 1840. Enquanto isso a escravaria representa
respectivamente 53,5%, 30,5% e 46,8% do total dos plantéis. Na amostra a
predominância é de proprietários do sexo masculino, destes, 16 proprietários são
casados perfazendo 76%, 3 proprietários solteiros totalizando 14% e 2 proprietários não
tinham o seu estado civil registrado.
A posse média de escravos desses proprietários evoluiu no tempo. Se em 1828
era de 2,9 escravos por proprietário, atinge a média 4,0 em 1840, com crescimento na
ordem de 38,0%. Ao consideramos o ano de 1835, a média de escravos por proprietário
foi de 3,6, com um acréscimo à lista de 1828 de 24,0%.
A distribuição da escravaria é analisada na tabela 8. Verificamos que a
preferência por escravos do sexo masculino é constante para o período, apresentando
uma razão de masculinidade elevada em seus plantéis. O escravo do sexo masculino
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sempre superou em média as escravas nos plantéis, apesar do crescimento relativo
muito mais expressivo das mulheres escravas, que tiveram no período 28/40 uma
evolução no número médio de 75%, enquanto para os homens, esse percentual foi de
19%. Observa-se, portanto, que os proprietários estavam acumulando um volume maior
da mão-de-obra escrava feminina. Apesar disso, a razão de masculinidade nos plantéis
era elevada, o que pode ser observado na própria tabela.

Tabela 8. Distribuição da escravaria por proprietário
Discriminação
1828
1830

1840

Escravos

23

25

44

. Masculino

17

15

28

. Feminino

6

10

16

283

150

175

8

7

11

Média Plantel

2,9

3,6

4,0

. Masculino

2,1

2,1

2,5

. Feminino

0,8

1,4

1,4

. RM
N° Proprietários

Fonte: Tabela 1.

Importante ressaltar que dos onze escravistas selecionados na lista de 1840,
apenas oito possuíam escravos em 1828 e sete na lista de 1835. A hipótese que
admitimos aqui é de que esses proprietários estavam acumulando cativos
concomitantemente ao aumento de suas riquezas . Ao mesmo tempo, verificamos dois
proprietários na lista de 1828 que possuíam escravos, e por algum motivo esses escravos
não estão listados no ano de 1835. Ao analisarmos os números dos proprietários
selecionados com o total dos proprietários em cada ano, podemos tirar algumas
conclusões; o número médio de escravos se torna mais significativo para os
proprietários da amostra, pois apresentam valores superiores aqueles apresentados pelo
total dos proprietários. Em 28, a média de escravos, considerando a amostra, é de 2,9
enquanto para o total dos proprietários é de 2,7. Para os anos de 35 e 40 esses números
são mais expressivos, visto que se situam ao redor de 3,5 e 4,0 para os proprietários da
amostra, enquanto que para o total dos proprietários eles são de 2,7 e 3,8.
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A tabela 9 mostra o número médio de escravos por ocupação dos proprietários.
Identificamos alguns importantes indicadores, visto as características da economia local.
A distribuição, a partir do ano de 1828, indica uma diversificação das atividades dos
proprietários, mesmo porque não foram registrados as atividades de 6 proprietários, o
qual consideramos como "novos habitantes". Entretanto, alguns deles já apresentavam
como segunda atividade à criação de animais. Do total de escravos no ano de 1840, 54%
estavam concentrados naqueles proprietários com ocupação definida de criação de
animais, 29% era posse de militares, o restante da escravaria estava distribuída da
seguinte forma; 1 comerciante, 2 lavradores e 1 inspetor, perfazendo 16% da escravaria.
Para os anos de 28 e 35 há uma maior concentração de escravos na propriedade de 1
militar, que possuía 43% da escravaria em 28 e 44% em 35. Entretanto, devemos
reafirmar que esse proprietário tinha como prática a criação de animais, pois um de seus
domicílios estava caracterizado como absenteísta.

Tabela 9. Profissão dos proprietários e número médio de escravos
Profissão
1828
1835

1840

Quant.

Escravos

Quant.

Escravos

Quant.

Escravos

Militar

1

10

1

11

2

13

Comerciante

-

-

1

1

1

2

Criador

-

-

4

7

3

13

Fazendeiro

-

-

-

-

2

11

Lavrador

-

-

-

-

2

3

Inspetor

-

-

1

6

-

-

Alferes

1

4

-

-

-

-

Novos Habitantes

6

9

-

-

1

2

Total

8

23

7

25

11

44

Fonte: Tabela 1.

Quanto às características da escravaria, considerando a faixa etária dos
proprietários, verificamos alguns dados interessantes na tabela 10. Em 1840 as faixas
etárias consideradas mais jovens, isto é, dos 20 aos 39 anos apresenta uma média de 3,7
escravos por proprietário, enquanto isso, a faixa etária 50-59 anos, considerada como a
faixa de estabilidade patrimonial para o proprietário, apresenta uma média de 9,0.
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Finalmente, a faixa etária idosa apresenta a menor média de posse de escravos. Ao
verificarmos os outros períodos, observamos essa dinâmica entre as faixas etárias dos
proprietários, visto que os proprietários que no ano de 40 estavam na faixa etária dos 50
anos, nos anos anteriores estavam fazendo parte da faixa etária dos 40 anos, o que pode
ser observado principalmente no ano de 28.

Tabela 10. Características da escravaria por faixa etária do proprietário
Faixa Etária
1828
1835

1840

20-29

1

-

-

. Masculino

4

-

-

. Feminino

-

-

-

. RM

-

-

-

30-39

4

2

4

. Masculino

1

3

11

. Feminino

3

1

4

. RM

33

300

275

40-49

1

1

3

. Masculino

7

1

5

. Feminino

3

1

2

. RM

233

100

250

50-59

2

3

2

. Masculino

5

11

11

. Feminino

-

7

7

. RM

-

157

220

60-69

-

1

2

. Masculino

-

-

1

. Feminino

-

1

3

. RM

-

-

33

Total

8

7

11

. Masculino

17

15

28

. Feminino

6

10

16

283

150

175

. RM
Fonte: Tabela 1.
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Da mesma forma, podemos inferir esses resultados quando analisamos a faixa
etária 20-29 anos, pois, para os anos de 35 e 40 não há nenhum registro de proprietários
e de escravos. Um outro dado interessante é com relação à evolução da posse média de
escravos nas faixas etárias 20-39 anos, que passou de uma média de 1,6 escravos no ano
de 28, para uma média de 2,0 em 35, e finalmente em 40 o número médio foi de 3,7.
Isto provavelmente está relacionado com suas características iniciais de menor condição
em adquirir escravos. Também verificamos, para as diversas faixas etárias dos
proprietários, uma alta razão de masculinidade nos planteis, com diferenças importantes
apenas em dois momentos específicos que se relacionam com a faixa etária 30-39 anos
para o ano de 28, e para a faixa etária 60-69 anos no ano de 40.
Ao considerarmos a posse cativa nos diversos anos selecionados, verificamos
que a média de cativos cresce no período. Analisando os proprietários em conjunto,
damo-nos conta de que a posse média de cativos cresceu de uma forma constante nos
três anos selecionados. Assim, podemos inferir que a hipótese do ciclo de vida é
confirmada quando analisamos esses proprietários nas diversas fases de suas vidas. Ao
avaliarmos individualmente os proprietários, a hipótese do ciclo de vida se insere nas
características na maioria deles, por isso elaboramos a tabela abaixo, que discrimina
esses proprietários, sua idade no ano de 1828, o estado civil de cada um e finalmente o
número de escravos para cada ano.

Tabela 11. Evolução da posse de escravos – primeira metade Século XIX.
Proprietários

Característica
Idade

1828

1835

1840

E.Civil

1828
Antônio Rocha Loures

58

Casado

10

11

11

Silvério Antonio Oliveira

53

Casado

-

1

2

Jerônimo José Caldas

53

Casado

1

1

2

Jacob Dias Oliveira

33

Casado

1

2

4

Pedro José Pereira

22

solteiro

-

-

2

Antonio José Souza

30

Casado

1

-

1

João C. Assunção

31

Casado

1

2

2

José Siqueira Cortes

24

Solteiro

4

2

2

16

Joaquim Batista Santos

34

Casado

1

-

2

Antonio Sá Camargo

20

Solteiro

-

-

9

Manoel Mendes Araujo

50

Solteiro

4

6

7

Fonte: Tabela 1.

Apenas 1 proprietário dos 11 aqui selecionados, apresentou queda na posse de
escravos, sendo que três proprietários mantiveram seus plantéis a partir do ano de 1835.
Importante avaliarmos pelos dados da tabela o crescimento da escravaria,
principalmente a partir do ano de 1840, conseqüência provável do fortalecimento das
atividades econômicas da localidade.
Destacamos no trabalho alguns proprietários que faleceram em períodos após
1840 com o intuito de acompanhar suas trajetórias a partir de seus inventários. O
período em que esses inventários foram produzidos inclui as décadas de 50, 60 e 70.
Período esse que influenciou muito a política e as formas de aquisição de cativos pelos
proprietários, visto as peculiaridades do mercado de escravos em função do fim do
tráfico e também pelas leis internas que dificultavam a posse de escravos.
Apenas um proprietário está incluído nas listas nominativas nos anos de 28, 35 e
40. Os demais, apesar de não fazerem parte de todas as listas, estão registrados nas listas
de 35 e 40. A idade média dos proprietários, quando de seu falecimento, aproximava-se
de 68 anos, ao mesmo tempo em que eles atingiam o máximo em termos de posse de
escravos. Considerando a atividade principal de cada um deles, 3 proprietários se
ocupavam da criação de animais, 1 era eclesiástico, e 1 era militar. Apesar disso e
verificando suas posses, observamos que aqueles que não tinham declarado como
principal atividade à criação de animais, tinham como atividade secundária essa
atividade. Ao verificarmos seus bens quando da pesquisa aos inventários, observamos o
padrão de suas posses em Réis.
Tabela 12. Evolução da escravaria e padrão de riqueza – Proprietários selecionados
Proprietário

Idade

1828

1835

1840

Inventário

Riqueza em Réis

Inventário
Ano

Escravo

José S. Cortes

55

4

2

2

1859

17

92:013$000

Ponciano J. Araújo

50

-

5

5

1854

5

57:192$000

17

Bernardino J. Lacerda

68

-

4

3

1868

22

136:483$000

Hermenegildo Araújo

83

-

1

1

1877

4

19:465$844

Joaquim J. Lacerda

75

-

3

3

1877

8

51:471$585

Fonte: Processos de Inventário.

Pela tabela acima, podemos verificar a evolução da escravaria de cada
proprietário e seu crescimento no tempo. A posse de cativos para esses proprietários
evoluiu de acordo com o seu ciclo de vida, e mesmo considerando que alguns deles
mantiveram o mesmo número de cativos em relação aos anos anteriores, o valor de suas
posses, quando do arrolamento de seus bens, mostra-nos um importante patrimônio
adquirido pelos anos de sua vida. Isto pode ser confirmado, quando da avaliação de seus
bens realizados oficialmente através dos inventários post-mortem. Para uma região onde
suas atividades eram predominantemente voltadas para o mercado interno, é expressivo
os números apresentados pelos inventários, se compararmos com aquelas regiões6 já
estudadas e voltadas para a produção para o mercado externo, considerando a média de
escravos possuídos.

Considerações Finais
Neste artigo procuramos avaliar algumas questões relacionadas com a estrutura
de posse de cativos e as trajetórias de alguns proprietários de escravos durante o século
XIX. Região esta localizada no terceiro planalto paranaense, e que durante a primeira
metade do século era pertencente à Comarca de São Paulo, assim como todo o Paraná.
As fontes utilizadas basearam-se nas listas nominativas de habitantes para os
anos de 1828,1835 e 1840 e nos processos de inventários post-mortem para alguns
proprietários.
Com a política de ocupação intensificada a partir da primeira metade do século
XIX, observamos a evolução da posse média de escravos para os períodos analisados,
com um crescimento bastante significativo das mulheres escravas nos plantéis. O perfil
da estrutura de posse de escravos em ambas as fontes mostra-nos uma razão de

6

Diversos estudos sobre a distribuição da riqueza por proprietários de escravos já foram realizados e
citamos alguns deles como o de Zélia Cardoso de Mello, 1985; Renato Leite Marcondes, 1998; Carlos
Lima, 1995 e Sheila de Castro Faria, 1994.
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masculinidade importante para os períodos selecionados, independentemente do
tamanho dos plantéis, ao mesmo tempo em que a preferência por homens escravos se
relaciona muito provavelmente com suas atividades econômicas voltada para a pecuária.
O tamanho dos plantéis demonstra um padrão de posse de pequenos plantéis,
característica das economias voltadas para o abastecimento interno e com suas
atividades relacionadas com o campo. Apesar disso, encontramos alguns proprietários
concentrando a força de trabalho escrava na região, com tamanho de plantel superior a 5
escravos, demonstrando assim que a propriedade em Guarapuava também teve uma
distribuição não homogênea, face as relações de poder econômico, político e social na
localidade.
Quanto ao perfil da propriedade, observamos que a maioria delas era encabeçada
por homens, enquanto isso, a idade média dos proprietários evoluiu no tempo,
determinando dessa forma padrões de posse e de riqueza compatíveis com o ciclo de
vida do proprietário. A maioria era casada, mas com importante percentual de solteiros,
provavelmente em função da política de migrações que estava acontecendo no período.
Além disso, devemos salientar que a qualidade dos recenseamentos prejudica uma
análise mais detalhada de alguns dados, visto o número de proprietários que não
possuíam registro do seu estado civil nas listas. Com relação à cor, os proprietários em
sua grande maioria eram brancos, mas vale aqui a questão anteriormente levantada,
quanto as dificuldades encontradas pelo recenseador face as poucas informações sobre
esse item.
A posse média de escravos se mostrou crescente nos períodos analisados,
e a amostra daqueles proprietários selecionados que se encontram nas três listas,
observou-se que eles apresentaram posse média superior àquela encontrada para o total
dos proprietários. Isto reflete na importância do ciclo de vida e na formação do
patrimônio de cada um deles. A relação entre a posse de escravos e a faixa etária dos
proprietários, confirma a hipótese de que seu patrimônio cresce de acordo com a idade
deste, com tendência de queda quando no final de sua vida. Pelas características do
plantel, e de ocupação da localidade, os proprietários apresentam plantéis maiores, no
início do período, nas faixas etárias 20-39 anos, e após alguns anos, essa relação se
altera, apresentando plantéis maiores naquelas faixas etárias consideradas como
medianas.
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Ao analisarmos os inventários para alguns proprietários de escravos, observamos
a importância da trajetória por eles traçada, visto o valor de suas posses. A evolução no
tempo da escravaria é significativa para os padrões estabelecidos para Guarapuava. Os
valores dos bens arrolados demonstram um perfil de riqueza importante, principalmente
ao verificarmos que a grande maioria desses proprietários possuía grandes extensões de
terras e um número significativo de animais. Importante ressaltar, no período analisado,
as características quanto à posse de escravos, bem como o valor das terras arroladas que
sofrem muitas modificações em função não só do fim do tráfico internacional de
escravos, pelas leis que determinavam limites na aquisição de escravos e, mas também
com relação a política de terras, face a lei de terras de 1850, quando do arrolamento dos
inventários. Entretanto, além de não fazer parte dos objetivos da pesquisa, essas
importantes medidas implantadas a partir da segunda metade do século XIX, não
produzem efeitos diretos com relação ao tamanho de suas posses.
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RESUMO

Na presente pesquisa, pretende-se avaliar algumas características da estrutura de
posse de escravos, a partir das listas nominativas de habitantes dos anos de 1828, 1835 e
1840, período este considerado como de ocupação da região permitindo assim a
migração de uma população caracterizada como militares e de proprietários de escravos
com condições de desenvolverem as atividades da pecuária, além de pequenos
lavradores e agregados e de poucos comerciantes. Além disto, estaremos preocupados
em observar alguns elementos característicos dos proprietários de cativos, observando
sua trajetória de vida, a fim de avaliar como eles possuíam cativos durante a evolução
de suas vidas, conforme progrediam em suas atividades econômicas. Finalmente,
procuramos cruzar essas mesmas características, para determinados escravistas, quando
de sua morte, através dos inventários post-mortem. A posse média de escravos
demonstra a tendência de aumento na propriedade de cativos à medida que a idade dos
proprietários aumentava., dando condições para que possamos levantar a hipótese do
ciclo de vida. Portanto, estaremos preocupados em estudar a evolução da propriedade e
de como a hipótese do ciclo de vida faz-nos compreender melhor a composição da
riqueza em cativos.

Palavras-chaves: Posse de escravos, Ciclo de vida, Riqueza, Atividade econômica.

Os contratadores e o império colonial português: Um estudo dos casos de Jorge Pinto
de Azevedo e Francisco Ferreira da Silva
Fernando Gaudereto Lamas*

Resumo: O objetivo deste artigo é analisar as relações entre o Estado português da época
moderna, especialmente ao longo da primeira metade do século XVIII, e o grupo de
homens de negócios que dominou o comércio de grosso trato, incluindo os contratos reais
(dízimos, entradas para as Minas Gerais, diamantes, passagens de rios, sal, pesca da
baleia, dízima da alfândega, entre outros). Os contratadores analisados foram figuras de
grande destaque econômico, político e social em Portugal na primeira metade do
Setecentos, particularmente entre as décadas de 1730 e 1750, quando formaram uma rede
de influências e de privilégios que possibilitou que arrematassem e participassem de
alguns dos mais importantes e lucrativos contratos. Pelo prisma das relações com o
Estado, nosso artigo caminha para a direção de uma análise do Sistema Colonial, dando
ênfase na relação Estado e homens de negócios. Dentro desta perspectiva, tivemos a
oportunidade de perceber o quanto os contratadores foram importantes para a
manutenção do Sistema Colonial. Essa importância fica realçada se levarmos em conta
que o Estado português estava em construção. Não podemos deixar de mencionar a
dubiedade desta relação, marcada por profundas tensões e por desconfianças, apesar da
necessidade que ambas as partes sentiam de mantê-la.

Palavras chaves: Contratadores, Sistema colonial, Tributação.

Durante muito tempo foi comum à historiografia brasileira ao analisar o período
colonial utilizar o conceito de Sistema Colonial sem, contudo, realizar uma análise mais
detalhada acerca dos mecanismos de funcionamento deste sistema. Não temos a intenção de
desconstruir este conceito, nem mesmo de substituí-lo por outro. Pretendemos, não
obstante, enfocar este conceito mais de perto, analisando os mecanismos utilizados pelo
Estado português para por em prática as regras deste sistema, com especial ênfase no
aparato tributário e fiscal adotado pelos portugueses no final da primeira metade do século
XVIII e início de sua segunda metade. Pretendemos ainda, enfocar o papel exercido pelos
contratadores para a formação do Estado português no ultramar.
Cremos que a descoberta de ouro e diamantes na América portuguesa (nas regiões
de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Bahia) foi de grande importância para o
*

Mestrando em História Econômica e Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF) professor do
Departamento de História das Faculdades Integradas de Cataguases (FIC) e da Universidade Presidente
Antônio Carlos (UNIPAC) de Muriaé.

1

fortalecimento de uma política administrativa portuguesa. Porém, é de notório
conhecimento que Portugal não dispunha de quadros administrativos para compor todas as
peças deste gigantesco quebra-cabeça, pois sua “burocracia”, isto é os funcionários
diretamente subordinados ao Estado, não eram suficientes.
Em vista desta carência, Portugal optou por um procedimento já utilizado
anteriormente e que havia tido relativo êxito, não somente lá, mas normalmente em muitos
países da Europa Ocidental, a saber a arrematação de funções régias para particulares.Em
uma época em que o Estado, praticamente em toda a Europa, ainda estava em fase de
formação, a figura dos contratadores foi de fundamental importância para que aquele se
fizesse presente, especialmente em regiões distantes como no caso do Império ultramarino
português.1
Estudamos os casos de dois contratadores portugueses em nossa dissertação de
mestrado: Jorge Pinto de Azevedo e Francisco Ferreira da Silva. Ao longo de nossa
pesquisa tivemos a oportunidade de perceber o quanto estes dois homens de negócios foram
importantes para a execução de muitos contratos na América portuguesa. Percebemos
também o outro lado desta moeda, isto é, o quanto a elite mercantil portuguesa se fortaleceu
participando destes contratos régios.
Jorge Pinto de Azevedo foi uma das principais figuras da elite mercantil portuguesa
da primeira metade do século XVIII. Membro da antiga e tradicional Ordem de São
Francisco além de Cavaleiro da respeitável Ordem de Cristo, Jorge Pinto de Azevedo
destacou-se na participação de muitos contratos régio na América portuguesa. Acreditamos
que muitos membros da poderosa leite mercantil do período pombalino analisada por Jorge
Pedreira, em sua tese de doutoramento, desenvolveu-se em torna da influente figura deste
contratador português, como veremos adiante.
A inserção no universo dos contratos régios no Portugal barroco não era uma tarefa
simples e, invariavelmente, necessitava de apadrinhamento.

Os contratos estabelecidos

entre o rei/Estado e os contratadores garantiam a estes o status de “funcionários régios”
com foro privilegiado. Logo, se por um lado os contratos possibilitavam um alavancamento
1

Cf. as observações feitas por Fernand Braudel sobra a atuação dos contratadores na França. BRAUDEL,
Fernand. Civilização material, economia e capitalismo: Os jogos das trocas. Vol. 2. Tradução: Telma Costa.
São Paulo: Martins Fontes. 1998. pp. 479-483. Ainda sobre o caso francês cf. SCHAMA, Simon. Cidadãos:
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social, por outro lado, era necessário possuir determinado status para garantir a participação
nos mesmos. Acompanhando a análise da historiadora Maria de Lourdes Viana Lyra,
descobrimos que:
“O arrendamento impunha condições aos contratadores,
como a de ser pessoa abonada, e aos contratos. Cada
contrato apresentava, em média quinze a dezoito cláusulas
que estipulavam a forma de pagamento do preço dos
contratos à Fazenda Real; os privilégios gozados pelos
contratadores; o funcionamento da cobrança dos dízimos,
(...) etc”. 2
Em outros termos, a arrematação de contratos régios em Portugal no setecentos era
um gesto tão aristocrático quanto a compra de terras ou de escravos ou mesmo a aquisição
de títulos de nobreza.
Contudo, a arrematação de contratos caracterizava-se por algumas peculiaridades
que estas outras atividades nem sempre necessitavam. Um exemplo das particularidades das
arrematações encontramos na formação de companhias. Segundo consta das Ordenações
Filipinas, conjunto de leis que regiam a sociedade portuguesa barroca e por conseguinte
suas colônias ultramarinas, uma companhia se definia da seguinte forma:
“Contrato de Companhia é o que duas pessoas, ou mais
fazem entre si, ajuntando todos os seus bens, ou parte deles
para melhor negócio ou maior ganho. E algumas vezes se faz
até certo tempo, outras vezes simplesmente sem limitação
dele; mas ainda que se faça sem limitação do tempo,
morrendo qualquer dos companheiros, logo acabará o
contrato da Companhia, e não passará a seus herdeiros (...)
salvo se a Companhia fosse de alguma renda nossa ou da
República, que algumas pessoas tivessem tomado juntamente;
porque nestes casos, ainda que alguns dos companheiros
faleça passará o tal arrendamento a seus herdeiros, pelo
tempo que ele durar, se assim foi no dito contrato declarado,
e o herdeiro é pessoa diligente e idônea para preservar a dita
companhia”.3

uma crônica da Revolução Francesa. Tradução: Hildegard Feist. São Paulo: Companhia das Letras. 1989. pp.
76-83.
2
LYRA, Maria Lourdes Viana. Os dízimos reais na capitania de São Paulo: contribuição à História Tributária
do Brasil Colonial (1640 – 1750). Dissertação de mestrado USP. São Paulo. S. P. 1970. p. 26.
3
Ordenaçes Filipinas. Livro 4, título 44: Do contrato da sociedade e companhia. Rio de Janeiro:Edição de
Cândido Mendes. 1870. pp. 826-827
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Utilizando o “Dicionário Universal do Comercio” de Jacques Savary Des Bruslons,
traduzido e adaptado para Portugal por Alberto Jaqueri de Sales em 1813, conseguimos
estabelecer uma distinção mais nítida entre companhias e sociedades e, fica bastante claro,
sua forma de funcionamento e obrigações da seguinte forma:
“Companhia: em materia de commercio he uma sociedade
composta de muitos homens de negocios, ou ainda de outras
pessoas, que se unem entre si e com seus cabedais, conselhos,
e trabalho para hempreender algum estabelecimento util.
Devem-se distinguir duas especies geraes de companhias. As
que se fazem entre dous outros socios para formar o que
vulgarmente chamão de casa de negocios (grifo nosso); estas
são propriamente sociedades particulares: as segundas se
entendem de instituhisoens publicas, com Patente do
Principe, para negociar nas terras remotas, ou para reformar
nelas estabelecimentos de commercio, ou para certos ramos
de negocios interior que pedem grandes fundos, e que
consenso (?) dos estrangeiros pode destruhir, ou fazer
prejudiciaes a huma nação.
Quanto a primeira especie elas sea juntas entre diferentes
pessoas e por dizer os motivos, para este efeito, elas se
obrigão por huma escriptura que conthem as várias clauzulas
e condiçoens de sua união, e doseu respectivo ajuste (...).
Sociedade: Esta palavra no commercio se diz genericamente
de huma caza de negocio, em que há dois, ou mais
interessados; entende-se também collectivamente do contrato,
ou escriptura feita entre os socios.
No primeiro sentido a palavra sociedade he synonima a de
companhia (...); acrescentarey somente neste, que nas
condições, na administração e na liquidação da sociedade he
que o negociante carece de toda a sua prudencia adquirida
pela experiência e pela lição pois que, em primeiro lugar, ha
poucos contratos em que a boa fé e a probidade se fação mais
necessarias; segundo, que uma sociedade mercantil he
susceptivel de todas as condiçoens, em que as partes querem
concordar, e que neste amplo arbitrio se devem precaver
todas as circunstancias que poderem alterar, ou prejudicar a
boa fé do contrato.
Os pontos essenciais, ou geraes nestes contratos são 1º. a
declaração da entrada que cada socio se obriga a trazer na
sociedade para formar o capital della; 2º. o tempo da
duração da mesma sociedade; 3º. Os nomes de baixo dos
quaes ha de correr a razão da firma della; 4º. Se todos os
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socios ou tão somente parte delles terão a faculdade de
assignar e uzar a firma da casa; 5º. Se se ha de dissolver, ou
continuar no caso da morte de algum socio;6º. A repartição
dos ganhos e perdas; 7º. E ultimamente a prohibição (ou não)
nos socios de fazer negocio algum que não seja por conta da
mesma sociedade. (...)”.4

As definições acima mencionadas encaixam-se perfeitamente para a explicar a
atuação de Jorge Pinto de Azevedo e seu sócio Francisco Ferreira da Silva na América
portuguesa setecentista, especialmente em se tratando do contrato dos diamantes da região
mineira do Serro do Frio estabelecido entre estes contratadores o Estado português
durantes os anos de 1740-1744 que será, daqui em diante analisado por nós.
Em 1739 o sargento-mor João Fernandes de Oliveira juntou-se ao eminente homem
de negócio português Francisco Ferreira da Silva para arrematarem o contrato dos
diamantes do Serro do Frio. O contrato firmado com os contratadores estabelecia o “tempo
de quatro anos, que terão seu princípio em primeiro de janeiro do ano de Mil setecentos e
quarenta e findará no último de dezembro de Mil setecentos e quarenta e três”.5 O contrato
foi arrematado pelo valor de 574:864$438, que deveriam ser pagos após o término do
contrato, ou seja, no ano de 1744.
Pelo quadro abaixo podemos perceber a importância e o prestígio de cada membro
da companhia dos diamantes, ficando claro que as figuras de Jorge Pinto de Azevedo e de
Francisco Ferreira da Silva foram, respectivamente, as mais importantes na arrematação e
administração.
Quadro 1: A Companhia do Contrato
Local
Ouro Preto
Lisboa
Lisboa

Nome

Negócios

João Fernandes de Oliveira Diamantes, dízimos.
Francisco Ferreira da Silva Diamantes, entradas, dízima,
passagens
Jorge Pinto de Azevedo
Diamantes, dízimos, entradas
Dízima.

Honrarias/Mercês
Irmandade de Nossa Senhora do Pilar
Alferes
Ordem Terceira de São Francisco
Ordem de Cristo

4

Fernand Braudel cita o dicionário de 1763. Cf. BRAUDEL, Fernand.Op. cit. p. 537.
SALES, Alberto Jaqueri de. Diccionario Universal de Commercio. tradução e adaptação manuscrita do
Dictionnaire Universel de Commerce, de Jacques Savary des Brulons, 3 vols., 1813.
5
Condições com que se arrematou o Primeiro Contrato. In: ANÔNIMO. Anais da Biblioteca Nacional. Vol.
80, 1960. Divisão de Publicações e Divulgação – 1964.. p. 137
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Fonte: ANTT, RGT, Livro 239, Testamento de J. P. de Azevedo.
ANTT, RGT, Livro 300, Testamento de J. F. de Oliveira.

Ao longo da administração do contrato a companhia enfrentou uma série de
problemas, desde acusações de corrupção, incluindo abuso de poder e desvio de recursos, até
alguns de cunho jurídico relativos à interpretação das relações entre Estado/Rei e
contratadores.
Essas turbulências entre Estado e contratadores não demoraram a surgir como
podemos ver pelo caso analisado a seguir. Ocorreram muitas divergências sobre a venda em
segredo que acabaram resultando em um processo movido pelo corretor Francisco Nunes da
Matta. Este homem alegou que sem seu auxílio os contratadores não teriam conseguido
vender as partidas de pedras por preços altos. O cargo de corretor do seguro estava ligado ao
Conselho Ultramarino e era visto pelos contratadores como uma forma de intervenção
injusta e prejudicial, pois causava “perturbação ao comércio livre e em segredo”.

6

A briga entre este membro da burocracia brigantina e os contratadores ocorreu em
função de Francisco Nunes da Matta ter recebido uma parte do dinheiro da venda da
primeira partida de diamantes sem consentimento dos caixas e administradores Jorge Pinto e
Francisco da Silva. Francisco N. da Matta, por sua vez, argumentou que o dinheiro que
recebeu fazia parte do pagamento por seu trabalho.
A argumentação de Jorge Pinto de Azevedo e de Francisco Ferreira da Silva baseouse no fato de que a exploração dos diamantes do Serro do Frio estava respaldada em um
monopólio régio, sendo portanto isenta do Regimento dos Corretores.
Este documento nos auxiliou na compreensão da formação do Estado português, uma
vez que a briga se deu em torno de um grupo de “funcionários régios privilegiados”, ou seja
os contratadores, e um burocrata do Estado português. Este último deveria, na visão dos
contratadores auxiliar na avaliação das partidas, sem contudo receber algo a mais por este
serviço. Na visão de Francisco Nunes da Matta, o serviço deveria ser pago por meio de
comissão, uma vez que sem este o contrato e, conseqüentemente, a Real Fazenda, lograriam
prejuízo.

6

AHU-MG, Cx. 44, doc. 68. Carta de Antônio Ferreira de Mendonça a D. João V sobre o processo que levou
a prisão de Francisco Ferreira da Silva e Jorge Pinto de Azevedo, administradores e caixas do contrato dos
diamantes do Serro do Frio. 22/07/1744.
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O resultado da contenda entre ambas as partes nos indicou uma maior centralização
no reinado de D. João V, uma vez que o rei português deu o ganho de causa aos corretores
dos seguros. O corretor Francisco Nunes da Matta citou um alvará de lei datado de 28 de
outubro de 1718 e publicado em 3 de novembro do mesmo ano, em que o rei D. João V
deixou bem clara a posição da Cora quando afirmou:

“(...) Hei por bem e mando que as primeiras vendas de
qualquer fazenda, que se ajustarem nessa cidade ou saírem
para fora do reino e suas conquistas sendo celebradas por
mercadores, naturais ou estrangeiros, para negócio próprio
ou comissão sejam ajustadas com intervenção dos corretores e
sem ela serão nulas e de nenhum efeito (...) Porém, as
segundas compras e vendas e as mais que se seguirem ainda
por negócios poderão ser ajustadas por convenção somente
das partes sem intervenção dos corretores (...)”. 7
Logo, o ato de vender a primeira partida de diamantes sem a intervenção do corretor
de seguros do Conselho Ultramarino, se não chegou a ser caracterizado como um crime
grave, foi considerado um erro e um ato que ultrapassou os direitos dos contratadores,
afetando desta maneira o direito de um outro grupo, a saber o dos burocratas do nascente
Estado português. Cabia ao rei nessa situação, lembrar aos infratores o seu devido lugar e
defender os direitos do outro grupo, mantendo a boa ordem na República e exercendo uma
de suas funções primordiais, a saber, a justiça.
Se por um lado o Estado brigantino se mostrou, nesse caso, zeloso com seus
funcionários e por conseguinte, com seu patrimônio, encontramos, em outro momento,
evidências do tratamento privilegiado que estes homens de negócio recebiam, fato que
ilustra a relação de dependência mútua existente entre contratadores e Estado.
Como já foi anteriormente mencionado, a Companhia arrematou o contrato dos
diamantes pelo preço de 574:864$438, que deveriam ser pagos após o término do contrato,
ou seja, no ano de 1744. Entretanto, em uma situação típica do relacionamento entre
contratadores e a Coroa portuguesa, a referida Companhia não quitou a quantia total. Pela

7

Alvará de Lei assinado pelo rei D. João V a 28 de outubro de 1718 e publicado a 3 de novembro do mesmo
ano. In: AHU-MG, Cx. 44, doc. 68.
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tabela 2 abaixo, podemos perceber o quanto a Real Fazenda perdeu ao longo dos dois
primeiros contratos dos diamantes.

Tabela 1: Os dois primeiros contratos dos Diamantes
Contratos

Pagamentos efetuados

Pagamentos devidos

Total a pagar

Valor (em Réis) %

Valor (em Réis) %

Valor (em Réis) %

1ª contrato: 1740 - 1743

414:000$000

71,7% 161:864$438

28,3% 575:864$438

100%

2ª contrato: 1744 - 1747

444:000$000

44,6% 551:875$726

54,4% 995:87$726

100%

Fonte: PEREIRA, Eduardo G.. Pombal e a questão dos diamantes. Revista Brotéia, vol. 115, nº 2-3-4
agosto-setembro outubro. Lisboa. 1982, p. 7.

É interessante notar que, como destacou Eduardo Gonçalves Pereira, a
administração portuguesa nada fez para impedir o aumento do endividamento, tanto dessa
Companhia, como das demais. Em documento pertencente ao Livro dos Decretos, na folha
183, lê-se o seguinte:

“(...) e por 161:864$438 réis, que o mesmo Contratador [João
Fernandes de Oliveira], e os novos caixas Domingos de Bastos
Viana, Antônio dos Santos Pinto, e seus sócios despenderam
por Decretos meus em diferentes particulares do meu Real
Serviço, dos quais os desobriguei de dar contas [grifo nosso]
pelos mesmos Decretos (...)”. 8
Essa política de favores e influências era fundamental para a sobrevivência em
meio ao universo dos contratadores e dos homens de grosso trato.9 Como destacou Charles
Ralph Boxer, estes homens possuíam direitos, estabelecidos por contrato, de cobrar dívidas
relativas ao negócio em questão; contudo tinham o privilégio de não serem cobrados, ou ao

8
9

Quitação do Primeiro Contrato. In: ANÔNIMO. op. cit. p. 144.
ARAUJO, Luiz Antônio Silva. Op. cit.. 164.
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menos possuíam condições excelentes de pagamento,10 condições estas que muitas vezes
não davam àqueles de quem cobravam. Tal fato refletia uma situação típica de uma
sociedade de Antigo Regime, onde o que se procurava não era a igualdade de direitos, mas
justamente a desigualdade via a conquista de privilégios.11
Apesar de não terem acertado com a Coroa a soma total do Contrato, a
Companhia formada por João Fernandes de Oliveira, Francisco Ferreira da Silva e Jorge
Pinto de Azevedo não amargou profundos prejuízos com o contrato, conforme somos
levados a crer a primeira vista. Observando a tabela abaixo podemos verificar os valores em
quilates e em réis obtidos durante o primeiro e o segundo contratos de João Fernandes de
Oliveira e Francisco Ferreira da Silva do qual Jorge Pinto de Azevedo participou.

Tabela 2: renda dos contratos dos diamantes
Contratos

Quilates extraídos Valor da venda Preço médio por

Pago à Coroa

quilate
1ª contrato: 1740 - 43

134.071

1.606:272$037

11$980

575:864$438

2ª contrato: 1744 - 47

177.200

1.807:472$837

10$200

755:875$726

3ª contrato: 1749 - 52

154.579

1.438:015$987

9$302

609:526$465

Fonte: BOXER, Charles. A idade de ouro do Brasil: dores de crescimento de uma sociedade colonial.
Tradução: Nair de Lacerda, 3º edição. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira. 2000, p. 240. PINTO,.Virgílio Noya
O ouro brasileiro e o comércio anglo-português. São Paulo: Companhia Editora Nacional/MEC. 1979, p. 218.

A Companhia, como podemos observar a partir da análise da tabela acima,
não logrou prejuízos. Ao contrário, as vendas foram muito lucrativas e proporcionaram
lucros suficientes para pagar o valor total da dívida existente com a Coroa portuguesa. Por
que então a companhia não quitou seus débitos para com a Real Fazenda? E por que a Coroa
não tomou providências drásticas para executar as dívidas?

10

BOXER, Charles Ralph. BOXER, Charles Ralph. O império marítimo português: 1415-1825. 1º edição.
Tradução: Anna Olga de Barros Barreto. São Paulo: Companhia das Letras. 2002. p. 233.
11
Charles Boxer reforçou as análises acima mencionadas quando afirmou que “Em Portugal e em seu
império, os contratadores da coroa em geral estavam isentos de pagar as taxas normais, como a dízima e a
sisa, enquanto durassem os seus contratos; estavam igualmente isentos do serviço militar, assim como seus
agentes e empregados”. Cf. em BOXER, Charles Ralph. Op. cit. 2002 p. 334.
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A resposta para a primeira pergunta, segundo os contratadores foi sempre o
mau rendimento dos negócios. Em um documento intitulado “Reflexões de Francisco
Ferreira da Silva sobre o contrato dos diamantes”, datado de 1753, este membro da
Companhia acusou João Fernandes de Oliveira de realizar gastos supérfluos, com dinheiro
do Contrato e não com fundos próprios, o que teria lhe causado um prejuízo da ordem de
212:832 (Duzentos e doze mil e oitocentos e trinta e dois réis) aproximadamente.12 Júnia
Ferreira Furtado, em obra recentemente lançada, diz que o sargento-mor João Fernandes de
Oliveira, alguns anos após retornar a Portugal construiu uma casa no bairro da Lapa na qual
“não poupou gastos”. Ainda segundo esta autora, “o marquês de Pombal testemunhou que
foi necessário limitar os saques que o sargento-mor fazia ao cofre em que eram depositados
os rendimentos do contrato”.

13

É interessante notar que a palavra reflexão tem o sentido de reparação no século
XVIII, segundo o dicionário de Raphael Bluteau.14 A acusação, neste caso, tomou ares de
reparação a um dano causado tanto à Real Fazenda quanto à República , ou melhor, à coisa
pública.15 Em outros termos, os gastos de João F. de Oliveira teriam causado prejuízo não
somente aos seus sócios, mas também à Coroa portuguesa.
Ao mesmo tempo, Francisco Ferreira da Silva tentou inocentar-se mediante a
acusação de João Fernandes de Oliveira. Os gastos exorbitantes deste contratador já eram
bem conhecidos por todos tanto nas Minas quanto na Corte .16 Este documento escrito por
um dos membros da companhia nos mostrou ainda que as relações entre os próprios
contratadores eram pautadas sobre bases delgadas, pois bastou o surgimento das primeiras

12

Reflexões de Francisco Ferreira da Silva sobre o contrato dos diamantes. AHU – Cx. 63, doc. 77, ano 1753.
FURTADO, Júnia Ferreira. Chica da Silva e o contratador dos diamantes. 1º edição. São Paulo: Companhia
das Letras. pp. 203-204. A respeito da Casa da Lapa Cf. MATOS, José Sarmento de. Uma Casa na Lapa.
Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Lisboa, 1994. (atualmente a casa é a sede da Fundação
Luso-Americana e sede da embaixada dos EUA em Portugal)
14
BLUTEAU, Raphael Vocabulário português e latino. Coimbra: Colégio das Artes da Companhia de Jesus.
1712 pp. 185-186. Versão em CD-ROM filme 4.
15
República, no dicionário de Raphael Bluteau, tem o significado de “(...) algumas vezes se toma geralmente
por gênero de Estado, como quando se diz: o desprezo das leis é a ruína da República”. R. BLUTEAU. Op.
cit. pp. 268 e 269, versão em CD-ROM, filme 4. Segundo Norberto Bobbio, foi Cícero quem definiu
conceitualmente o significado da Res Publica até à Revolução Francesa, “ao acentuar como elementos
distintivos da Republica o interesse comum e, principalmente, a conformidade com uma lei comum, o único
direito pelo qual uma comunidade afirma a sua Justiça”. BOBBIO, Norberto (et ali). República. Ibidem.
Dicionário de Política. Tradução de Luís G. P. Cacais, João Ferreira, Gaetano Lo Mônaco e Renzo Dini.
Brasília, Editora da UNB, 1986. p. 1108.
16
Cf. o que diz FURTADO, Júnia Ferreira Op. cit. pp. 203 a 207.
13
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impressões de corrupção para que os laços que ligavam Francisco Ferreira da Silva à João
Fernandes de Oliveira se rompessem.
O cristão-novo Francisco Ferreira da Silva fez duras acusações a João Fernandes de
Oliveira, indicando que o relacionamento entre ambos, após o término dos contratos ficou
profundamente abalado. Conseguimos apurar pelo depoimento de Francisco Ferreira da
Silva a quantia que ele alegou ter perdido no primeiro contrato dos diamantes (1740/1743);
segundo Francisco Ferreira da Silva esse valor atingiu a cifra de 212:832 contos de réis. Se
somarmos este valor àquele que o mesmo diz que João Fernandes de Oliveira lhe devia, isto
é, 550 contos de réis, chegamos ao valor de 716:832 contos de réis em dívidas.17 Desta
maneira Francisco Ferreira da Silva apontou João Fernandes de Oliveira como o responsável
por causar prejuízos aos demais sócios do contrato, isto é a ele e a Jorge Pinto de Azevedo.
Além de acusar O sargento-mor João Fernandes de Oliveira de desviar recursos,
Francisco Ferreira da Silva o acusou de colocar na extração dos diamantes e na limpeza do
terreno pessoas de conduta duvidosa, desrespeitando claramente as cláusulas 3º e 4º dos
contratos.18 Segundo Francisco Ferreira da Silva, tal desobediência só foi possível graças a
complacência do intendente Rafael Pires Pardinho.19 Entretanto, o intendente foi obrigado,
por pressão do governador e capitão-geral das Minas Gerais e do Rio de Janeiro, Gomes
Freire de Andrada, a engolir os óbvios desacatos às regras do contrato infringidos pelos
contratadores.
O retorno de João Fernandes de Oliveira à Portugal teve como razão principal acertar
com a Cora e com seus sócios questões referentes aos dois contratos dos diamantes
(1741/1743 e 1744/1747) que não estavam muito claras. Obviamente, João Fernandes de
Oliveira esperava explicar à Cora as acusações de desvio de dinheiro do contrato e abuso de
poder. Quanto a seus sócios, provavelmente João Fernandes de Oliveira preocupou-se com
as dívidas que tinha com Francisco Ferreira da Silva, pois em 1751, quando chegou a
Lisboa, Jorge Pinto de Azevedo já havia morrido.
Com relação à segunda pergunta, Luiz Antônio Silva Araújo ajudou-nos a
responder quando afirmou, acerca das dívidas de João de Souza Lisboa e de seus sócios na

17

AHU-MG. Cx. 63, doc. 77. Reflexões (...)
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segunda metade do século XVIII, que a Coroa apontou as seguintes razões para não se tomar
uma medida drástica no tocante aos devedores:

“(...) O primeiro é a condição de ‘homens de negócio
honrados’, aos quais deveria ser dado um tratamento
privilegiado, a fim de continuarem com seus negócios. O
segundo, apesar de questionada pelo provedor a credibilidade
dos livros dos registros, é o reconhecimento da queda da
arrecadação em razão da guerra. O terceiro, é a prisão
rigorosa dos contratadores que levava à diminuição do
interesse pela arrematação dos contratos régios na Capitania,
o que de fato deve ter ocorrido”. 20
Interessa-nos a primeira e a terceira razões apresentadas pela Coroa. A análise
destas duas razões mostrou-nos o quanto a Coroa portuguesa era dependente dessa categoria
de homens. Em especial, a partir da segunda metade do século XVIII, o Marquês de Pombal
ajudou um poderoso grupo mercantil português a se estabelecer financeiramente.21 Sabe-se
também que as relações políticas não se davam mais da mesma forma que ao longo do
reinado de D. João V.
Contudo, mesmo reconhecendo a diferença, o exemplo apresentado por Luiz Antônio
Silva Araujo nos esclareceu sobre a postura da Coroa portuguesa em relação aos
contratadores. Retornamos, portanto, ao conceito de Estado clientelar elaborado por Antônio
Manuel Hespanha, pois somente dessa maneira podemos entender a atitude da Coroa para
com os contratadores.
Em suma, as grandes despesas dos contratos foram sempre motivos de grande
reclamação por parte dos contratadores. Seu objetivo era, em primeiro lugar, valorizar o
trabalho que estava sendo feito para conquistar ou a renovação do contrato ou a participação
em novos contratos; e em segundo lugar, justificar-se diante do rei por não conseguir pagar o
valor total do contrato objetivando desta forma o perdão da dívida (como de fato
conseguiam).

20
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O segundo contrato dos diamantes (1744/1747) envolveu, a princípio, o mesmo
grupo da primeira arrematação. Contudo, a morte de Jorge Pinto de Azevedo em 20 de maio
de 1747 obrigou a companhia a inserir dois novos nomes, a saber Manoel Nunes da Silva
Tojal e José Ferreira da Veiga. Estes dois homens de negócios portugueses foram, além de
caixas e administradores do segundo contrato dos diamantes em Portugal testamenteiros de
João Fernandes de Oliveira. Ambos foram também nomeados testamenteiros de Jorge Pinto
de Azevedo da seguinte maneira:

“(...) nomeio por meus testamenteiros e executores de última
vontade José Ferreira da Veiga e a meu companheiro Afonso
Ginabel, ambos juntos, (...) e na falta de ambos a Manoel
Nunes da Silva Tojal, e em falta deste a Estevão Martins
Torres, e na falta deste ao meu companheiro Manoel Gomes
de Campos”. 22
José Ferreira da Veiga, na condição de primeiro testamenteiro de Jorge Pinto de
Azevedo, por testamento realizado em 1745 e confirmado em 1747, já atuava desde 1745
como caixa do contrato dos diamantes com os mesmos direitos que o referido Jorge Pinto de
Azevedo, em virtude do estado de saúde grave deste.
José Ferreira da Veiga assumiu oficialmente o lugar de Jorge Pinto de Azevedo no
segundo contrato dos diamantes logo após a morte deste em 20 de maio de 1747. Um
documento coevo emitido pelo Conselho Ultramarino referiu-se ao fato de que não convinha
ter apenas um caixa e administrador do contrato dos diamantes em Lisboa, em uma
referência clara ao isolamento de Francisco Ferreira da Silva nesta condição após a morte de
Jorge Pinto. O Conselho Ultramarino considerou a escolha de Jorge Pinto de Azevedo lícita,
uma vez que estava dentro das condições estabelecidas pelo contrato, já que a 6º cláusula
permitia dividir o contrato, e aprovou a escolha do nome de José Ferreira da Veiga.
José Ferreira da Veiga e João Fernandes de Oliveira, especialmente seu filho
homônimo, destacaram-se ao longo do período pombalino como poderosos homens de
negócios.
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primeira metade do século XVIII e o início da segunda, essencialmente o período dominado
pela influência do Marquês de Pombal (1750-1777).
Os relacionamentos de Jorge Pinto com outros homens de negócios portugueses nos
ajudaram a entender sua posição social. Um dos fiadores do contrato de Jorge P. de Azevedo
das entradas para as Minas Gerais foi o mesmo José Ferreira da Veiga. Este homem de
negócio português foi ainda arrematante do contrato das entradas para as Minas no período
de 1755 a 1757.24 O período anterior (1752 a 1754) foi arrematado por Afonso Ginabel, que
também foi um dos testamenteiros de Jorge Pinto de Azevedo.
Ficou definido ainda que na falta de ambos os executores do testamento de Jorge
Pinto de Azevedo deveriam ser Manuel Nunes da Silva Tojal (caixa do segundo contrato dos
diamantes juntamente com o mesmo Jorge Pinto de Azevedo)25 e Estevão Martins Torres26
(sócio de Jorge Pinto de Azevedo no contrato da dízima da Alfândega da Bahia e do Rio de
Janeiro).27 Percebe-se, portanto, que estes homens faziam parte do círculo de relações
íntimas de Jorge Pinto e que, com certeza viam alguma vantagem em estar próximos do
referido contratador.
O papel de Francisco Ferreira da Silva, normalmente apresentado com bastante
discrição, quase como um coadjuvante de João Fernandes de Oliveira na arrematação e na
administração do contrato dos diamantes, deve ser também reavaliado à luz dos fatos por
hora apresentados.
Cremos que, da mesma forma que Jorge Pinto de Azevedo, o cristão-novo Francisco
Ferreira da Silva exerceu um papel decisivo na arrematação e na administração do contrato
dos diamantes. Essa imagem se confirmou com a posição da historiadora Júnia Ferreira
Furtado em sua mais recente obra, “Chica da Silva e o contratador dos diamantes: o outro
lado da história”, quando afirmou que à época da arrematação do primeiro contrato (1739),
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REBELO, Francisco A. Erário régio. (análise e organização: Tarquínio J. B. de Oliveira). Brasília: Escola
de Administração Fazendária/ESAF. 1976. p. 19.
25
ANTT, Registro Geral de Testamentos, Testamento de Jorge Pinto de Azevedo, Livro 239, folha 171.
26
ANTT, Registro Geral de Testamentos, Testamento de Jorge Pinto de Azevedo, Livro 239, folha 173.
Segundo Eduardo Gonçalves Pereira Estevão Martins Torres, falecido no mesmo ano que Jorge Pinto de
Azevedo, esteve ligado ao contrato dos diamantes a partir de 1741, mesmo ano em que Jorge Pinto entrou
para a sociedade.Conferir Eduardo Gonçalves PEREIRA. Op. cit. p. 8.
27
ANTT, Registro Geral de Testamentos, Testamento de Jorge Pinto de Azevedo, Livro 239, folha 172

14

Francisco da Silva era um importante homem de negócio em Lisboa e foi quem entrou com
o capital para a arrematação do mesmo.28
Ao longo da administração do contrato do Serro do Frio, na condição de caixa e
administrador, mesmos postos exercidos por seu sócio Jorge Pinto de Azevedo na corte, na
cidade de Lisboa, a documentação pesquisada nos mostrou a importância de Francisco
Ferreira da Silva.
Em suma, a companhia dos diamantes do Serro do Frio, normalmente apontada pela
historiografia brasileira como sendo encabeçada pelo sargento-mor João Fernandes de
Oliveira, foi, segundo nossa pesquisa, capitaneada mais pelo Cavaleiro da Ordem de Cristo
Jorge Pinto de Azevedo e pelo cristão novo Francisco Ferreira da Silva que pelo membro
anteriormente citado, uma vez que estes possuíam maior prestígio social e econômico, sem
os quais não seria possível a arrematação de um contrato tão importante. A figura do
sargento-mor João Fernandes de Oliveira deve ser entendida, no momento da arrematação e
ao longo da administração do contrato, como uma figura de menor peso.
João Fernandes de Oliveira tornou-se importante em função dos contatos exercidos
durante a administração do contrato dos diamantes, exercida sozinha na colônia, enquanto
seus sócios estavam em Portugal. Deve-se dar ênfase especialmente às suas relações
políticas estabelecidas na colônia com o Governador e Capitão-Geral das Minas Gomes
Freire de Andrade , futuro Conde de Bobadela e após seu retorno à Portugal como o
Marquês de Pombal. Em outros termos, João Fernandes de Oliveira não teria alcançado o
êxito que alcançou se não tivesse o importante auxílio de Jorge Pinto de Azevedo e de
Francisco Ferreira da Silva.
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Em busca de um trem perdido: nos trilhos da ego-história1
Fernando Tadeu de Miranda Borges2

Resumo: Este artigo conta a história do autor em busca de um trem que nunca chegou, e que ficara
por muitos e muitos anos apenas na sua imaginação, com a finalidade de apresentar a pesquisa
realizada “Esperando o Trem: Sonhos e Esperanças de Cuiabá”. Traz na contextualização
lembranças e emoções fortes de um tempo em que o brotar para a vida parecia um pouco mais
suave do que o permanecer no seu entorno, pois quando criança, sempre sonhara com o brinquedo
em que um lindo trenzinho à pilha percorria os trilhos, parando nas estações, dando seguidas voltas
pelos campos e pela cidade. Embora sempre pedisse ao Papai Noel que o trouxesse para ele no
Natal, nunca conseguiu ter tal desejo atendido. Depois de alguns natais, ainda na infância,
esperando pelo presente do trem que não chegava foi compreender que o seu não atendimento
deveu-se às poucas posses da sua família à época, e apenas no primeiro ano de graduação que um
dos símbolos do capitalismo não retribui de forma igual a todas as pessoas, ao descobrir o
marxismo como um interessante método de análise do mundo, desencantando-se a partir desse
momento, com os fetiches das mercadorias.
Palavras-Chave: Estrada de Ferro – História Econômica e Social – Mentalidade.

"Um trem-de-ferro é uma coisa mecânica,
mas atravessa a noite, a madrugada, o dia,
atravessou minha vida,
virou só sentimento."
Adélia

Prado. Poesia Reunida. São Paulo:

Siciliano, 1991, p. 48.

1. O começo da busca

O trenzinho que queria ganhar na infância acredito ter-se transformado em uma fantasia
alimentada durante toda a minha vida no inconsciente, lugar onde, segundo Cornelius Castoriadis,
"o monstro da loucura aí reina como senhor”, ao ignorar o tempo e a contradição, realizando-se no
campo da "representação inconsciente”.3 A elite política de Cuiabá, ao longo de um século e meio,
fomentou o sonho da chegada do trem à cidade. Nos sonhos construídos, o trem continuou apenas
nas mentes, pois a estrada de ferro nunca chegou. Constantemente os meios de comunicações
1

Artigo extraído da tese de doutorado “Esperando o Trem: Sonhos e Esperanças de Cuiabá” apresentada por Fernando
Tadeu de Miranda Borges ao Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
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Terra S. A., 2000, p. 341.

2
levantam a questão, apresentam discussões que abordam o traçado ideal, retiram Cuiabá da rota,
trazem os custos, rediscutem o financiamento e enfocam a situação ecológica. Parece uma história
sem fim apenas para entreter as pessoas e dar algum sentido a essa lógica de organização assumida
pelos "donos do poder"4num mundo local influenciado pela ocidentalização.5 Tudo isso
possibilitou-me um mergulho no passado e trouxe lembranças dos entusiasmados debates travados
com os colegas de escola secundária a respeito do futuro de Cuiabá, que precisava, no nosso
imaginário daquela fase, alcançar os centros urbanos maiores e progredir como as demais cidades
do Centro-Sul do país.
Nesse cenário apontado, cresci ouvindo falar muito de trem, como se fosse a panacéia
para todos os males de uma estrutura de acumulação perversa que afligiu e continua afligindo a
população de Cuiabá. O desejo de Mato Grosso ligar-se ao litoral foi e continua sendo perseguido e
nutrido pela classe política junto à população citadina. Com o olhar sempre voltado para fora
buscava uma pequena parte dos seus habitantes estar informada dos ditames internacionais, com a
finalidade de poder tentar imitar os hábitos e acompanhar a moda, chegando ao ponto de virem a
ser consumidos em Cuiabá, na segunda metade do século XIX, "tecidos como o veludo e a
casimira, considerados nobres, ainda que inadequados ao clima local".6 A velocidade das
transformações técnicas ocorridas apenas numa parte do mundo a partir do século XIX parecia
impor ao espaço-tempo-cuiabano um sentido diferente do que até então vigorara. Contudo vale
lembrar que o custo social que Cuiabá enfrentou para alcançar essas chamadas inovações tem sido
enorme7, e quando chegam, apenas um conjunto pequeno de pessoas desfruta dos seus benefícios.
Nessas permanentes buscas, a contínua alimentação desses desejos sugere vir dando o toque de
entusiasmo que tem vigorado na Cuiabá de hoje, embora inatingível a uma grande parte de
pessoas. Numa cidade cujos moradores se orgulham da localização de centro, e o poder constituído
a coloca como isolada, uma pergunta, levantada por um morador letrado da cidade, fica no ar: como
é que um centro pode ser isolado numa posição central? O termo "letrado" foi ressaltado com o
4
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firme propósito de lembrar que, para Marshall McLuhan,"A invenção do alfabeto, à semelhança de
invenção da roda, foi a primeira tradução ou redução de um complexo e orgânico intercâmbio de
espaços num único espaço", ou seja, "O alfabeto fonético reduziu o uso simultâneo de todos os
sentidos, que é a expressão oral a um simples código visual".8
2. Nos trilhos da ego-história
Do meu cotidiano, fizeram parte a poesia e a oralidade, através de histórias incríveis
ouvidas quando era criança, a exemplo da profecia de Dom Bosco sobre a segunda geração que
surgiria a partir de 2003, mais precisamente no Centro-Oeste brasileiro, lugar concebido no sonho
como a terra prometida, porque, de suas minas escondidas, jorram leite e mel, segundo
confiantemente reafirmava a minha avó. Além disso, ela contava o filme a que assistira sobre a vida
de Dom Bosco, a quem pedia que repetisse toda a história infinitas vezes, assim como o milagre da
multiplicação dos pãezinhos distribuídos a jovens estudantes. Em caso de algum perigo,
aconselhava-me que chamasse imediatamente por Grígio, cachorro de Dom Bosco9, que a defesa
seria certa. Um outro caso que contava sempre era da imagem do Senhor Bom Jesus, santo
padroeiro de Cuiabá, que empacara resistindo a voltar para São Paulo dentro de um altarzinho de
palha construído por um criminoso, em uma ilha próxima à capital mato-grossense. Nas várias
tentativas de levá-lo desta terra, muitas pessoas juntas não conseguiram carregar a pequena imagem
de madeira, apesar do seu pouco peso, só tornado-se leve quando foi conduzida definitivamente
para Cuiabá por um viajante que passara pelo local e assim decidira.10 Dizia-me vovó que em
qualquer atentado contra Cuiabá, bastava entregar o caso nas mãos do Senhor Bom Jesus, que sua
resolução teria um desfecho favorável, invocando todas as vezes o santo, quando o assunto fosse a
mudança da capital de Mato Grosso, de Cuiabá para Campo Grande.
Portanto, da convivência com minha avó, Ana Josepha Vieira de Miranda,11 aconteceu o
despertar da poesia e da oralidade. Ela era muito mais perspicaz que várias pessoas de sua idade,
que sabiam ler e escrever. Aliás, a maior vergonha de toda sua vida era a de não ter sido
alfabetizada. Tendo ficado viúva muito cedo, criou, com grande dificuldade, quatro filhas, três das
8
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quais tenderam para o magistério. Uma, tia Ritóca (Irmã Rita de Miranda), tornou-se freira
salesiana12, tendo lecionado em várias cidades do antigo Mato Grosso, além de ser uma amante das
pedras13 e uma grande admiradora dos índios14 e dos seus trabalhos, com os quais constantemente
fora presenteada, levando-me a colecionar pedras e artesanato indígena. Mas, por que fui morar
com uma avó? Perdi meu pai aos quatro anos de idade num acidente de carro, no início de 1960,
nos chamados "anos dourados", em que estava sentado no seu colo acompanhado de minha mãe.
Após esse trágico acontecimento, mudamo-nos, minha mãe e eu, da cidade de Barra do Bugres para
Cuiabá, onde se estabeleceu uma outra fase, repleta de novas expectativas. Vivemos lá num lindo
casarão colonial, que considero o meu "centro geométrico do mundo", conforme salienta Ecléa
Bosi15 ao referir-se à casa materna, que hoje não existe mais, junto de uma tia solteira, Maria
Heloisa de Miranda, mais conhecida por Naná, funcionária pública aposentada, que, durante toda
a vida, levou a sério o seu trabalho.
No casarão em que morei, funcionou também, quando a minha mãe e as minhas tias eram
estudantes, uma escola particular, tendo como professora a minha tia-avó Leocádia Salabergue de
Miranda, mais conhecida como Leocadinha ou Imá, co-responsável pela formação das sobrinhas.
Daquele casarão, recordo-me com saudades do tamborilar da chuva no telhado, dos banhos de
tanque, dos bolos e doces caseiros, do balanço de rede na varanda e, principalmente, do calor
humano, mas não dos velórios ocorridos na sala de visitas, da vovó, do papai e da Jejé, esta, uma
mulher de meia idade, sem ninguém no mundo, tida como parente por todos, mesmo sendo apenas
agregada; dos muitos quadros nas paredes dos parentes falecidos, separados dos quadros dos vivos;
dos medos que tinha, principalmente à noite, devido aos casos fantásticos16 como um que contava
que ali vivera, durante o período da escravidão, uma rica proprietária de escravos que colocava os
filhos recém-nascidos das escravas no formigueiro até morrerem, sendo os choros dessas crianças
ouvidos ao longo do tempo por pessoas dotadas de "poderes especiais". Um segredo: tinha medo
de um dia ouvir esses choros e sentia nas paredes grossas e altas, as vibrações dos anos
12
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transcorridos.
Contava também, agora a tia Naná, que certa noite, a partir das 23h00, uma voz feminina
muito linda, macia e diferente a chamara por um longo tempo, solicitando-lhe que abrisse a porta, e
quando deu meia noite no relógio, a desconhecida disse:"Oh! Naná! Só isso faltava me acontecer!",
desaparecendo sem qualquer barulho e deixando todas arrepiadas. Cresci nesse mundo que acabo
de apresentar, ouvindo histórias e mais histórias de assombrações, benzendo contra quebranto, arca
caída, e tomando chás, banhos e remédios de folhas e raízes, de certa forma guiado pelos mitos.17
Deste modo, acabei internalizando mais o mundo das mulheres que o dos homens. Era tão forte o
mundo feminino na casa da vovó, que a mãe do meu avô materno, José Bernardo de Miranda, era
chamada por todas de "mamãe-papai", como se incorporasse no cotidiano a presença paterna. No
entanto acredito, comungando com Elisabeth Badinter,18 que o amor materno foi conquistado ao
longo da história, não sendo "inerente às mulheres", mas "adicional". Pelo relato, cabe dizer que o
sentimento de perda, além de outros foi bastante intenso nos percursos trilhados. O auxílio da
psicanálise para lidar com tudo isso fez-se necessário.
Quero registrar também que, desde o início do curso de graduação em Economia na
UFMT, tive sempre o método marxista como o mais interessante para compreender, analisar e
interpretar este mundo em encanto e desencanto, apesar de que, certa vez, ainda muito jovem,
houvesse sido severamente repreendido por minha mãe, pessoa das mais dóceis e puras que tive o
prazer de conviver, sentado à mesa do almoço, por dizer que simpatizava com as idéias do
comunismo e Karl Marx19, como se fosse algo muito terrível, como uma doença incurável, tendo
tido imediatamente que prometer, a partir daquele dia, em casa, nunca mais pronunciar qualquer
coisa que se referisse ao assunto, assemelhando-se em muito ao que acontecera com o meu
admirado e estimado Prof. Dr. Nicolau Sevcenko, que narrara o episódio assim:"Por muito tempo,
julguei ser portador de uma moléstia terrivelmente mórbida, cujo simples nome causava pânico.
Passava noites inteiras aterrorizado, pensando em meu triste destino." Tudo começou, segundo
Nicolau Sevcenko, quando um dos seus amigos favoritos lhe dissera que não poderiam mais brincar
juntos, porque sua mãe o proibira de ter contato com russo, sob pena de ser contaminado com o
comunismo. Em casa, ignorando o papel que o comunismo tivera na "desagregação e emigração da
família", perguntara a sua mãe o que era comunismo, esta ficou agressiva, chegando a ameaçá-lo

17

Em Carlo Ginzburg. Mitos, Emblemas , Sinais. Tradução de Frederico Carotti. 4ª reimpressão. São Paulo: Companhia
das Letras, 2001, p. 217, há a seguinte pergunta: "somos nós que pensamos os mitos ou são os mitos que nos
pensam ? "
18
Elisabeth Badinter.Um Amor Conquistado - O Mito do Amor Materno. Tradução de Waltensir Dutra. 5ª ed. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1985, p. 367.
19
Sobre um Karl Marx de "carne e osso", conforme se refere o próprio autor, vale a pena ler Francis Wheen. Karl
Marx. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro e São Paulo: Record, 2001, p. 09.

6
"de violências nunca vistas", caso "voltasse a pronunciar aquela palavra".20
Da casa materna, comecei a viver o mundo, concordando com David Harvey que foi desse
espaço que aprendi a sonhar e a imaginar.21 De acordo com Ludmila de Lima Brandão
"pertencemos muito mais às nossas casas do que elas nos pertencem"

22

e as "nossas casas" não

têm conseguido escapar,"salvo raríssimas exceções",da homogeneização, num mundo em que o
paradoxo é "ser igual quando tudo aponta para (ou facilita) singularizações e singularizar-se
quando tudo se encaminha para grandes formações homogêneas" 23. Cabe ressaltar que o casarão
onde cresci teve as suas portas e a mesa de refeição sempre abertas para as mais diversas pessoas
conhecidas ou desconhecidas, não importando a preferência sexual, a cor, a religião, bem como a
maneira de contemplar o mundo.
O primeiro contato que tive com a chamada cidade grande ocorreu durante a década de
1960, nos "anos de chumbo", como é conhecida essa época da história brasileira. Embora tivesse
sido atraente, não foi muito agradável, pois era ainda muito pequeno e deu-se após o acidente em
que o meu pai veio a falecer, tendo apenas vagas lembranças da cidade Campo Grande, no sul do
antigo Mato Grosso, onde se fazia a baldeação do ônibus para o trem, de Campinas e de um bairro
conhecido por Vila Mariana, na cidade de São Paulo, onde nos hospedamos na casa de compadres
da mamãe, Sr. José Emanuel Burle24 e Sr.ª Nair Blanco Burle (Dindinha Nair). Nessa época, as
pessoas usavam hospedar-se em casa dos amigos e dos parentes. A sensação era a de que vinhámos
de uma área rural para aquilo que concebiam como cidade, pois trazíamos matula, presentes de
doces e licores típicos da terra. Lembro-me vagamente de que a novela que fazia sucesso em São
Paulo chamava-se O Direito de Nascer. Como em Cuiabá não havia ainda televisão25, ficamos
encantados com aquilo que denominavam avanço, mal sabendo da força dominadora que esse
veículo viria, no futuro próximo, a exercer. A televisão chegou a Cuiabá nos idos de 1970 e levou a
uma grande transformação nos hábitos da população. Eu, por exemplo, deixava de brincar com os
colegas para ir assistir à televisão na casa do vizinho. No início, minha família não teve condições
de adquirir um aparelho. Lembro-me de que, certa época, apareceram em Cuiabá alguns chamados
caixeiros-viajantes vendendo um plástico azulado, como a última inovação no sentido de
transformar o preto e branco das televisões em "colorido". Como num passe de mágica, a sensação
20

Assim relatou num artigo Nicolau Sevcenko. O futuro do passado. Revista Carta Capital. Culto-Circuito. São Paulo,
VI(110): 57, 10 de novembro de 1999. As leituras das obras marxistas tornaram-se as maiores responsáveis pela
decisão que tomei da priorização pelo estudo da história.
21
David Harvey. Condição Pós - Moderna. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 10ª ed. São
Paulo: Edições Loyola, 2001, pp. 200-201.
22
Ludmila de Lima Brandão. A Casa Subjetiva. São Paulo: Perspectiva, Estudos 181, 2002, p. 32.
23
Idem, p. 138.
24
José Emanuel Burle foi correspondente de um periódico cuiabano, tendo escrito o artigo, Educar para Progredir.
Revista A Violeta. Cuiabá, XXVII (202): 05-06 e 17, 25 de dezembro de 1942.
25
Uma interessante sugestão para ler sobre a televisão em Cuiabá é o livro de Adriana Azevedo. Do Sapear Baile ao
Sapear Televisão. Cuiabá: Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso, 2000.
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era a de estar assistindo aos programas em cores. O escritor inglês George Orwell26 descreveu
muito bem a força da televisão no livro 1984. Na primeira ida à cidade de São Paulo foi que
conheci o trem de perto, ficando eu, mamãe e a Naná, minha tia, extasiados com a viagem, pois era
tudo que sonhávamos para a nossa cidade: ter também o trem de ferro não apenas para carregar
produtos, mas fundamentalmente para transportar pessoas.
Nas outras viagens, ao longo da década de 1970, fase do tão polêmico "milagre
brasileiro", devido ao aumento da concentração da renda, apesar do elevado crescimento da renda
per-capita,27 o roteiro passou a ser com mais freqüência a cidade do Rio de Janeiro, onde o meu
sotaque incomodava os ouvidos das pessoas daquela localidade com ares de progressista e
civilizada. Trago essa lembrança aqui, porque essa situação sempre me causou um certo
desconforto principalmente porque sentia orgulho de ser como era, um matuto no sentido exato que
os tidos como civilizados imprimiam ao termo. Após essas idas e vindas, na adolescência, fui morar
no Rio de Janeiro, na casa dos meus tios Moacyr Pereira Pinto e Ana Maria Miranda Pinto (tia
Anita), em um bairro tradicional da zona norte, conhecido pelo nome de Méier, com a finalidade de
me preparar para o vestibular, tendo sido uma das estadas das mais agradáveis que ali desfrutei,
inclusive pela oportunidade, à época, de conhecer mais de dentro a alma da cidade de São
Sebastião do Rio de Janeiro. Nos seis meses em que fiquei morando lá, recordo que, no trajeto que
fazia para chegar ao colégio, tinha que atravessar uma passarela sobre a linha de trens que dividia o
bairro em dois. De cima da passarela, não tinha como não olhar para os trens que passavam lotados,
provocando a cena um certo arrepio pela forma com que as pessoas eram conduzidas, e fazendo
esmorecer o lado romântico que cultivei sobre a utilização das estradas de ferro, através das
belíssimas imagens dos trens nos filmes.
Decorridos alguns anos, na década de 1980, época do retorno da democracia ao Brasil, o
meu contato maior passou a dar-se com São Paulo, onde fiz o mestrado em Economia na FEA/USP,
passei a colecionar quadros, descobri o teatro, participei ativamente da campanha pelas "Diretas já"
28

e cuidei da alma, auxiliado pelo psicanalista Dr. David Ramos, com o qual despertei para o

manuseio das minhas ferramentas, na mais difícil de todas as artes, qual seja, a de lidar e conviver
consigo mesmo, transformando-se numa das mais ricas experiências que tive a oportunidade de

26

George Orwell. 1984. Tradução de Wilson Veloso. São Paulo: Nacional, 1976.
Sobre esse tema aconselho o livro de Paul Singer. A Crise do "Milagre". Interpretação crítica da economia
brasileira. 6ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.
28
Segundo os artigos publicados no Jornal Folha do Estado, "Diretas Já! Completa 16 anos", "A Emenda Dante de
Oliveira foi rejeitada pelo Congresso Nacional, então comandado pelo PSDB, na madrugada de 25 de abril de
1984, mas abriu as portas para a redemocratização do Brasil, após 21 anos de ditadura militar" e "Emenda leva ao
surgimento do 'mito' Dante de Oliveira","É possível que a Emenda Dante de Oliveira não tenha sido o episódio
mais importante em nível histórico para o restabelecimento da democracia, porém, com certeza, foi o maior
mobilizador de massas". Cuiabá, quarta-feira, 26 de abril de 2000, p. 05.
27

8
desfrutar. De Sampa 29, quero registrar que a olho como uma das poucas cidades cujo espaço está
permanentemente aberto para todas as opções de ser e estar no mundo. Enfim, posso declarar
assumidamente que amo São Paulo e, por toda a vida que ainda me resta viver, levarei as mais
lindas recordações do seu jeito próprio de existir, que combina, e por demais, com o meu.
Para o Rio de Janeiro, só nos anos de 1990 fui tragado novamente, dessa vez como
coordenador da Editora da UFMT, a convite da escritora Stella Leonardos, secretária geral da
União Brasileira de Escritores/UBE, com a finalidade de participar das homenagens realizadas
anualmente aos escritores brasileiros e do famoso sabadoyle, na casa do querido escritor Plínio
Doyle.30 A primeira reunião do sabadoyle da qual participei foi emocionante, pois não sabia que os
convidados me aguardavam. Assim que cheguei àquela residência, no bairro do Leblon, fui
apresentado ao anfitrião e, em seguida, conduzido a um aposento do apartamento reservado à
biblioteca, com um livro que me fora entregue, para deixar registradas as minhas impressões
daquela ocasião, devendo ser lidas em seguida aos presentes, que aguardavam ansiosas. De acordo
com Plínio Doyle, no ano de 1972, "alguém" deu a idéia do estabelecimento de uma ata semanal
para registrar os acontecimentos, tendo sido a primeira lavrada por Alphonsus de Guimarães Filho
com o seguinte lema: "Livro Vá Em Frente!" 31. Todo esse ritual tocou-me tanto, que o amor que
tinha guardado no coração pelo povo carioca retornou-me intensamente às veias naquele momento.
Desde então, acordei e percebi que o Rio de Janeiro continuava tão lindo como sempre fora,
fazendo jus ao título de Cidade maravilhosa,32apesar de o trem funcionar tão precariamente como
em todo território brasileiro.

3. O trem que nunca chegou

“Em busca de um trem perdido: nos trilhos da ego-história” apontou-me
o caminho para a ralização da pesquisa “Esperando o Trem: Sonhos e Esperança de Cuiabá” e
transformou-se numa das mais interessantes aventuras que me propus nestes últimos tempos de

29

30

Tema da composição de uma canção de Caetano Veloso de 1978 que homenageia a cidade de São Paulo e que
encontra-se disponível em inúmeras retrospectivas gravadas pelo compositor.

As reuniões com escritores, artistas e intelectuais aos sábados na casa de Plinio Doyle tiveram início "em fins de 1964
" e o batismo do Sabadoyle em 07 de abril de 1974, tendo como padrinho Raul Bopp. Para mais informações
verificar Plínio Doyle. Uma Vida. 2ª ed. Rio de Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa, 1999.
31
Plínio Doyle. Uma Vida. Op. Cit., p.109.
32
Em Carlos Lessa. O Rio de todos os Brasis (Uma reflexão de auto-estima). Rio de Janeiro: Record, 2000, p. 211, "O
mito do Rio de Janeiro como cidade maravilhosa foi adotado pelos brasileiros após o nihil obstat dos franceses. A
neta de Victor Hugo, Jeanne Catulle Mendes, em 1912 publicou Rio: la Ville Merveilleuse. Coelho Neto em 1908 já
havia utilizado o qualificativo e reivindicou a primazia do codinome. Porém não podia competir com a força
homologatória francesa.”
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falta de sombras e perspectivas assegurado por aquilo que Pierre Bourdieu chama de "capital
simbólico", num espaço de prudência, silêncios e dissimulações.33 Ao escrever esse trabalho desejei
que o leitor, no decorrer da leitura, como numa viagem de trem, percebesse a compressão do
tempo-espaço34, e encontrasse com as estações abordadas, que, de certa forma, têm um
envolvimento muito próximo com todos nós brasileiros, que vivemos tal qual o Pedro Pedreiro de
Chico Buarque de Holanda35, esperando um trem que nunca chega, numa espera quase infinita por
ouvir o seu apito.
Dos tempos que vão de meados do século XIX ao início do século XX, os trabalhos
escritos, inicialmente, abordaram sempre sobre a necessidade de ligar Cuiabá, a capital do Estado
de Mato Grosso, ao litoral, via ferrovia. Somente após muitas discusões de traçados e de propostas,
foi do "Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, que partiu o mais vigoroso impulso para a sua
realização".36 Aprovado em 1904 o projeto do engenheiro Gonzaga de Campos, contemplando o
trajeto Baurú - Cuiabá, sua construção iniciou-se em 1905 e sofreu modificações em 1907, com o
deslocamento do traçado para Corumbá, conforme propunha o projeto de Emílio Schnoor desde
1903, tendo por finalidade privilegiar o acordo político feito pelo Brasil com a Bolívia e favorecer a
ligação do Atlântico com o Pacífico, prevalecendo a predominância dos interesses exógenos.
Cuiabá, que ficara sem o trem, não desistiu dessa idéia e continuou a sonhar com ele ao longo de
todo o século XX e início do século XXI, com o imaginário de que o trem imprimiu
transformações significativas ao sul do antigo Estado de Mato Grosso.
Com a chegada do trem ao sul mato-grossense, no ano de 1914, a grande parte dos
trabalhos históricos da primeira metade do século XX dedicou-se a refletir sobre as repercussões e
a relatar o passo a passo dos feitos, não mais abordando como antes o caso Cuiabá. Dessa época,
dentre os trabalhos mais importantes feitos sobre a Noroeste, destaco o clássico Um Trem Corre
Para o Oeste. Estudo sobre a Noroeste e seu papel no sitema de Viação Nacional, de Fernando
de Azevedo, que ressaltava a urgência "do prolongamento da Noroeste ou da construção de um
ramal de Campo Grande a Cuiabá", devido às dificuldades enfrentadas pela navegação no rio
Cuiabá37, bem como pela abrangência do relato e pelo tratamento interdisciplinar dado ao tema. Na
interpretação de Nanci Leonzo a referida obra:

33

Pierre Bourdieu. O Poder Simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 2ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998, pp.
187-196.
34
David Harvey. Condição Pós - Moderna. Op. Cit., pp. 237-276.
35
Nessa música Chico Buarque de Holanda (Chico) retrata a eterna espera de tudo num mundo em desequilíbrio e
fragmentado pelas desigualdades sociais. A composição Pedro Pedreiro de Chico foi feita em 1965 e teve seu
primeiro lançamento no disco "Chico Buarque" no ano de 1966. No momento existem diversas retrospectivas
musicais sobre Chico que trazem a gravação dessa música.
36
Fernando de Azevedo.Um Trem corre para o Oeste. Estudo sobre a Noroeste e seu papel no sistema de viação
nacional. 1ª ed. São Paulo: Livraria Martins Editora S. A., 1950, p. 108.
37
Idem, p. 340.
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"que se insere na escassa bibliografia sobre a história dos transportes no
Brasil, é constituída a partir da hipótese de que a Estrada de Ferro Noroeste
do Brasil era um "caminho político" direcionado para o desenvolvimento do
estado brasileiro, sedento de medidas que viabilizassem sua "marcha para o
deserto". Apresenta-se como produto de uma reflexão que toma como eixo
teórico os primeiros estudos interdisciplinares do historiador francês Lucien
Febvre(1878-1956),reflexão esta apoiada, essencialmente, na documentação
institucional disponíves até o final dos anos 40." 38

A partir da segunda metade do século XX, as dissertações de mestrados e teses de
doutorados continuaram a estudar a implantação e construção da estrada de ferro no sul matogrossense, levantando as mais diferentes indagações e interpretações, o que demonstra o "fascínio"
que a "Noroeste" 39 tem exercido sobre os pesquisadores.
Na pesquisa A expansão Geopolítica Ferroviária para a Região Noroeste do Brasil até
a década de 1940, Dora da Silva Pereira Galvão discute a implantação e construção da Estrada de
Ferro Noroeste do Brasil sob a ótica da geopolítica do Estado brasileiro, focaliza a interiorização
nacional e os planos de viação estabelecidos, bem como a situação dos espaços mato-grossense e
paulista por onde os trilhos passaram, à luz de uma certa visão progressista que contempla o projeto
de modernização implementado pelas elites políticas em concordância com o processo de
acumulação mundial, visivelmente percebida na seguinte afirmação: "Foi uma trama de
competições internas e externas de extensão do capital que está sempre à procura de investimentos
e lucros." 40
No trabalho O Preço do Progresso - A Construção da Estrada de Ferro Noroeste do
Brasil (1905-1914), de Maria Ines Malta Castro, a ferrovia, que possibilitou tantas transformações
ao mundo, fez também uma ponte entre a civilização e a barbárie, tendo-se dado a sua construção
no Brasil em meio a tensões. No caso mato-grossense, explica que a implantação dos trilhos se deu
com dor, violência, desestabilização de trabalhadores e praticamente extermínio de população
indígena que vivia nas imediações. Trata-se de uma pesquisa que se sobressai por privilegiar o
social de forma minuciosa. Aponta para as buscas como se o progresso num futuro próximo
pudesse justicar as ações implementadas. O papel do engenheiro foi focalizado no ideário da época
com extrema riqueza de detalhes e o tinha como agente maior na tentativa da superação do atraso.
Apesar de todas as apologias, registra através de documentos que trabalhar na Noroeste era o
mesmo que ser degredado, pois, de acordo com jornais desse período, a área da construção da
38

Nanci Leonzo. O fascínio da Noroeste. Campo Grande: Jornal Correio do Estado, 24 de maio de 1994, p. 04.
Idem.
40
Dora da Silva Perreira Galvão. A Expansão Geopolítica Ferroviária para a Região Noroeste do Brasil até a década
de 1940. Dissertação de Mestrado apresentada ao curso de Estudos Brasileiros da Universidade Mackenzie. São
Paulo, 1995, p. 241.
39
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ferrovia ficou conhecida como "Sibéria Brasileira". Ao concluir a pesquisa, asseverou que:"Como
Fênix que ressurge das cinzas, a ferrovia volta ser preconizada como alavanca do progresso para
o Mato Grosso". 41
Em As Curvas do Trem e os Meandros do Poder - O Nascimento da Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil, Paulo Roberto Cimó Queiroz discute as reais circunstâncias que levaram a
construção dessa estrada a partir de 1904, trazendo o que chama de "dança dos traçados"

42

, os

vários percursos propostos, ao apresentar as mudanças ocorridas de Uberaba-Coxim para BauruCuiabá e, finalmente, deste último para Bauru-Corumbá em 1907-1908. Nesse contexto, examina as
possíveis vinculações entre a construção da ferrovia e o capital estrangeiro, bem como as relações
internacionais do Brasil com os países platinos. Não identifica grandes transformações nas áreas
por onde a ferrovia passou no sul mato-grossense em relação ao trecho paulista, chegando ao ponto
de dizer que, em algumas dessas partes, as áreas se apresentavam com uma fisionomia de "aspecto
fantasmático." 43 A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil só foi concluída definitivamente depois de
transcorridos 50 anos, tendo sido descrito o passo a passo de sua implantação. O ponto relevante
dessa pesquisa reside no fato de enfocar uma ampla discussão sobre a retirada de Cuiabá do traçado
de 1904, ao trazer minuciosamente os pontos levantados pelo engenheiro e professor Clodomiro
Pereira da Silva44 a favor da manutenção do traçado que contemplava a capital mato-grossense.
Para Paulo Roberto Cimó Queiroz, a mudança do traçado pareceu dever-se fundamentalmente a
fatores político-estratégicos.45
Já na tese de doutorado Uma Ferrovia Entre Dois Mundos. A E. F. Noroeste do Brasil
na construção histórica de Mato Grosso (1918-1956), Paulo Roberto Cimó Queiroz aprofunda o
debate sobre a repercussão da chegada da ferrovia ao sul mato-grossense, tida por diversos
estudiosos como fonte de progresso e desenvolvimento, por considerar superestimados os seus
impactos de uma forma em geral nos olhares lançados sobre o tema. Os dois mundos abordados
41

Maria Ines Malta Castro. O Preço do Progresso - A Construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (19051914). Op. Cit., p. 272.
42
Paulo Roberto Cimó Queiroz. As Curvas do Trem e os Meandros do Poder - O Nascimento da Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil. 1ª ed. Campo-Grande: Editora UFMS, 1997, p.32.
43
Idem, p. 151.
44
O engenheiro civil e professor Clodomiro Pereira da Silva (1868-1951) nasceu no Rio de Janeiro e faleceu em São
Paulo; ocupou inúmeros cargos, dentre os quais o de Diretor Geral dos Correios (1909 e de 1919 a 1922), Diretor da
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (1922-1924), Docente da Escola Politécnica de São Paulo (1904), Bibliotecário,
Vice-Diretor e Diretor da Escola Politécnica de São Paulo, Docente da Escola de Engenharia do Mackenzie (19391948), e publicou diversos trabalhos sobre o trem. Com uma grande pasta de serviços prestados ao país, cabe registrar
de forma especial sua estada no cargo de engenheiro-chefe da rede responsável pela viação de São Paulo, Mato Grosso
e Goiás, no ano de 1905, onde defendeu arduamente a construção da estrada de ferro para Cuiabá. Para detalhes
biográficos mais minuciosos procurar: Revista do Instituto Geográfico e Geológico. Engenheiro Clodomiro Pereira da
Silva. São Paulo: Secretaria da Agricultura, volume IX, VIII(3):104-106, julho a setembro de 1951 e Revista do
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Clodomiro Pereira da Silva. Volume LXXI, São Paulo, 1974.
45
Paulo Roberto Cimó Queiroz. As Curvas do Trem e os Meandros do Poder - O Nascimento da Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil. Op. Cit., p. 147.
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referem-se ao paulista e sul mato-grossense por onde passa a ferrovia. A demora na construção
definitiva da estrada foi exposta com uma riqueza muito grande de elementos, a exemplo da espera
pelas pontes sobre os rios Paraná e Paraguai. Questões como o sentido político e o desempenho
econômico financeiro da Noroeste foram amplamente dissecadas, reiterando, além do caráter
internacional da implantação do traçado, a pressão da concorrência, as atribuições estatal e
estratégica, bem como a situação do rio diante do trem. Como "Noroeste do Brasil", a sua
oficialização deu-se somente a partir de 1918, tendo sido chamada, no início, de E. F. Bauru-Cuiabá
e, posteriormente, de "duas estradas independentes: a E.F. Bauru-Itapura e a E. F. ItapuraCorumbá." 46Ao fazer as considerações finais, registrou, deixando uma brecha em aberto para que o
meu tema continuasse a ter tratamento inédito que: "não foi possível tratar do interessante projeto
de um ramal para Cuiabá." 47
A tese de doutorado Mulheres, Trens e Trilhos - Beirando uma história do impossível
(Sociedade Brasileira nos anos 30-40), de Lidia M. V. Possas retrata a experiência social da
mulher junto aos trens e trilhos da Noroeste no processo de modernização brasileira, uma questão
bastante silenciada nos relatos que abordaram o tema.Trata-se de um resgate da memória, na busca
de um diferente entendimento sobre como se deram, nesse contexto da baliza do tempo escolhida,
as permanências e as mudanças por que passou o mundo feminino, quando da sua saída do cenário
doméstico para uma vida exterior. Segundo a autora, insistir nesse "olhar sobre elas fez com que a
imagem da ferrovia, sempre personificada através da fala masculina e dos seus projetos de
conquista e consolidação do poder, pudesse ser representada pela fala das mulheres".

48

Continuando, um outro testemunho, tendo em vista uma maior compreensão da idéia proposta;
transcrevo o seguinte trecho:
"Elas vieram com a ferrovia, acompanhando o desbravamento das novas
fronteiras, participando da fundação de cidades, ou transferidas na condição
de contraventoras diante das políticas públicas de saneamento social das
grandes urbes. Foram assim responsáveis pela interiorização dos novos
valores, hábitos e atitudes como os "vícios chics" da chamada "paulicéia
desvairada", que já tinham alterado os padrões culturais das elites urbanas
de São Paulo e do Rio de Janeiro, nos agitados anos vinte." 49

A dissertação de mestrado O Trem da Morte - O Imaginário do Progresso na Noroeste
46

_______________________. Uma Ferrovia entre dois mundos. A E. F. Noroeste do Brasil na Construção Histórica
de Mato Grosso (1918-1956). Tese de Doutorado apresentada ao Departamento de História da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. São Paulo, p.48.
47
Idem, p.539.
48
Lidia M. V. Possas. Mulheres, Trens e Trilhos - Beirando uma história do impossível (Sociedade brasileira nos anos
30-40). Tese de Doutorado apresentada ao Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da USP. São Paulo, 1999, p. 269.
49
Idem, p.17.
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(1905-1930), de Pascoal Manfredi Neto, estuda as várias estações percorridas pelo trem até chegar
a sua gênese a partir do imaginário predominante desse período de progresso, modernização e
espírito aventureiro, ressaltando que a história do Brasil moderno transita pela Noroeste e que a
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil "está indelevelmente ligada a esses processos típicos de uma
cultura presa à idéia da civilização." 50
À Beira da Linha - Formação Urbana da Noroeste Paulista, tese de doutorado de
Nilson Ghirardelo, analisa os povoados que surgiram próximos às estações de 1905 a 1914, desde o
início ao final da primeira etapa da construção da ferrovia. A partir de uma visão espacial, ressalta
enfaticamente ter sido a Noroeste construída objetivando a penetração e não o atendimento à
produção cafeeira. Deixa explícito terem sido os índios caingangues, moradores da região noroeste,
praticamente dizimados durante a construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. As cidades
destacadas foram: Avaí, Presidente, Cafelândia, Lins, Promissão, Avanhandava, Penápolis,
Glicério, Birigüi e Araçatuba.
Comprova-se assim, pelos trabalhos aqui apresentados, o argumento que inicialmente
sugeri de que as pesquisas realizadas na sua totalidade dirigiram-se apenas para o trem que chegou
ao sul mato-grossense, focalizando, quase sempre, dentre os objetivos estabelecidos os motivos da
sua construção, os resultados alcançados com a penetração e a longa espera para o acabamento
definitivo, situação que a levou a ser chamada de uma "estrada inacabada"

51

durante toda

primeira metade do século XX. Portanto, cabe registrar que uma reflexão sobre o sonho e a
esperança da chegada dos trilhos a Cuiabá, no sentido da busca dos reais motivos dessa
permanência, tornou-se cada vez mais inadiável, diante do ineditismo da discussão e da riqueza de
informações existentes.
Para discutir todas as formulações postas, estruturei a pesquisa “Esperando o Trem:
Sonhos e Esperanças de Cuiabá” em: PARTE I - Esperando o trem no limiar do século XXI
ao último quartel do século XX; PARTE II - Esperando o trem durante o século XX e PARTE
III - Esperando o trem do primeiro quartel do século XX aos meados do século XIX. A divisão
das partes em séculos foi tomada única e exclusivamente com a intenção de facilitar a leitura
cronológica do tempo instituído pela sociedade e não com a intenção de propor que de um século
para o outro mudanças se imprimiram. De acordo com Jacques Le Goff:

50

51

Pascoal Manfredi Neto. O Trem da Morte - O Imaginário do Progresso na Noroeste (1905-1930). Dissertação de
Mestrado apresentada ao curso de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. São
Paulo, 1995, p.157.
Para Paulo Roberto Cimó Queiroz. Uma Ferrovia entre dois mundos. A E. F. Noroeste do Brasil na construção
histórica de Mato Grosso (1918-1956). Op. Cit., p 17, "a história da Noroeste do Brasil, no decorrer do nosso
período, é em parte a história de seu ' acabamento ' ".
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" O primeiro século em que verdadeiramente se aplicaram o conceito e a
palavra foi o século XVIII: a partir daí, esta cômoda noção abstrata ia
impor a sua tirania à história. Doravante, tudo deveria entrar nesta forma
artificial, como se os séculos fossem dotados de uma existência, tivessem
uma unidade como se as coisas mudassem de um século ao outro. Para os
historiadores, o sentido da verdadeira duração histórica teve de passar pela
destruição desta dominação do século." 52

Na PARTE I - Esperando o trem no limiar do século XXI ao último quartel do século
XX, apresentei argumentos tentando identificar o porquê da permanência da espera do trem por
tanto tempo em Cuiabá, abordei o significado de progresso dentro do sentido atual de espera e
esperança, e passei um ligeiro olhar iconográfico sobre alguns objetos materiais que têm como
motivo a ferrovia. Discuti o tempo na estrutura mental de um grupo de parentes letrados do trem,
centrei a análise, de acordo com François Bédarida, na história do tempo presente, "inacabada" e
num "constante movimento", e refleti de forma amadurecida sobre "as comoções que se desenrolam
diante de nós ", como "objeto de uma renovação sem fim."

53

Para isso, constituí a presente parte

de dois capítulos: Capítulo 1.1 - Cuiabá ainda aguarda o trem; e Capítulo 1.2 - Espera e esperança
no trem: a força de um sonho.
Na PARTE II – Esperando o trem durante o século XX, ressaltei o Projeto Ferronorte
que vem se dispondo a trazer a ferrovia para Cuiabá, destaquei os atores sociais que alimentaram a
promessa dos trilhos - "mãe, pai e padrinho" -, identifiquei outros parentes mais próximos que
sonharam e continuam sonhando com a ferrovia e reconstituí o imaginário desses "parentes" e dos
"patronos" (a chamada elite política). Apresentei alguns projetos propostos e destaquei alguns
aspectos do projeto encampado pela Companhia Estrada de Ferro Norte de Mato Grosso de 1920,
que pretendeu trazer o trem para Cuiabá. Para tratar desses tópicos, defini quatro capítulos:
Capítulo 2.1 - Ferronorte: o atual projeto que propõe estender os trilhos a Cuiabá; Capítulo 2.2 - Os
atores sociais que alimentaram a promessa do trem: "mãe, pai e padrinho"; Capítulo 2.3 - O
imaginário de alguns dos "parentes" letrados do sonhado trem prometido; e Capítulo 2.4 - Os
"patronos" e os projetos que pretenderam trazer o trem para Cuiabá.
Na PARTE III - Esperando o trem do primeiro quartel do século XX aos meados do
século XIX, discuti a chegada da estrada de ferro ao sul de Mato Grosso nos olhos do passado e do
presente, apresentei o primeiro projeto que pretendeu trazer o trem para Cuiabá, os projetos
52

Jacques Le Goff. "Calendario". In: História e Memória. Tradução de Suzana Fereira Borges. 4ª ed. São Paulo:
Editora Unicamp, 1996, p. 524.
53
François Bédarida."Tempo presente e presença da história". In: Janaína Amado e Marieta de Moraes Ferreira (Orgs.).
usos & abusos da História Oral. In: usos & abusos da História Oral. Tradução dos textos da coletânea de Luiz Alberto
Monjardim, Maria Lucia Leão Velloso de Magalhães, Glória Rodriguez e Maria Carlota C. Gomes. 3ª ed. Rio de Janeiro:
Fundação Getúlio Vargas Editora, 2000, p. 229.
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posteriormente propostos, levando em conta a fase áurea do desenvolvimento do capitalismo em
nível mundial, bem como a alimentação desse sonho e dessa esperança, além de abordar alguns
outros sonhos e esperanças, bem como a profecia de Dom Bosco sobre a transformação que, a partir
de 2003, viria a alcançar o Centro-Oeste brasileiro, aos sons do trem no Mundo e no Brasil. Dividi a
presente parte em dois capítulos: Capítulo 3.1 - O trem chegou ao sul de Mato Grosso: impressões
do passado e do presente; e Capítulo 3.2 - O primeiro projeto que buscou trazer o trem para Cuiabá:
sons do Mundo e do Brasil.
Por fim, as CONSIDERAÇÕES FINAIS, deste trem imaginário que também, como disse
Cassiano Nunes "me leva, confortável e venturoso, por esse Brasil, real, concreto, variado, que o
meu Sonho ama ..." 54
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FLÁVIO ROCHA PUFF1

Proposta de comunicação II Encontro de Pós-graduação da ABPHE

“OS AGENTES MERCANTIS EM MINAS GERAIS NO SÉCULO XVIII(1750-1790)”

Resumo:
A atividade mercantil e seus agentes vêm sendo tema de importantes pesquisas nos últimos
anos na historiografia internacional. Dentro dessa perspectiva trazida por esses estudos,
pretendemos nesta comunicação apresentar nosso projeto de mestrado sobre a atuação dos
comerciantes em Minas Gerais na fase de articulação da economia mineira. Mostrando em
linhas gerais nossos objetivos, fontes, metodologia e bibliografia a serem empregados para
sua execução. Ainda como parte de nossa exposição faremos a apresentação de alguns
dados preliminares.

1

Flávio Rocha Puff, graduado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e mestrando em História
pela Universidade Federal de Juiz de Fora.

Introdução
A presente comunicação tem por objetivo apresentar de forma sucinta nosso projeto
de pesquisa, “A atuação dos agentes mercantis em Minas Gerais na segunda metade do
século XVIII (1750-1790)”, a ser desenvolvido junto ao programa de mestrado em História
da Universidade Federal de Juiz de Fora, nos próximos dois anos. Dessa forma,
dividiremos nossa apresentação em duas etapas, na primeira falaremos do projeto em linhas
gerais (tema, discussão bibliográfica, fontes, metodologia, etc), na segunda trataremos da
exposição de alguns dados preliminares.

1- Apresentação do Tema
Desde o princípio de sua ocupação, Minas Gerais, ao contrário do que defendeu a
historiografia até recentemente, desenvolveu no seu interior, paralelamente à extração de
metais preciosos, outras importantes atividades econômicas, tais como a agropecuária e a
atividade mercantil. Essa nova visão da economia mineira iniciada na década de 1980 vem
sendo consolidada através de importantes trabalhos como os de Douglas Cole Libby, Liana
Reis, Carlos Magno Guimarães, Junia Ferreira Furtado, Ângelo Alves Carrara e Carla
Almeida1. Estes autores vêm demonstrando através de suas pesquisas que essas atividades
estavam sendo desenvolvidas desde a descoberta dos primeiros veios auríferos. E tal
ocorrência permitiu que, no transcorrer do século XVIII, esses setores da economia
detivessem gradual autonomia frente à mineração.

(...) o conjunto das atividades econômicas da Capitania de Minas Gerais, ao longo
do século XVIII, não estava tão estreitamente vinculado à mineração. Se, por um
lado, a produção anual de ouro das Minas foi acompanhada pela importação de
mercadorias, esta mesma correspondência não se verificou com a produção
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LIBBY, Douglas Cole. Novas considerações sobre a protoindustrialização mineira dos séculos XVIII e XIX.
Revista do Departamento de História. B.H., FAFICH-UFMG, nº 9, 1989, p. 149-160. GUIMARÃES, Carlos
Magno & REIS, Liana Maria. Agricultura e escravidão em Minas Gerais (1700/1750). Revista do
departamento de História da UFMG. Belo Horizonte, 1986. ALMEIDA, Carla M. C. Homens ricos, homens
bons: produção e hierarquização social em Minas Colonial (1750-1822). UFF, 2001,(tese de doutorado).
CARRARA. Ângelo Alves. Agricultura e pecuária na Capitania de Minas Gerais (1674-1807). Rio de
Janeiro: UFRJ, 1997. (Tese de Doutorado)

agrícola e pastoril, e mesmo o fluxo mercantil não pareceu estar, pelo menos a
partir de 1765, tão diretamente vinculado à produção aurífera.2
Acompanhando esse novo quadro apresentado a respeito da economia mineira
pretendemos ocupar-nos em nossa pesquisa com a análise da atuação das pessoas
envolvidas com a prática mercantil em Minas Gerais, mais especificamente aquelas que
circulavam pelo Caminho Novo, na segunda metade do século XVIII. Procura-se perceber,
ao longo deste período, as estratégias utilizadas por estes indivíduos para manterem-se
como um grupo economicamente forte, mesmo à frente de um período de grandes
turbulências como foi o da rearticulação da economia mineira com a decadência da
atividade extrativa mineral.
O recorte espacial será a Capitania de Minas Gerais e sua principal entrada de
mercadorias importadas, o Caminho Novo. O recorte temporal vai dos anos de 1750 a
1790. Escolhemos esse recorte de tempo pensando no período de rearticulação passado pela
economia mineira frente à decadência da atividade mineratória. Assim, a primeira baliza
temporal compreende uma fase em que há ainda intensa extração mineral, e quando tal
atividade encontra-se como principal entre as demais. E a segunda é quando a Capitania de
Minas Gerais não mais depende do ouro para movimentar-se economicamente 3.

2- Bibliografia relacionada ao tema

Os indivíduos responsáveis pela atividade mercantil no Brasil, entre os séculos XVII e
XIX, vêm recebendo nas últimas décadas especial atenção da historiografia econômica
nacional. Os principais estudos sobre o assunto são as teses de João Fragoso, Manolo
Florentino, Antonio Carlos Jucá de Sampaio, Helen Osório, entre outros4. Esses trabalhos
que tiveram sua expressão muitas vezes em teses de Doutoramento têm por linhas gerais
2
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(1790-1830), 1998. FRAGOSO, João L. R & FLORENTINO, Manolo Garcia. O arcaísmo como projeto:
mercado atlântico e sociedade agrária e elite mercantil no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2001. SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá de. Na curva do tempo, na encruzilhada da história:
Hierarquização social e estratégias de classe na produção da exclusão (Rio de Janeiro c. 1650-1750), 2000.
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destacar a forma de atuação dos homens de negócio situados nas principais praças
comerciais da América portuguesa, enfatizando a estratégia usada por estes no intuito de
dinamizar a economia brasileira do período colonial.
Sampaio em sua tese doutoral intitulada “Na curva do tempo, na encruzilhada da
história: Hierarquização social e estratégias de classe na produção da exclusão (Rio de
Janeiro c. 1650-1750)” destaca o surgimento da classe mercantil na praça do Rio de Janeiro
em finais do século XVII e seu conseqüente fortalecimento nas primeiras décadas do
XVIII, período de estreitamento das relações comerciais entre esta praça e a região das
minas. O autor destaca as formas de atuação dos homens de negócios em diferentes níveis
hierárquicos, partindo dos detentores de grandes fortunas, passando pelos mercadores até
chegar aos especuladores. O autor também enfatiza os mecanismos utilizados pelos
comerciantes cariocas para sua consolidação enquanto grupo econômico. Entre esses
mecanismos devem ser destacados: a inserção no mercado de crédito, a presença no
mercado interno e principalmente no comércio além-mar.
Já João Luis Fragoso em Homens de Grossa Aventura trata do grupo de homens de
grosso trato no período que vai do fim dos setecentos até as primeiras décadas do século
XIX. Esse período, segundo o autor, é marcado pela consolidação da hegemonia da classe
mercantil carioca, frente ao mercado colonial brasileiro. Assim, de acordo com Fragoso, os
negociantes coloniais seriam os responsáveis pelo controle e financiamento da produção
interna, dominando principalmente o mercado de crédito e o tráfico de escravos. É
importante ressaltar que em Homens de Grossa Aventura, o autor ainda aborda a forma de
atuação do agente mercantil colonial, caracterizando-a como diversificada, principalmente
entre aqueles mais vulneráveis às flutuações do mercado interno.
“(...) com poucas opções econômicas (...) faz com que o comerciante diversifique as
suas atividades como medida de precaução. Caso um negócio entre em crise, podese valer das suas aplicações nos outros ramos do comércio, fato que lhe garante
mais estabilidade, reduzindo as perdas.” 5
Helen Osório também em sua tese de Doutorado segue essa mesma forma de análise
da economia colonial, e se ocupa da praça de Rio Grande de São Pedro (Rio Grande do
Sul). A autora destaca a formação do grupo de comerciantes, as formas de recrutamento, as
OSÓRIO, Helen. Estancieiros, lavradores e comerciantes na constituição da estremadura portuguesa na
América: Rio Grande de São Pedro, 1737-1822. UFF, Niterói, 1999. (Tese de doutorado)

redes interpessoais de negócios ultramarinos e a ligação destes com a praça carioca.
Apesar dos trabalhos mencionados até aqui detalharem vários aspectos referentes
aos agentes mercantis no Brasil no período colonial, percebemos que há uma certa lacuna
em relação à atuação dos comerciantes estabelecidos em um dos principais mercados do
período, o de Minas Gerais. Estes autores citados até aqui salientam a importância do
mercado mineiro, todavia não é objetivo de qualquer um desses trabalhos a análise dos
responsáveis pela circulação de mercadorias na capitania do ouro.
Dos estudos produzidos sobre os agentes comerciais mineiros destacamos um dos
pioneiros, que foi o de Luciano Figueiredo6. O autor procurou destacar o papel da mulher,
principalmente as forras e escravas, à frente da pequena atividade mercantil em Minas
Gerais no século XVIII. Figueiredo dá uma visão bem detalhada da perseguição sofrida por
essas comerciantes no período, em especial as envolvidas com o comércio volante e as
proprietárias de vendas. Para o autor, a pobreza que assolava a região fez com que essas
mulheres de poucas posses se aventurassem vendendo gêneros de toda espécie como forma
de lutarem pela sobrevivência ou mesmo obter pecúlio para compra de sua liberdade. Com
isso, muitas se envolviam com a prostituição para completarem a sua jornada7. Portanto, a
perseguição sofrida por estas mulheres, tanto pela sociedade mineira quanto pelas
autoridades locais, será o foco principal da tese de Figueiredo.
Das pesquisas mais recentes que têm como objeto os comerciantes coloniais em
Minas, temos as de Junia Ferreira Furtado8 e Cláudia Maria das Graças Chaves9. Tais teses
são pioneiras na tentativa de desvendar o universo dos comerciantes que atuavam na
capitania. Chaves em “Perfeitos negociantes: mercadores das minas setecentistas”, analisa a
atuação desses comerciantes a partir dos registros de entrada de produtos na região das
minas, para, assim, levantar questões referentes à tributação que recaía sobre a atividade
comercial, à variedade e circulação de mercadorias, aos diferentes ramos comerciais e aos
principais agentes circulantes no interior da capitania. Todavia, este trabalho não nos
5

FRAGOSO, J.L.R. Op. Cit. 326.
FIGUEIREDO, Luciano Raposo de Almeida. O avesso da memória: cotidiano e trabalho da mulher em
Minas Gerais no século XVIII.. Rio de Janeiro: José Olympio; Brasília: Edunb, 1993.
7
FIGUEIREDO, Luciano Raposo de Almeida. op. cit
8
FURTADO, Júnia Ferreira. Homens de negócio: a interiorização da metrópole e o comércio nas Minas
setecentistas. São Paulo: Hucitec, 1999.
9
CHAVES, Cláudia M das Graças. Perfeitos negociantes: mercadores das minas setecentistas. S. P: Anablume, 1999.
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permite propor conclusões mais amplas quanto ao universo dos agentes mercantis mineiros.
Isto se deve ao fato de não constar dos Registros de Entrada da principal rota de circulação
de mercadorias de Minas Gerais no século XVIII a utilização do Caminho Novo; e deve-se
destacar aqui por este caminho entrava nada mais que 75% de tudo que Minas importava10.
Júnia Ferreira Furtado em sua tese de Doutorado intitulada “Homens de negócio: a
interiorização da metrópole e o comércio nas Minas setecentistas”, procura atrelar a atuação
dos comerciantes à questão da interiorização política da metrópole. Para realizar este
trabalho, Júnia Furtado utiliza como fonte principal as correspondências do importante
homem de negócio português, Francisco Pinheiro, e assim remonta a cadeia de relações que
este personagem estabeleceu com seus principais agentes, espalhados por vários centros do
Império português, e, em especial, com Minas Gerais.
Diante das obras apresentadas até este momento, e de outros estudos feitos acerca
da atividade mercantil em Minas Gerais11, nosso estudo almeja mostrar os comerciantes
mineiros, através do acompanhamento da atuação destes em diferentes conjunturas
econômicas enfrentadas pela capitania. A análise dos homens de negócio em Minas Gerais,
em todos os níveis da hierarquia mercantil, na principal rota de comércio que ligava a
região às demais do Império lusitano – o Caminho Novo, representa um ponto particular e
ao mesmo tempo ainda não tratado com profundidade no atual panorama da historiografia
econômica sobre os setecentos em Minas.
Ao caminhar pelos campos da história econômica e social de Minas Gerais na
segunda metade do século XVIII, o presente projeto visa apresentar o ponto principal da
pesquisa, que é o de perceber o comportamento e qual o papel destes indivíduos, no período
de reestruturação da economia mineira. Para tanto, utilizaremos diferentes fontes
documentais, empregando métodos da pesquisa histórica quantitativa e serial, as quais
cruzaremos as informações para a colocar em relevo aspectos como: perfil dos
comerciantes, distribuição geográfica dos agentes e de seus produtos, mercadorias e
volumes importados ao longo do recorte temporal estudado, estabilidade dos agentes frente
à atividade comercial e hierarquia entre os agentes mercantis.
10

OLIVEIRA, Tarquínio J.B. de. Análise e organização do Erário Régio de Francisco A. Rebelo, 1768.
Brasília: ESAF, 1976.

3- Fontes e metodologia a serem empregados

Antes de discorrermos, sobre as fontes a serem utilizadas em nossa pesquisa,
achamos por bem inicialmente falar da maneira pela qual iremos trata-las, ou melhor, a
metodologia a ser empregada. Para isso temos que retomar o tema central desse projeto,
que é o acompanhamento da atividade mercantil em Minas Gerais ao longo de um período
de 40 anos (1750-1790). Ao propor uma análise contínua de uma atividade econômica, a
partir de fontes fiscais, estamos optando explicitamente por uma abordagem histórica dita
quantitativa e serial.
É uma História Quantitativa pela natureza das fontes, isto é, a base de nossas fontes
são registros fiscais de entrada de mercadorias em Minas Gerais, que somente tem um
significado se analisarmos no todo. Não há como pegar apenas um registro e fazermos
qualquer tipo de análise. Daí a necessidade de quantificarmos todos esses registros para
obtermos informações mais relevantes. Outra parte da documentação que serão os
inventários, que são mais qualificativas, será trabalhada por nós aos moldes da abordagem
quantitativista, e isso é possível a partir do direcionamento que se dá na pesquisa (coleta) às
informações que se quer obter da fonte. Aqui pretendemos coletar dados acerca do nível de
riqueza dos comerciantes e endividamento. E é Serial pela própria proposta do projeto que
já remete a organização dos dados ao longo de um período, “a analise das séries só tem
sentido se for conduzida a longo prazo, a fim de distinguir as variações curtas ou cíclicas
(...)”12.
Além disso, concordamos com Furet quando o autor afirma ser uma abordagem
econômica mais receptível que as demais a “elaboração estatística”, através da construção
de índices, pela possibilidade de se perceber curvas que retratem a evolução de uma dada
economia. Ainda como método de pesquisa, apropriaremos do utilizado pelos microhistoriadores na busca por biografias de grupos e estratégias individuais, para procura de
11

Temos ainda o trabalho de VENANCIO, Renato Pinto. Comércio e fronteira em Minas Gerais colonial. In:
Diálogos Oceânicos: Minas Gerais e as novas abordagens para uma História do Império Ultramarino.
FURTADO, Junia Ferreira (org). Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001.

nomes de comerciantes em diferentes fontes documentais, como por exemplo a busca nos
inventários dos comerciantes presentes nas listas de pagadores dos direitos de Entrada do
Caminho Novo.
As fontes que serão utilizadas inicialmente para essa pesquisa encontram-se em dois
arquivos, uma parte no Arquivo Nacional e a outra no Arquivo Publico Mineiro. São todas
de natureza fiscal, referentes ao controle exercido pelos contratadores de impostos sobre as
mercadorias importadas que entravam em Minas Gerais através do Caminho Novo.
Com o objetivo de adiantar a pesquisa documental, iniciamos no mês de Março
deste ano a coleta dos dados da documentação que se encontra no APM, e a concluímos no
final do mês de Maio. Assim sendo, transcrevemos por meio de fichas o Livro CC1239 – o
conteúdo deste documento é a prestação de conta que os administradores tinham que
prestar à Fazenda Real. Aqui coletamos as seguintes informações: nome do administrador
do registro, valor a ser pago a Real Fazenda, mês e ano. Outro livro transcrito é o CC1274,
com um total de 492 registros. Os procedimentos metodológicos de coleta dos dados foram
os mesmos utilizados no Livro anterior. Essa documentação se refere aos créditos que os
comerciantes deviam aos administradores do Registro de Entrada. As informações obtidas
nessa fonte foram: nome do comerciante, espécie de mercadorias importadas, quantidade,
valor pago de impostos, origem dos comerciantes, nome dos abonadores, etc. Por último,
trabalhamos com o CC1440. Trata-se de um livro de conta-corrente do contratador dos
direitos de entrada, por isso utilizamos para coleta dos dados contidos nele um livro atual
de conta-corrente. Centramos nossa coleta nos créditos que o administrador do Registro do
Caminho Novo tinha a receber dos comerciantes, e nos débitos que esses mesmos tinham a
pagar ao administrador, totalizando 3856 registros. Desta forma extraímos da
documentação as seguintes informações: nome do comerciante, cidade de origem ou de
destino, valor que deve de impostos, dia, mês e ano do débito, etc. Os dados obtidos nestes
três Livros foram colocados em um banco de dados e foram gerados vários gráficos e
tabelas para posterior análise.
Quanto à documentação que se encontra no AN (a documentação está listada
abaixo), os procedimentos a serem adotados para coleta e tratamento das informações
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obtidas seguirão os mesmos passos seguidos no APM, haja vista referir-se à documentação
de mesma natureza.
No Arquivo Nacional:
AN, CC 0003 (abecedário dos devedores dos direitos das entradas de 1789),
AN, CC 1951 (lista dos créditos do registro do Caminho Novo pelo administrador Manuel
do Vale Amado, de 1788),
AN, CC 0769 (conta corrente dos créditos dos direitos das entradas de 1773),
AN, CC 2807 (escrituração do contratador João Rodrigues de Macedo),
AN, CC 0428 (escrituração do contratador Joaquim Silvério dos Reis),
AN, CC 1657 (listas dos créditos pertencentes ao Caminho Novo que se mandaram aos
cobradores do contrato), 1642 (lançamento do rendimento diário do contrato das entradas
(1769-1771) e débitos do caixa geral do contrato até 1775).

Consultaremos ainda no “Erário Régio” algumas publicações de fontes, entre elas o
“Mapa geral do rendimento que produzirão os direitos de entrada” em Minas Gerais no
triênio 1765-1767.
Fontes impressas:
OLIVEIRA, Tarquínio J.B. de. Análise e organização do Erário Régio de Francisco A.
Rebelo, 1768. Brasília: ESAF, 1976.
Por último trabalharemos com os inventários post mortem dos comerciantes do
Caminho Novo. Como não dispomos de tempo para pesquisar os inventários de todos os
agentes que encontraremos para o período a ser estudado. Optaremos por fazer uma
amostra do total de comerciantes presentes nos bancos de dados a ser formado. Essa
amostra respeitará critérios estatísticos da representabilidade e a aleatoriedade. Os arquivos
a serem visitados dependerão da localidade do comerciante sorteado na amostra. Nessa
documentação procuraremos informações referentes a níveis de riqueza dos comerciantes,
hierarquização de fortunas e endividamento.

4- Apresentação dos dados preliminares da pesquisa
Nesta parte de nossa exposição pretendemos mostrar através de gráficos e tabelas os
primeiros resultados de nosso trabalho de transcrição realizado no Arquivo Público
Mineiro. Dessa forma, não é nossa intenção aqui tirar conclusões finais acerca de nosso
estudo, e sim indicar possíveis caminhos que deveremos seguir no transcorrer do mestrado.
Que serão ou não comprovados com a análise do restante da série documental para o
período a ser pesquisado. Também não faremos nenhuma comparação com a bibliografia
do tema e sim uma análise simples dos resultados coletados até então. Os dados se referem
ao Livro CC1274 do mesmo arquivo. Trata-se da Notação dos créditos do Registro do
Caminho Novo referente aos anos de 1774-1775.

Figura 1

Porcentagem de registros por ano
(1774-1775)
100%
80%
62,20%

60%
38,80%
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20%
0%
1774

1775

APM, CC 1274 (notação dos créditos dos devedores das entradas do Caminho Novo de 1774-1775)

Figura 2

Localidade de origem dos comerciantes do Caminho Novo
(1774-1775)
Localidade
Água Limpa dos Carijós
Antônio Pereira
Bacalhau
Bananeiras
Barra de Matias Barbosa
Barra Longa
Bento Rodrigues
Borda do Campo
Brumado
Cachoeira do Campo
Calambau
Camargos
Capela da Santana da Piedade
Carijós
Casa Branca de Itaverava
Catas Altas de Itaverava
Catas Altas do Mato Dentro
Chapada de Congonhas do Campo
Chopotó
Congonhas do Campo
Furquim
Indefinida
Inficionado
Itatiaia
Itabira
Itaverava
Jequitibá
Mainarte
Mariana
Ouro Branco
Paraopeba
Passagem
Passagem de Ouro Branco
Pinheiro
Piranga
Rio de Janeiro
Santa Bárbara
Santa Rita do Itatiaia
São Bartolomeu
São Caetano
São Gonçalo do Rio Acima
São Gonçalo do Tejuco
São José do Paraopeba
São Sebastião
Senhora de Oliveira
Soledade
Sumidouro
Taquaral
Vila Rica
Total
Fonte: APM: Notação dos Registros de Entrada CC1274

Freqüência

Porcentagem
1
4
5
1
1
4
2
3
2
6
3
1
1
4
1
9
3
2
2
6
4
6
17
3
7
4
2
2
14
4
3
6
1
1
13
1
5
2
3
3
1
1
1
2
1
1
4
1
88
262

,4
1,5
1,9
,4
,4
1,5
,8
1,1
,8
2,3
1,1
,4
,4
1,5
,4
3,4
1,1
,8
,8
2,3
1,5
2,3
6,5
1,1
2,7
1,5
,8
,8
5,3
1,5
1,1
2,3
,4
,4
5,0
,4
1,9
,8
1,1
1,1
,4
,4
,4
,8
,4
,4
1,5
,4
33,6
100,0

Figura 3

Distribuição de comerciantes por grupos de freqüência (1774-1775)
Nº de
registros
175
76
5
6
262

Grupos de freqüência
1 registro
De 2 a 5 registros
De 5 a 10 registros
Mais de 11 registros
Total

Porcentagem
66,8
29,0
1,9
2,3
100,0

Porcentagem
acumulada
66,8
95,8
97,7
100,0

Fonte: APM: Notação dos Registros de Entrada CC1274

Figura 4
Valores dos créditos por grupos de freqüência dos comerciantes (1774-1775)
Grupos de frequência

Nº de

Valores dos créditos

comerciantes

Porcentagem dos
valores

1 registro

175

8:762$715

17,03%

De 2 a 5 registros

76

15:779$107

30,67%

De 6 a 10 registros

5

5:589$601

10,86%

Mais de 11 registros

6

21$315$819

41,44%

262

51:447$242

100%

Total

Fonte: APM, CC 1274 (notação dos créditos dos devedores das entradas do Caminho Novo de 1774-1775)

Figura 5

Relação dos maiores comerciantes em freqüência e valores pagos dos créditos
do Registro do Caminho Novo (1774-1775)

Comerciante

Localidade

Frequência

Valor

Capitão Alexandre Peixoto

Borda do
Campo

6

285$000

47$500

Domingos Pires

Mariana

6

2404$778

400$796

Francisco Caetano Ribeiro
Tenente Manoel Ferreira
Armonde
Mestre de Campo Inácio Correia
Pamplona

Vila Rica
Borda do
Campo

6

189$992

31$665

6

1373$154

228$859

Vila Rica

7

1336$687

190$955

Manoel Rodrigues Rabelo

Santa Bárbara

12

4517$948

376$495

Capitão José Bento de Oliveira

Itabira

13

1617$089

124$391

João de Miranda

Vila Rica

13

2262$793

174$061

Luís Álvares Correia

Vila Rica

13

2271$047

174$695

José Coelho de Souza

Santa Bárbara

15

2100$419

140$027

23

8546$523

371$587

Capitão Antônio José Abranches Vila Rica

Fonte: APM, CC 1274 (notação dos créditos dos devedores das entradas do Caminho Novo de 1774-1775)

Média

Figura 6

Localidade dos abonadores presentes no Registro do Caminho Novo (1774-1775)
Localidade do abonador
Vila Rica
Catas Altas de Itaverava
Mariana
Piranga
São Caetano
Barra Longa
Santa Bárbara
Soledade
Itabira
Carijós
Água Limpa dos Carijós
Inficionado
Passagem
Paraopeba
Sumidouro
Chopotó
Ouro Branco
São Gonçalo
Jequitibá
Cachoeira do Campo
Rio de Janeiro
Igreja Nova
Rio das Mortes
Gualaxo
Paraopeba do Ouro Branco
São Miguel
Total
Missing
Total

NA
indefinido
Total

Freqüência
10
2
2
1
2
1
3
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
8
1
1
1
2
1
52
428
12
440
492

Porcentagem
2,0
,4
,4
,2
,4
,2
,6
,2
,6
,2
,2
,4
,2
,2
,2
,2
,2
,2
,2
,4
1,6
,2
,2
,2
,4
,2
10,6
87,0
2,4
89,4
100,0

Porcentagem
válida
19,2
3,8
3,8
1,9
3,8
1,9
5,8
1,9
5,8
1,9
1,9
3,8
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
3,8
15,4
1,9
1,9
1,9
3,8
1,9
100,0

Fonte: APM, CC 1274 (notação dos créditos dos devedores das entradas do Caminho Novo de 1774-1775)
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RESUMO:
Esta comunicação tem por finalidade fazer um painel da estrutura econômica da
sociedade brasileira colonial em finais do século XVI, imediatamente antes da I Visitação
Inquisitorial, ocorrida entre os anos de 1591 e de 1595, procurando ressaltar a importância
da contribuição dos cristãos-novos na formação socioeconômica do Brasil e o baque
econômico que representaria a ação do Santo Ofício muitos dos prósperos comerciantes e
senhores de engenho cristãos-novos, principais alvos da Igreja Católica quinhentista.

TEXTO INTEGRAL:

Esta comunicação é parte integrante de um estudo mais amplo, de cunho
monográfico, o qual tratara de questões religiosas, suscitadas durante a Primeira Visitação
Inquisitorial às partes do Brasil, na última década do século XVI. Entretanto, não seria
prudente esquecer ou deixar de dar a devida atenção às questões conjunturais, onde toda
uma complexa sociedade ainda estava em formação, como era o exemplo da colônia
portuguesa do Atlântico ocidental, mais conhecida como terra de Santa Cruz, em seu
primeiro século de ocupação, onde receberia influência de culturas oriundas das diversas
procedências e que ainda estavam deixando seu legado e testemunho numa época de
descobertas e conquistas. O que será apresentado aqui será quadro conjuntural, como clara
ênfase às questões econômicas, do momento da chegada de um grupo liderado por Heitor
Furtado de Mendonça, a comandar a Primeira Visitação. Evento tão significativo para a
história ibero-americana que até os dias atuais gera ricas controvérsias e calorosos debates

historiográficos.
A conjuntura sócio-econômica da sociedade colonial, no Brasil ou terra de Santa
Cruz, “principalmente em Pernambuco e no Recôncavo da Bahia, desenvolveu-se
patriarcal e aristocraticamente à sombra das grandes plantações de açúcar”1, como bem
lembra Gilberto Freyre em seu livro Casa Grande e Senzala. Nota-se de imediato a
marcante presença do interesse econômico desde os primórdios da empresa colonial
portuguesa já que era reflexo da mentalidade causada pelo reatamento das relações
comerciais entre o Oriente, principalmente indiano, e o Ocidente europeu, marcadamente
em relação às regiões de Gênova e Veneza, o que de forma alguma limitará as atenções ao
nosso objeto, pertencente ao campo da cultura e mentalidades.
Desde o início da colonização, as relações sociais estiveram condicionadas a dois
fatores fundamentais: de um lado, o sistema produtivo econômico, monocultor e
latifundiário, de outro, pela grande escassez de mulheres adequadas para o casamento (leiase mulheres brancas), durante o processo de implantação definitiva do conquistador
europeu.
O primeiro foi relativamente fácil de ser decidido e, portanto, resolvido, pois o
arquipélago de Açores, já no século XV, constituir-se-ia num importante e fundamental
“laboratório” de experimentação de um novo sistema agrícola produtivo, a sesmaria, onde
se observa o cultivo da cana-de-açúcar associado ao seu beneficiamento os quais seriam
conduzidos por algumas famílias. Quando ao Brasil, por questões geográficas mais
complexas — era uma conquista até então inexplorada e, portanto, demasiadamente
extensa pelo desconhecimento —, as sesmarias foram associados a uma divisão territorial
de maiores proporções, como fora o caso das capitanias hereditárias, doações régias de
terras as quais seriam financiadas pelo cabedal particular de algumas poucas, ricas e nobres
famílias portuguesas.
A segunda questão não chegou a ter uma solução oficial, apesar dos monarcas
portugueses terem, em certa medida, incentivado a migração de mulheres portuguesas para
a colônia. O degredo constituir-se-ia em medida mais eficaz, mesmo que paliativa, pois,
como ficaria evidenciado, desde os primeiros contatos com o Novo Mundo, a extensão
territorial e os perigos ocasionados por populações indígenas pouco interessadas em
amistosos colóquios com gente estrangeira, pouco à vontade com seus despojados hábitos
1

FREYRE, Gilberto. Casa-grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia
patriarcal. 29a ed. Rio de Janeiro: Record, 1994. p. 17.

e tradições dos naturais da terra, além do sacrifício da longa e arriscada jornada marítima,
inibiam consideravelmente o ímpeto europeu por aventuras e a busca de riqueza em terras
desconhecidas.
Entre esses “destemidos” degredados ou imigrantes forçados podemos encontrar os
neoconversos ou cristão-novos, os de sangue impuro ou maculado, que temerosos pelos
seus futuros ou vidas procuravam se distanciar dos grandes centros administrativos
portugueses a fim de não serem vítimas da ação do Tribunal da Santa Inquisição, recéminstalada em Portugal, mais especificamente em Lisboa, em 1536, quando então a Igreja
passaria a dar mais atenção aos desvios de fé ocorridos em Portugal. Ressalte-se que tal
prerrogativa de julgamento do Tribunal inquisitorial só era válida para os cristãos, por
extensão, apenas para os judeus convertidos ao catolicismo, chamados cristãos-novos. E na
chegada, os cristãos-novos possuíam uma grande preocupação: a dissimulação dentro
daquela sociedade em formação. Um dos principais caminhos para sua aceitação passava
pelo

casamento,

quando

muitas

mulheres

cristãs-velhas

procurariam

assumir

compromissos matrimoniais com os filhos de cristãos-velhos. Por outro lado, muitos
colonos brancos, não tendo muitas opções, além das negras da terra, casavam-se com
mulheres cristãs-novas, pois além de brancas possuíam em alguns casos dotes bastante
interessantes já que algumas delas eram filhas de poderosos senhores de engenho.
Afirma Schwartz que “o casamento era o ato principal no processo”2 de formação e
perpetuação das famílias durante o período colonial. Transferia-se, por este meio, uma boa
fração das propriedades senhoriais pertencentes a cristãos-velhos para as mãos de cristãosnovos, tornando-se, muitas vezes, a principal preocupação daqueles. Por outro lado “a
legislação portuguesa não privilegiava o primogênito”3, facilitando sobremaneira a
fragmentação de grandes áreas produtivas deste rendoso negócio.
Note que ressaltar a influência dos cristãos-novos durante este processo de
formação familiar e da própria sociedade é fundamental, pois muitos deles passariam a
atuar desde a plantação do açúcar, perpassando por todas as etapas subseqüentes de seu
refino até a parte comercial da exportação deste produto para os mercados europeus, sinal
da transferência de boa parte da economia colonial das mãos de cristãos-velhos para o
controle dos cristãos-novos, ajudando a formar o que seria mais adiante anunciado como a
“açucarocracia”.
2

SCHWARTZ, Stuart. Segredos Internos: Engenhos e Escravos na Sociedade Colonial. São Paulo, Cia. das
Letras, 1999. p.241.
3
idem, ibidem.

É interessante ressaltar que a conquista iniciada por indivíduos, segundo Freyre4,
pouca contribuição legaria para a configuração definitiva da economia e do sistema de
colonização do Brasil quinhentista, pois os soldados da fortuna, os degredados, os cristãosnovos e tantos outros ilustres desconhecidos isoladamente praticamente não deixaram
traços de suas presenças, além do pioneirismo da chegada. Portanto, a efetiva colonização
tornou-se viável através de extensos esforços de grupos mais consistentes, onde podemos
encontrar famílias inteiras ou membros oriundos de uma mesma comunidade na metrópole
com um mesmo propósito.
Depois de estabelecida à produção açucareira com mão-de-obra escrava africana
por quase toda costa brasileira, estendendo-se do atual Estado do Rio Grande do Norte até
a região de Santos, em São Paulo, tendo sido favorecida pelo clima propício para este tipo
de cultura, por uma vasta região fértil, destacando-se o solo massapé, e por abundantes e
regulares chuvas ao longo de todo ano, além de outros fatores possibilitadores, o aumento
do interesse pelo açúcar e conseqüentes altos preços alcançados por esta mercadoria no
mercado europeu, assim como a proximidade do Nordeste brasílico e a facilidade de escoar
da produção para os portos portugueses, fariam desse produto um sucesso comercial.
Por conta deste crescimento, urgia a formação de uma organização administrativa
mais eficiente, com a criação de leis regulamentando a ocupação da região e dos caminhos
da própria cultura açucareira, conseqüentemente, houve uma preocupação com a
construção de portos, a melhoria das condições das cidades, a regulação do tráfico negreiro
e a manutenção do comércio metropolitano, em especial com uma aplicação jurídica local
mais eficiente por conta de certos delitos. O império português foi altamente beneficiado
por conta dos privilégios propiciados pelo pacto colonial.
Freyre ressalta que “a força concentrou-se nas mãos dos senhores rurais. Donos das
terras. Donos dos homens. Donos das mulheres. Suas casas representam esse imenso
poderio feudal”5. E Schwartz concorda com Freyre na medida que considera que a
sociedade colonial brasileira sociedade “herdou concepções clássicas e medievais de
organização e hierarquia”6.

4
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O grande cabedal originário dos lucros auferidos com o comércio do açúcar
permitiu uma dinamização do estatuto social colonial, principalmente para aqueles
impedidos, pelo sangue, de assumirem cargos destinados à nobreza tradicional,
aumentando o prestígio a tal ponto que podia ser comparado com os títulos mais
destacados do reino como se pode verificar em Segredos Internos de Schwartz:
“Os senhores baianos tinham pretensões ao status de nobreza que nunca foram
completamente satisfeitas pela Coroa portuguesa. Porém, durante longos períodos em que
os elementos mercantis na própria metrópole foram importantes na formulação da política
do Estado, os grandes proprietários do Brasil foram mimados e protegidos. Neste caso,
parece ter havido uma unidade de interesses entre uma classe colonial ansiosa por
transformar-se em um estado feudal e uma classe mercantil na metrópole que almejava
eliminar o poder da nobreza em Portugal”.7
Por este aspecto pode-se vislumbrar a íntima relação entre Estado e sociedade, já
que o Estado absolutista, mais especificamente no caso brasileiro, permitiu uma certa
liberdade e incentivo para o tipo de sistema produtivo nascente e a sociedade formada em
que paralelamente se pode observar grande mobilidade da elite dominante proprietária nas
questões decisórias, principalmente no que tange a economia açucareira.
É importante notar que alguns frades desempenhavam funções de autênticos
banqueiros nos tempos coloniais, como bem lembra Freyre8: “Muito dinheiro se deu para
guardar aos frades nos seus conventos duros e inacessíveis como fortalezas. Daí as lendas,
tão comuns no Brasil, de subterrâneos de convento com dinheiro ainda por desenterrar”.
No Brasil colonial, a situação tomava outro rumo, transferindo para o engenho o papel que
outrora pertencia às casas religiosas. “foram principalmente as casas-grandes que fizeram
de bancos na economia colonial; e são quase sempre almas penadas de senhores de
engenho que aparecem pedindo padres-nossos e ave-marias”.
Como o poder passava pela idéia de abastança, isso era representado diante,
principalmente, de figuras eclesiásticas, como, por exemplo, a do padre Cardim, que era
muitíssimo bem recebido nas fazendas e propriedades nas quais eram realizados
“verdadeiros banquetes” durante sua estada. Estas se constituíam situações bastante
contraditórias, considerando que a base alimentar, de quase toda a colônia, era a farinha de
mandioca, com apenas uma pequena variação regional devido à contribuição cultural dos
7
8

Idem, p.220.
FREYRE, Gilberto. Idem, p. XXI.

autóctones e dos africanos aqui chegados. Em relação à fatura de alimentos na nutrição
familiar ou individual por ele retratada em certas situações é discutível, pois ela era
bastante deficiente, mesmo em Pernambuco e na Bahia, ricas regiões açucareiras.
Mas, como o padre Cardim era um padre que possuía função de visitador9 colonial,
este aspecto da questão deve ser observado cautelosamente, já que as grandes recepções e
festas excepcionais em sua homenagem visavam, sobretudo, à dissimulação da vida
pecaminosa e atitudes de desvios da fé que muitos levavam nos engenhos de açúcar, como
puderam ser constatados posteriormente com a primeira Visitação do Santo Ofícios as
partes da colônia Brasílica, por conta de Heitor Furtado de Mendonça, em 1591.
Aliás, é no engenho que começa e se fundamenta a unidade familiar, legitimada e
abençoada pela Igreja, onde se observa, inclusive, o costume do sepultamento de seus entes
em solo familiar como sinal de unidade e bem característico da hierarquia patriarcal. Este
costume também se reflete no culto aos santos e coisas sagradas, onde se conservava, entre
as imagens daqueles, os retratos dos mortos, agora cultuados e dignificados como os
próprios santos. Algumas denúncias ao Santo Ofício contra cristãos-novos dão conta desta
complexificação religiosa: certos indivíduos eram acusados de erguerem capelas em suas
terras dedicadas oficialmente a determinado santo, mas, ocultamente, levantadas em
homenagem aos filhos falecidos.
No que concerne a estrutura espiritual e moral, guia da vida familiar e individual
frente a uma sociedade pudica, pelo menos na aparência, o catolicismo predominou como
fonte de inspiração dogmática. Mas só a presença da edificação de uma capela ou igreja
não era indicador seguro dessa atuação, já que em muitas delas não havia um membro da
Igreja residindo de forma permanente, divididos os poucos que existiam disponíveis entre
as várias igrejas da região em troca de certo estipêndio, numa espécie de “catequização
nômade”, causada pela ainda fraca estruturação da Igreja no primeiro século de dominação
lusitana. Muitos curas eram parentes dos senhores de engenho ou, eles mesmos, grandes
proprietários. Como a administração da propriedade era mais importante, tornou-se comum
o desrespeito aos domingos e dias sagrados, a negação de sacramentos aos não batizados,
além de outras graves infrações contra a Igreja, como observa Schwartz: “Os preceitos da
Igreja que iam de encontro à condução eficiente da propriedade açucareira eram o mais das
9

Neste caso específico, o padre Cardim fazia visitas oficiais por ordem da Santa Sé da metrópole aos
aldeamentos jesuítas com vistas a verificar o andamento administrativo dos postos avançados da
catequização no Novo Mundo, o que torna bastante distinta sua atuação como auxiliar do visitador
inquisitorial Heitor Furtado de Mendonça durante a primeira visitação do Santo Ofício.

vezes desrespeitados. Engenhos operavam aos domingos, sacramentos eram negados aos
escravos e o acesso destes à missa era às vezes proibido. Havia concubinatos, desvios
sexuais e violações da doutrina da Igreja o bastante para manter ocupados os
investigadores eclesiásticos”10.
Por conta disto, tem-se a ação inquisitorial bastante presente durante as visitações
feitas a colônia portuguesa no Atlântico, Brasil, com destaque àquela presidida por Heitor
Furtado, durante a Primeira Visitação, entre 1591-1595, em algumas regiões do Nordeste,
local e tempo onde foram catalogadas as mais variadas infrações cometidas por cristãos
velhos e novos. Como observou Freyre: “As confissões e denúncias reunidas pela visitação
do Santo Ofício às partes do Brasil constituem material precioso para o estudo da vida
sexual e da família no Brasil do século XVI e XVII”11. Com destaque para os crimes ou as
heresias cometidos contra as três principais figuras de culto da Igreja Católica – Nossa
Senhora, Jesus e o Crucifixo – onde é permitido verificar alguns conflitos sociais e
pessoais naqueles tempos de conquista e de novos investimentos.
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Título: “O desmonte dos pilares do Estado desenvolvimentista no
Brasil nas décadas de 1980 e 1990.”
Gabriel Rached1

O projeto desenvolvimentista no Brasil teve sua origem na década de 1930
desdobrando-se, de maneira mais consistente, a partir dos anos 1950.
O desenvolvimentismo representou o suporte a medidas governamentais, em
particular ao planejamento e ao protecionismo, que eram vistos como meios de se
alcançar industrialização rápida e eficiente e, consequentemente, de se alterar o curso da
história dos países periféricos.
O presente trabalho buscou caracterizar os pilares fundamentais em que se apoiou
o Estado desenvolvimentista brasileiro entre as décadas de 1950 e 1970 enfocando, a
partir do final dos anos 1980, a maneira como se deu o desmonte desse arcabouço de
intervenção do Estado por meio do processo de abertura econômica.
Na parte final do trabalho foram retratados alguns dos principais aspectos da
conjuntura internacional, discutindo em que medida os fatores internos, relevantes para
essa mudança de política econômica, foram permeados por elementos externos à
economia brasileira nesse processo de transição e abertura.

PALAVRAS-CHAVE: Estado desenvolvimentista; Crise do Estado; Desenvolvimento
econômico.
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1. Introdução e localização do tema
Para compreendermos o processo de desmonte do Estado desenvolvimentista no
Brasil, torna-se necessário elucidar previamente o que representou o desenvolvimentismo
dentro do contexto econômico nacional.
Entende-se por desenvolvimentismo a ideologia de transformação da sociedade
brasileira definida pelo projeto econômico que se compõe dos seguintes pontos
fundamentais:
♦ a industrialização integral é a via de superação da pobreza e do subdesenvolvimento
brasileiro;
♦ não há meios de alcançar uma industrialização eficiente e racional no Brasil através das
forças espontâneas de mercado; por isso, é necessário que o Estado a planeje;
♦ o planejamento deve definir a expansão desejada dos setores econômicos e os
instrumentos de promoção dessa expansão; e
♦ o Estado deve ordenar também a execução da expansão, captando e orientando recursos
financeiros, e promovendo investimentos diretos naqueles setores em que a iniciativa
privada seja insuficiente.
Na segunda metade do século XX, os conceitos de “centro” e “periferia” foram
construídos a partir das formulações críticas de Prebish e da CEPAL à teoria neoclássica do
comércio internacional. Essas formulações procuraram demonstrar como as relações
econômicas desiguais entre centro e periferia tendiam a reproduzir as condições de
subdesenvolvimento, aumentando assim a distância entre os países ricos e pobres, em
função da tendência à deterioração dos termos de troca entre bens primários e
manufaturados. Tal desigualdade afetava a capacidade de acumulação da periferia,
impondo a necessidade de uma intervenção consciente e indutora destinada a promover a
acumulação e o desenvolvimento.
Constitui-se então a necessidade de uma política econômica que priorizasse e
protegesse a indústria a partir do fortalecimento da capacidade decisória e regulamentadora
do Estado.
Sistematizou-se, a partir daí, o projeto desenvolvimentista que, vendo nas relações
externas e nos obstáculos estruturais internos os principais adversários do crescimento,
propunha a industrialização como estratégia e o bem-estar coletivo como meta.
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O desenvolvimentismo representou, dessa forma, o suporte a medidas
governamentais, em particular ao planejamento e ao protecionismo, que eram vistos como
meios de se alcançar industrialização rápida e eficiente e, consequentemente, de se alterar o
curso da história dos países subdesenvolvidos.
Nesse contexto, o papel do Estado-Nação seria o de realizar inversões em setores
considerados estratégicos para a continuidade do incipiente processo de industrialização,
privilegiando essencialmente as seguintes atividades: mineração, energia, transporte,
telecomunicações e algumas indústrias de base.
Em relação aos primórdios do projeto político desenvolvimentista, Bielschowsky
coloca que:
As origens do desenvolvimentismo são o período 1930-45. A crise
econômica internacional, suas repercussões internas e a
centralização política nacional posterior à Revolução de 1930 estão
entre os principais fatores explicativos do surgimento dessa
ideologia econômica (Bielschowsky, 1996, p.78).
O debate em relação à conveniência da intervenção do Estado para se estabelecer
um novo padrão de crescimento esteve presente nas discussões econômicas das décadas de
1930 e 1940. O pensamento econômico desenvolvimentista teve uma fase de
amadurecimento até meados da década de 1950 e passou por um período de auge daí até o
início dos anos 60.
Uma vez instituída a burocracia estatal foi dada continuidade, nas décadas de 1960 e
1970, ao processo de complementação da matriz industrial (com a produção de bens de
capital e dos insumos necessários ao funcionamento da economia) e aprofundamento da
estrutura econômica liderada pelo Estado - agora sob controle militar e financiado através
de endividamento externo.
Fiori (2003) define o projeto ao qual denomina “desenvolvimentismo conservador”
ou “nacional-desenvolvimentismo” situando-o na segunda metade do século XX:
Programa desenvolvimentista e industrializante que adquiriu maior
consistência e velocidade nos anos 50, com o nacionaldesenvolvimentismo do segundo governo Vargas e o
desenvolvimentismo internacionalizante de JK que se prolonga, de
forma conservadora e autoritária, durante o regime militar. Em
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particular na gestão do general Geisel, que propunha a construção
de uma potência nacional intermediária (Fiori, 2003, p.11).
O plano elaborado pelo governo Geisel para que o Brasil se tornasse uma potência
intermediária dentro do sistema mundial foi denominado II PND (Plano Nacional de
Desenvolvimento Econômico) e vigorou entre 1975-1979. A abundância de crédito
internacional para os países em desenvolvimento nesse período foi fator fundamental para
que o programa fosse levado adiante.
A contrapartida deste processo foi um endividamento externo que ultrapassou as
possibilidades do balanço de pagamentos, sendo responsável em grande medida pelo
estrangulamento do crescimento, no momento em que a economia brasileira foi submetida no final dos anos 70 e início dos 80 - a fortes choques internacionais: recessão na economia
mundial, elevação das taxas de juros internacionais e interrupção do financiamento externo.
Foram estes os principais fatores que obrigaram os governos da década de 80 a fazer
uma política de promoção ativa das exportações e de controle das importações, para dar
conta do serviço da dívida externa. Como consequência, o país viveu uma recessão seguida
de redução da taxa média de crescimento, a que se somaram várias desvalorizações
cambiais e aceleração da inflação.
No início dos anos 90, a nova utopia da globalização e mais uma onda de liquidez
internacional criaram as bases materiais e ideológicas da nova virada liberal das elites e do
Estado brasileiro. Na prática, o que ocorreu, foi um aumento da internacionalização dos
centros de decisão brasileiros e uma progressiva fragilização do aparelho do Estado, que foi
se tornando cada vez mais dependente do apoio externo nas situações de crise.
Esse processo acabou sendo potencializado pelo desmonte veloz dos principais
pilares do Estado desenvolvimentista brasileiro e corresponde ao tema que trataremos de
maneira mais detalhada nas próximas sessões.

2. Auge e crise do Estado no Brasil e no mundo
Antes de abordar diretamente as questões relacionadas ao desmonte do Estado
desenvolvimentista no Brasil, seria pertinente acompanhar alguns aspectos da trajetória
histórica percorrida pelo Estado, a partir do final da II Guerra Mundial, no país e no mundo.
Cabe aqui ressaltar que, admitindo-se as particularidades de cada caso, existem diversas
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semelhanças em relação ao papel exercido pelo Estado em toda a América Latina a partir
desse período.
Com o final da II Guerra, ocorre uma expansão do número de Estados Nacionais
pelo mundo. Do ponto de vista internacional, uma vez consolidada a Pax Americana depois
de 1947, consolida-se também um novo consenso em torno da defesa do Estado como
organizador do pacto corporativo entre as esferas de governo, sindicatos e capital de cada
nação. No mais, de acordo com Chalmers Johnson - na obra organizada por Woo-Cumings
- a atuação do Estado desenvolvimentista poderia alterar as relações de poder entre as
nações:
The developmental state exists and is in the process of altering the
world balance of power. (...) When the developmental state is
working well, neither the state officials nor the civilian enterprise
managers prevail over the other. The state is a “catalytic” agency, in
Michael Lind’s sense of the term, and the managers are responding
to incentives and disincentives that the state establishes. This is not
an easy combination to put together, but when it is done properly, it
can produce miracles of economic development (Johnson, In: WooCumings, 1999, p.60).
O Estado se torna responsável, em grande medida, pelo surto de crescimento
internacional acompanhado de paz social que, nos anos 50 e 60, alimentou o ideal de uma
sociedade estável de consumo de massas, com bem-estar e liberdade para todos. Depois de
três décadas, nos anos 70 e, em particular, nos anos 80, a recessão, o desemprego e a
inflação parecem certificar, a partir dos próprios países centrais, que esse “modelo ideal”
teria entrado em crise, tendo alcançado talvez o limite de suas potencialidades.
Por trás das semelhanças formais que aproximam o Estado moderno dos países
cêntricos e periféricos, houveram diferenças significativas - vinculadas ao tipo de papel
cumprido pelo Estado - presentes tanto no movimento de acumulação do capital quanto na
reorganização periódica da estrutura de dominação.
O papel do Estado na periferia durante o período desenvolvimentista (décadas de
50, 60 e 70) foi financiar, ou executar diretamente, gastos e investimentos ampliados, que
lhe permitisse definir e sustentar as novas fronteiras de expansão da acumulação. Tarefa
que o Estado se incumbiu pavimentando, num primeiro momento, as condições de
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industrialização e alavancando, em seguida, os ciclos próprios de sua consolidação e
expansão.
Mas, em consequência da fragilidade intrínseca ao processo de financiamento do
Estado, todas as desacelerações ocorridas tanto no Brasil quanto nos países da América
Latina, seja pelos constrangimentos externos, seja pelo descenso no ciclo do capital
industrial, afetaram seu volume de recursos e sua capacidade de gastos, desacelerando
automaticamente os capitais e empreendimentos dependentes de seus gastos ou subsídios.
Nesse momento, cresceram as expectativas negativas, acompanhando a luta dentro
do Estado e provocando sua transitória paralisia, que tem como decorrência uma inevitável
crise política e financeira, lastreada, invariavelmente, numa aceleração inflacionária. Fiori
(2003), ao analisar o caso do Brasil, coloca que a estrutura do Estado é altamente sensível
às desacelerações do crescimento nesse peculiar processo de acumulação:
Nesse contexto, a perspectiva de estagnação gera, automaticamente,
instabilização política por descontrolar as expectativas, desativar os
investimentos, multiplicar os conflitos, acelerar a inflação e
paralisar a máquina de um poder estatal fragmentado (Fiori, 2003,
p.181).
A crise dos anos 1980 apresenta efeitos extensos e globais afetando, de uma forma
ou de outra, todas as regiões e países do mundo. Esse é o ponto de partida para se pensar a
crise brasileira e latino-americana que se generaliza nessa década.
Dentro deste enfoque, existe um elemento chave que chama a atenção de imediato:
independentemente da forma como se conceitue a natureza da crise – seja sublinhando seus
aspectos econômico-financeiros e tecnológicos, seja seus aspectos político-ideológicos -,
parece claro que ela traz em sua essência uma crítica radical ao Estado.
A crise do Estado intervencionista e o desmonte do Estado desenvolvimentista
ocorreu associado a um estado de progressiva apatia das massas, que se tornou
característicos dos governos modernos. Na América Latina, dominada por regimes
autoritários desde a década de 1960, ainda existe um agravante adicional nesse processo: a
crítica do Estado acabou confundindo-se com a luta pela redemocratização. Nas palavras de
Fiori:
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Aparecendo como tábua de salvação, para uma crise que soma os
constrangimentos externos aos efeitos do ciclo industrial interno,
em uma desordem caracterizada pela recessão, inflação e
desemprego, o processo de redemocratização nos países latinoamericanos torna a crise ainda mais complexa. Como se fosse
pouco a tudo isto se adicionaria ainda uma profunda “crise de
representação” das idéias, dos partidos e das instituições de um
modo geral. Crise econômica e fracasso do autoritarismo aparecem
amalgamados, sem que se tenha clareza sobre a cota de
responsabilidade do estatismo e do autoritarismo na gênese da
própria crise (Fiori, 2003, p.23).
A relação entre desestatização e democracia, na América Latina, possuiu sua própria
versão. Nas entrelinhas, recoloca-se a velha questão da inevitabilidade da intervenção do
Estado na promoção do desenvolvimento dos capitalismos tardios – oligopolizados e
internacionalizados desde a sua origem – e da viabilidade de regimes democráticos
estáveis, no caso de sociedades profundamente heterogêneas, fragmentadas e excludentes.
Com o passar dos anos, estabeleceu-se o consenso, a certeza, de que os caminhos
econômicos e políticos do mundo subdesenvolvido não seriam jamais os mesmos dos
países pioneiros do desenvolvimento capitalista industrial.
Foi sobre este pano de fundo, permeado de incertezas e perplexidades teóricas e
políticas, que a crise capitalista mundial nos anos 70 e 80 atingiu, de modos diferentes, os
diversos países latino-americanos.
Nesse momento, como nas crises anteriores, descontrola-se o sistema financeiro. Só
que agora a inflação atinge níveis despropositados, somando-se à incapacidade de gasto e
investimentos estatais uma aceleração das expectativas negativas e dos comportamentos
defensivos-especulativos.
No entanto, considerando o caso específico do Brasil, como seria possível
desvencilhar-se de um Estado de que todos dependem economicamente, numa luta em que
o principal instrumento de poder de cada um é a própria fatia do Estado que controlam?
Havia se esgotado a possibilidade de se seguir equacionando o conflito entre as
várias frações da classe dominante, e dessa com os setores dominados, na forma de um
compromisso cujas contradições “empurraram” o desenvolvimento e a centralização
estatizantes simultaneamente, como forma de solução parcial para legitimar algum tipo de
pacto social.
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Durante décadas a política nacional foi impulsionada por uma tendência de longo
prazo que apresentava o desenvolvimento econômico como única forma de compatibilizar
transitoriamente os compromissos, sem impedir, no entanto, que tivessem uma direção
entrópica no longo prazo. De acordo com Fiori:
E foi essa entropia que, germinando a cada crise, conduziu ao
impasse em que estamos envolvidos. Nele alcançam os seus limites
o compromisso desenvolvimentista e a estratégia da “fuga para a
frente”, que são os responsáveis por uma lei de valorização que tem
no Estado, tanto seu momento decisivo, como o epicentro e a
incógnita da crise atual (Fiori, 2003, p.182).
Havia chegado ao limite um ciclo que, a partir dos anos 30, teve no estatismo e na
centralização sua face manifesta.
As críticas neoliberais foram ganhando terreno no debate econômico ao passo que
alimentavam a descrença coletiva na eficácia de uma nova solução estatal. O debate passa a
girar, predominantemente, em torno do questionamento da eficácia da intervenção
econômica do Estado.
Diante da crise, os neoliberais propunham, pura e simplesmente, a volta às teses da
doutrina econômica clássica acerca da ineficiência do Estado intervencionista na economia,
desconsiderando o peso das modificações histórico-estruturais já ocorridas.
As crises anunciam um momento de reorganização das relações políticas e
econômicas de dominação, o que só é, de fato, possível através de uma transformação do
próprio Estado. Esse é o processo que será abordado na próxima sessão, através da análise
das modificações pelas quais passou o Estado brasileiro a partir do final da década de 1980.

3. Os pilares e o desmonte do Estado desenvolvimentista brasileiro
Na busca pelo crescimento econômico o Estado desenvolvimentista torna-se
responsável por liderar e coordenar políticas de incentivos tornando-se, assim, uma espécie
de catalisador do desenvolvimento. O Estado passa então a se comprometer com as précondições necessárias ao processo de crescimento no intuito de diminuir as distâncias entre
centro e periferia no que se refere ao desenvolvimento econômico.
As prioridades do desenvolvimentismo no Brasil estavam atreladas à montagem de
um setor de infra-estrutura adequado ao processo de industrialização nacional.
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Existem alguns elementos característicos que são considerados prioritários pela
lógica de atuação do Estado desenvolvimentista. É justamente através do desmantelamento
desses pilares, relacionados abaixo, que se inicia o processo de desmonte do Estado
desenvolvimentista brasileiro:
♦ comprometimento do setor público com a construção de um setor de infra-estrutura
adequado;
♦ financiamento e adensamento da estrutura industrial do país; e
♦ políticas monetárias e fiscais protecionistas para fortalecer a estrutura produtiva interna.
O esgotamento do projeto desenvolvimentista esbarrou, inicialmente, no elemento
condutor fundamental ao processo de desenvolvimento periférico: o financiamento.
Dadas as dificuldades de financiamento interno, os empréstimos do exterior para
levar o projeto desenvolvimentista adiante acabaram definindo a gênese e a exaustão do
processo. Medeiros, ao discutir as relações entre poder e crescimento econômico das
nações, levanta a questão do financiamento do desenvolvimento dos países periféricos que,
no longo prazo, acaba resultando em problemas no balanço de pagamentos desses países:
Nesta direção, o que determina a aceleração do crescimento das
nações no longo prazo? É preciso explicitar que na literatura do
desenvolvimento a questão da nação do ponto de vista econômico é
algo não trivial. Se o mundo fosse uma única nação, os
desequilíbrios decorrentes da polarização espacial do
desenvolvimento poderiam ser parcialmente compensados pela livre
mobilidade da mão-de-obra e pelo funcionamento de algum tipo de
estabilizador fiscal. Como não é, a menos os países que emitem as
moedas centrais, os demais, que buscam reduzir as distâncias
relativas pela introdução de técnicas conhecidas, deparam-se
sempre com um problema de balanço de pagamentos para resolver.
Esta questão, (...) introduz de forma ostensiva a importância das
relações de poder no processo de desenvolvimento econômico
(Medeiros, In: Fiori, 2001, p.100).
Desde o final da década de 1970 acumulam-se os sintomas de uma crise que,
econômica e politicamente, solapou as bases de sustentação do regime desenvolvimentista e
erodiu a capacidade gestora do Estado.
A crise política e financeira do Estado brasileiro se agravava, acompanhada de
elevadas taxas de inflação e interrupção do financiamento externo. Após várias tentativas
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de estabilização - ortodoxas e heterodoxas - ao longo da década de 1980 parecia haver um
consenso de que o Estado desenvolvimentista tinha esgotado suas possibilidades. A saída
seria a adoção de reformas na direção do Estado mínimo.
Foi implementado o conhecido tripé do reformismo liberal: desregulação do
mercado, abertura econômica e privatizações. A partir de então o desenvolvimento
econômico da nação passaria a depender basicamente do estabelecimento de uma moeda
saudável e da adoção do livre mercado.
Seguindo a linha de pensamento de Fiori (1995), o capital se utilizou do Estado
desenvolvimentista ao longo das décadas para se valorizar. Perante o esgotamento dessa
fórmula, mudanças no mecanismo de valorização do capital estariam sendo apontadas no
processo de retirada do Estado da atividade econômica:
A luta pela desestatização (...) parece estar sinalizando um novo
patamar histórico, ou, segundo nossa hipótese, o fim de um longo
ciclo político-econômico nas regras de valorização – postas e
repostas, politicamente, desde o início do século – de um capital
que, hoje, para expandir-se necessita revê-las refazendo os
compromissos que se sustentaram, quem sabe, implodindo o
próprio Estado desenvolvimentista (Fiori, 1995, p.50).
O desmonte dos pilares clássicos do Estado desenvolvimentista foram sintetizados
na

fórmula

denominada

“reformas

estruturais

das

economias

nacionais”

cujo

desdobramento, a princípio, teria como resultado final o crescimento econômico. Essas
medidas envolvem: abertura comercial e financeira, retirada do Estado dos setores
estratégicos e reforma do mercado de trabalho e das políticas de seguridade social. Fiori
(1995), pensando nas relações entre centro e periferia, chama esse processo de “novo
colonialismo”:
O novo colonialismo (...) estaria assentado num programa ou
estratégia sequencial em três fases: a primeira, consagrada à
estabilização macroeconômica, tendo como prioridade absoluta um
superávit fiscal primário, envolvendo, invariavelmente, a revisão
das relações fiscais intergovernamentais e reestruturação dos
sistemas de previdência pública; a segunda, dedicada ao que o
Banco Mundial vem chamando de “reformas estruturais”, quer seja,
a liberalização financeira e comercial, desregulação dos mercados e
privatização de empresas estatais; e, a terceira etapa, definida como
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a retomada dos investimentos e do crescimento econômico (Fiori,
1995, p.234).
Nesse momento, é necessário realizar uma breve retomada dos acontecimentos que
levaram o Brasil a ingressar no cassino global sob a pretensão falsa de que estávamos nos
preparando para uma nova etapa de desenvolvimento (Tavares, In: Fiori, 1999, p. 477).
No Brasil, foi Fernando Collor de Mello quem iniciou, em 1990, o processo de
desmonte do Estado desenvolvimentista, implementando as medidas econômicas e políticas
do ideário neoliberal. Mas a iniciativa de Collor foi interrompida pelo seu impeachment.
Foi Fernando Henrique Cardoso que se encarregou de levar a implantação dessas medidas a
seu “pleno desenvolvimento”.
Maria da Conceição Tavares coloca que o Brasil foi, dentre os países latinoamericanos, aquele que adotou mais tardiamente as políticas neoliberais:
Só no começo da década de 1990, com o governo Collor, em meio
ao agravamento da crise financeira e cambial herdada da década
anterior, se iniciou o processo de liberalização e desregulação
financeira que permitiu atrair montantes consideráveis de capital
financeiro especulativo internacional, em pleno período de grave
instabilidade política e macroeconômica. O resto das medidas de
liberalização – comercial, flexibilização do mercado de trabalho,
reformas econômicas e do Estado e privatizações que constam do
catálogo do chamado Consenso de Washington – foi executado de
forma acelerada pelo governo FHC em menos de 5 anos (Tavares,
In: Fiori, 1999, p. 477).
A abertura radical da economia, o processo de reformas, as operações de
privatização de empresas estatais, a desnacionalização dos bancos e o desmonte do Estado
foram empreendidos com uma velocidade espantosa, aproveitando as experiências bem ou
mal sucedidas de outros países da América Latina. A adoção tardia do receituário neoliberal
acabou forçando a aceleração drástica da implementação das medidas do chamado
“Consenso de Washington” no país. A era desenvolvimentista dava, enfim, passagem à
fórmula neoliberal.
Seria incompleto analisar esse processo de transição sem considerar em que medida
os fatores internos, relevantes para essa mudança de política econômica, foram permeados
por elementos externos à economia brasileira.
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Alguns aspectos da conjuntura internacional da década de 1990, as influências
externas nas decisões políticas brasileiras bem como os principais desdobramentos do
desmonte do Estado desenvolvimentista através do processo de abertura econômica são as
questões que serão analisadas na próxima sessão.

4. Conjuntura internacional e desdobramentos do desmonte
A crise econômica dos anos 1980, ao reduzir a capacidade da América Latina para
importar e atender ao serviço da dívida externa, prejudicou seriamente os interesses dos
Estados Unidos (EUA) cujo déficit comercial, nesse momento, estava pressionando sua
dívida externa.
Com o intuito de reduzir a dívida, os EUA precisavam incrementar o desempenho
de sua balança comercial para alcançar maior superávit. Na visão de Bandeira, essa
conjuntura representaria o embrião da aplicação do receituário liberal na América Latina:
A fim de pagar a dívida os EUA precisavam, portanto, obter enorme
superávit comercial, razão pela qual o governo de Washington, sob
pressão dos exportadores, tratou de compelir os países da América
Latina, a promoverem unilateralmente a liberalização do comércio
exterior. (...) Esta iniciativa, como parte do esforço para reduzir o
desequilíbrio de sua balança comercial por meio da abertura de
outros mercados, possibilitaria aos EUA aumentar ainda mais as
exportações de mercadorias para os países da América Latina sem a
necessidade de negociar com seus governos e fazer outras
concessões (Bandeira, 2003, p.475).
Ao mesmo tempo, quando lhes conviesse, poderiam restringir o acesso ao seu
próprio mercado interno sob os mais variados pretextos, como competição desleal, risco
sanitário, etc.
No ano de 1990, com a finalidade de formular um diagnóstico e sugerir medidas de
ajustamento para a superação da crise na América Latina, John Williamson apresentou um
documento, com dez propostas de reforma econômica, sobre as quais havia em Washington
um amplo consenso tanto entre os membros do Congresso e da administração quanto entre
os tecnocratas das instituições financeiras internacionais.
As propostas visando à estabilização monetária e ao pleno restabelecimento das leis
de mercado ficaram conhecidas como “Consenso de Washington” e consistiam em:
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1. disciplina fiscal;
2. mudanças das prioridades no gasto público;
3. reforma tributária;
4. taxas de juros positivas;
5. taxa de câmbio de acordo com as leis do mercado;
6. liberalização do comércio;
7. fim das restrições aos investimentos estrangeiros;
8. privatização das empresas estatais;
9. desregulamentação das atividades econômicas;
10. garantia dos direitos de propriedade.
O “Consenso de Washington” resumia-se na recomendação de que o Estado se
retirasse da economia - tanto enquanto empresário como enquanto regulador das transações
domésticas e internacionais - a fim de que toda a América Latina se submetesse às forças de
mercado. Na visão de Bandeira, a adoção das medidas contidas no “Consenso de
Washington” não representava pura e simplesmente uma escolha por parte das lideranças
políticas latino-americanas:
A adoção de tais medidas, como o programa de privatização das
empresas estatais, desregulamentação da economia e a liberalização
unilateral do comércio exterior tornaram-se conditio sine qua non
para que os países da América Latina pudessem renegociar a dívida
externa e receber qualquer recurso das agências financeiras
internacionais. Eles tinham de sujeitar suas respectivas políticas
econômicas e decisões de investimento à fiscalização internacional,
através de condicionalidades, que ameaçavam atingir igualmente a
política de defesa, com a fixação de limites para os gastos militares,
para obter financiamentos do BID ou do BIRD (Bandeira, 2003,
p.476).
Ao mesmo tempo, a abertura econômica era fundamental para que fosse criado o
fenômeno dos “mercados emergentes”, ou seja, para que a desregulamentação dos
mercados dos países periféricos eliminasse as barreiras à entrada e saída instantânea dos
investidores do mercado financeiro. De acordo com Fiori:
Por isso, cresceu cinco vezes o volume de capitais que se
deslocaram, desde 1990, para os mesmos lugares que um dia forma
chamados de países devedores. E é exatamente por isso, também,
que tudo ocorreu independentemente da base produtiva dos
distintos países ou do caráter e dos textos político-ideológicos
recitados por seus governantes. Na verdade, esta foi a forma que
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uma fatia da América Latina chegou à era da globalização –
exclusivamente financeira (Fiori, 1995, p.XIII).
Considerando as condições internas e externas em que se inseriam os países latinoamericanos no início dos anos 1990, o diagnóstico apontava para a perda de capacidade dos
Estados Nacionais de financiar políticas sociais de natureza universal num momento em
que o crescimento econômico não assegurava por si mesmo a expansão ou manutenção do
emprego.
Com relação ao plano político, como consequência direta desta nova forma de
inserção econômica e social, os governos perderam capacidade e autonomia, ficando
praticamente dispensados de governar suas próprias economias.
O fim do Estado desenvolvimentista aparecia como um imperativo de reforma
estrutural do Estado perante uma nova ordem mundial encabeçada pelo processo de
globalização. Os principais desdobramentos do desmonte dos pilares do Estado
desenvolvimentista, que se reproduziram de maneira mais dramática nos mercados
emergentes, foram:
♦ a abertura comercial - liberalização do comércio exterior com redução qualitativa das
tarifas de importação - em nome da competitividade gerou desemprego;
♦ a política do Estado mínimo perante a seguridade social causou piora nas condições de
vida da população;
♦ a abertura financeira - através da desregulação bancária e dos mercados de capitais fragilizou os principais Bancos Centrais do mundo e criou uma situação de instabilidade
sistêmica crônica;
♦ um número limitado de grupos multinacionais concentraram simultaneamente
conhecimento tecnológico e riqueza.
No Brasil, a política econômica do governo FHC se baseava no tripé: abertura
econômica e financeira, sobrevalorização da moeda (real) e na adoção de elevadas taxas de
juros. Apesar do sucesso inicial - redução das altas taxas de inflação ao mesmo tempo em
que ocorria um crescimento imediato do consumo - esse conjunto de medidas teve como
consequência uma profunda desestruturação produtiva e do mercado de trabalho, além de
ampliados desequilíbrios das contas públicas e das contas externas e do desmonte do
Estado. Nas palavras de Lesbaupin:
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A política de abertura econômica, associada à sobrevalorização do
real e aos altos juros – política que deveria nos levar, segundo o
governo, a uma maior competitividade a nível internacional –
produziu o inverso: o crescimento econômico caiu e nossas
exportações perderam espaço. O quadro social é desastroso:
aumento da desigualdade social, da pobreza e da miséria, no campo
e na cidade (Lesbaupin, 1999, p. 12).
No que se refere à privatização das empresas estatais, depois de vender aquelas que
eram deficitárias, o governo passou a vender as que davam lucro e, em seguida, as que
davam lucro e eram estratégicas. Supostamente elas foram vendidas para cobrir o déficit
público. No entanto, os recursos oriundos do processo de privatização foram embora,
engolidos pela crise, e o déficit público não fez senão aumentar: o país perdeu suas estatais,
perdeu a rentabilidade que as lucrativas davam e, apesar disso, o país está mais endividado.
De acordo com Mattoso:
Supostamente para combater o crescimento da dívida pública, mas
efetivamente para assegurar o pagamento dos juros, o governo FHC
lançou-se em sucessivos ajustes fiscais cujo único resultado foi o
agravamento do desmonte do Estado nacional, com a deterioração
dos serviços públicos e de sua capacidade de investimento, geração
de emprego e crescimento (Mattoso, In: Lesbaupin, 1999, p. 119).
É possível perceber, dessa forma, que houve uma inversão sequencial na relação
existente entre estabilização e reformas estruturais na economia: o adequado seria que o
país primeiro atingisse a estabilização para depois fazer a abertura.
No caso do Brasil, e da América Latina em geral, verificamos que a ordem foi
inversa, com as reformas tendo sido uma precondição para atingir a estabilidade, através da
adoção de programas baseados na abertura comercial e âncora cambial (Gremaud, 2002).
A estrutura estatal brasileira, a partir dos primeiros anos da década de 1990, se
insere em uma engrenagem que vai cada vez mais privilegiando a estabilização e se
distanciando de um arcabouço institucional capacitado e comprometido com o
desenvolvimento econômico. As políticas monetária e fiscal não estão direcionadas para a
criação de um ambiente econômico expansivo, cuja acomodação possibilitaria criar as
condições de crescimento estruturado de longo prazo.
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O fim do Estado intervencionista, com autonomia para acomodar e direcionar suas
políticas fiscais e monetárias no sentido do crescimento econômico, é uma das marcas mais
evidentes da extinção do Estado desenvolvimentista no país. Dessa forma, parece estar
sendo reforçada, nesse princípio de século XXI, a forma pela qual a economia brasileira
vem historicamente se inserindo no cenário internacional: na condição estruturada de um
capitalismo dependente e associado.
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5. Considerações Finais
O Estado desenvolvimentista, ao longo do século XX, teve um papel fundamental
ao assumir a coordenação e liderança do processo de crescimento econômico das nações.
O caminho proposto para alavancar o desenvolvimento de uma nação implicava em
percorrer o caminho da industrialização na busca por melhores condições de acumulação e
inserção no comércio internacional. No entanto, as forças espontâneas de mercado não se
mostraram suficientes para estruturar as condições necessárias a esse processo.
Dessa maneira, através da utilização de uma política industrial ativa e do
direcionamento da política econômica para criar as pré-condições do desenvolvimento, o
Estado funcionou como uma agência catalisadora do crescimento das nações.
Os principais pilares do Estado desenvolvimentista estavam relacionados ao
comprometimento do setor público com a construção de um setor de infra-estrutura
adequado; ao processo de financiamento visando o adensamento industrial; e à adoção de
políticas monetárias e fiscais protecionistas para fortalecer a estrutura produtiva interna.
Essa fórmula de crescimento comandado pelo Estado disseminou-se, após a II
Guerra Mundial, tanto na reconstrução dos países europeus quanto na busca, por parte dos
países periféricos, pela redução do distanciamento entre suas economias e as potências
centrais.
Ainda que no final da década de 1970 a crítica ao intervencionismo estatal e,
sobretudo, ao papel do Estado como promotor de bem-estar social tenha assumido
proporções quase universais, as experiências internacionais apontam que, ao final da
década de 1980, as economias verdadeiramente vitoriosas, ou seja, que apresentaram um
desempenho auto-sustentado e com baixos níveis de desequilíbrios macroeconômicos, não
foram aquelas que apostaram no receituário estritamente liberal.
A falta de uma compreensão adequada do que ocorreu com o Estado brasileiro
acabou aumentando a confusão ideológica ao passo que facilitou a disseminação da versão
neoliberal em relação ao papel do Estado. Dessa forma, confunde-se a reforma do Estado
com a mera diminuição do setor público e a privatização das empresas estatais representam
apenas o caminho para resolver o déficit público. O processo de reformas acabou ficando
dissociado de um projeto nacional mais amplo, que envolvesse reestruturação industrial e
aperfeiçoamento da forma de inserção no mercado internacional.
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Nesse contexto, o desmonte dos pilares do Estado desenvolvimentista passa a ser
então apontado como solução ideal para alcançar a retomada dos investimentos e,
consequentemente, o crescimento econômico.
Ao longo da década de 1980, diante de uma recessão e inflação sem precedentes,
fragmentado e com suas elites civil e militar imobilizadas pelas divisões, o Estado
brasileiro choca-se, no limite, com sua própria e natural falta de autonomia perante uma
conjuntura associada a uma complexa gama de interesses. O Estado desenvolvimentista
alcançava, enfim, o limite da eficácia possível de sua intervenção.
O desmonte do Estado desenvolvimentista promoveu uma desarticulação dos
principais núcleos estratégicos do Estado brasileiro, deixando-o sem capacidade de
antecipar acontecimentos, ou sustentar iniciativas estratégicas e de longo prazo.
Além disso, a solução pela desregulação do mercado nacional e consequente
ingresso na nova ordem econômica globalizada, ao invés de alavancar a economia nacional,
demonstrou ser um processo que mantém e aprofunda as desigualdades existentes nas
relações entre centro e periferia.
Dessa forma, se a proposta central do Estado desenvolvimentista correspondia a
diminuir as distâncias entre centro e periferia, os novos termos das relações econômicas e
políticas apontam para a persistência de uma relação de dependência na forma em que o
Brasil, bem como os demais países periféricos, vem se inserindo dentro dessa nova ordem
econômica mundial.
A reflexão em torno situação da economia brasileira nesse princípio de século XXI
requer uma análise histórica crítica, associada à elaboração de uma nova agenda de
compromissos que, levando em conta o fato da adoção do receituário neoliberal não ter
resultado no crescimento recorrentemente anunciado no momento da abertura, possua
vínculos com o resgate da autonomia e com o desenvolvimento econômico da nação.
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“Guias de transporte de escravos: uma proposta para o estudo do
tráfico negreiro no Rio Grande do Sul entre os séculos XVIII e
XIX”
O Brasil foi o maior importador de escravos africanos nas Américas, e o porto
fluminense o principal responsável pela redistribuição dos cativos na Colônia. Neste contexto,
o Rio Grande do Sul colonial participava somente da tráfico interno de escravos, sendo
tributário do tráfico atlântico. Tendo em vista a falta de estudos demográficos a respeito da
escravaria do Rio Grande de São Pedro e da dinâmica de funcionamento deste comércio, a
análise das características dos escravos no momento de seu desembarque e do circuito
mercantil envolvido nos permite iniciarmos a compreensão do tráfico de escravos da
capitania. Para tanto, propomos a utilização das “guias de transporte de escravos”
pertencentes ao Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul como referência para a realização de
tal estudo. A referida documentação apresenta dois grupos de informação: um referente aos
escravos (dados demográficos) e o outro referente ao comércio de cativos em si
(comerciantes, portos envolvidos e embarcações utilizadas). Embora se apresente de forma
fragmentada e incompleta a utilização das guias de escravos em conjunto com outras fontes,
principalmente, documentação das Provedorias da Real Fazenda e das Alfândegas nos permite
propor hipóteses explicativas a respeito deste comércio.
Palavras-chave: escravidão;, tráfico negreiro; Rio Grande do Sul.
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“Guias de transporte de escravos: uma proposta para o estudo do tráfico negreiro no
Rio Grande do Sul entre os séculos XVIII e XIX”

Introdução

O texto a seguir tem por objetivo apresentar para o debate a principal fonte primária
que estamos utilizando no desenvolvimento de nosso projeto de pesquisa “Rio Grande de São
Pedro do Sul: uma análise do tráfico doméstico de escravos (1788-1822)”1. Pretendemos
demonstrar as possibilidades e os limites da utilização das “guias de transporte de escravos”
para o estudo do tráfico de escravos no Rio Grande do Sul. Antes, porém, nos parece
importante apresentar as linhas gerais do referido projeto de pesquisa.

Projeto

O reconhecimento pela historiografia da importância da escravidão africana na
constituição da sociedade sul-riograndense dos séculos XVIII e XIX pode ser identificado a
aproximadamente quatro décadas. Contudo, a maioria dos trabalhos existentes restringem-se
ao estudo das charqueadas, deixando sem análise outras atividades produtivas como a
pecuária e a agricultura, bem como outras temáticas relativas à escravidão no Rio Grande do
Sul (liberdade, família escrava, conflitos entre senhores e escravo, etc.)2.
Quanto ao tráfico de escravos no Rio Grande de São Pedro, temos apenas breves
referências no trabalho do professor Mário Maestri Filho3. Neste caso, o objetivo central de
sua pesquisa não é a análise do comércio de escravos no chamado Continente de São Pedro.
Maestri apresenta dados relativos apenas aos anos de 1802 e 1803 gerando conclusões
superficiais quanto às características desta atividade no extremo sul da Colônia. Sendo assim,
podemos afirmar que o tráfico negreiro no extremo sul da colônia ainda é um tema
praticamente inexplorado pela historiografia, sendo relevante, portanto, o seu estudo. Além
1
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disso, a principal fonte que estaremos utilizando, as “guias de escravos”, que saibamos, ainda
não foi objeto de uma análise sistemática para o Rio Grande do Sul.
Na verdade, as carências da historiografia sul-riograndense não se restringem ao
tráfico negreiro. Os estudos sobre a escravidão no Continente de São Pedro ainda apresentam
grandes lacunas. No entanto, quando pensamos no restante do Brasil colonial, observamos a
existência de trabalhos sobre diferentes aspectos da escravidão: resistência, família escrava,
estratégias de negociação, o tráfico negreiro, principalmente para as regiões sudeste e
nordeste4.
O que nos parece é que a renovação, tanto das temáticas como também das
metodologias, que trouxe profícuas contribuições para o entendimento das citadas sociedades
escravistas do Brasil, apenas recentemente tem gerado frutos no que diz respeito ao sul do
país. Neste sentido, podemos citar os trabalhos de Helen Osório, Paulo Moreira e Paulo Zarth,
que se diferenciam deste padrão da historiografia regional. Osório e Zarth apontam para a
diversificação do perfil produtivo do Rio Grande do Sul colonial e imperial e Moreira, por sua
vez, a partir de uma variada gama de fontes cartoriais, realiza um importante estudo do
cotidiano da escravaria em Porto Alegre e das estratégias adotadas na busca da liberdade5
O período que analisaremos cobre as duas últimas décadas do século XVIII e as
primeiras décadas do século XIX (1788-1822). Esta delimitação temporal foi definida em
decorrência das datas limites das fontes analisadas: as “guias de transportes de escravos” e o
jornal “Gazeta do Rio de Janeiro”. Para além da delimitação das fontes, 1822 é o marco da

4

Entre a enorme produção existente temos: SCHWARTZ (1988), Stuart B.. Segredos internos. Engenhos e
escravos na sociedade colonial 1550-1835. São Paulo: Cia. das Letras, 1988; FRAGOSO, João Luís. Homens de
grossa aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830). Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1998; FLORENTINO, Manolo. Em costas negras: uma história do tráfico atlântico de
escravos entre a África e o Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX). Rio de Janeiro: Cia. das Letras, 1997;
FLORENTINO, M. & GOES, J.. A paz nas senzalas: famílias escravas e o tráfico atlântico, Rio de Janeiro, c.
1790- c. 1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1897; FARIA, Sheila de Castro. A Colônia em movimento:
fortuna e família no cotidiano colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998; MATTOS, Hebe Maria de. Das
cores do silêncio: os significados da liberdade no Sudeste escravista – Brasil, século XIX. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, , 1998 [2ª edição]; SLENES, Robert W. Na Senzala, uma Flor: esperanças e recordações na formação
da família escrava – Brasil, Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999; REIS, João José &
SILVA, Eduardo. Negociação e Conflito – A resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Cia. das Letras,
1989.
5
OSÓRIO, Helen. Estancieiros, lavradores e comerciantes na constituição da estremadura portuguesa na
América: Rio Grande de São Pedro, 1737-1822. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 1999. (tese de
doutorado);.MOREIRA, Paulo Roberto Staud. Os cativos e os homens de bem. Práticas e representações sobre o
cativeiro em Porto Alegre na segunda metade do século XIX (1858/1888). Porto Alegre: Escola Superior de
Teologia São Lourenço de Brides, 2003; ZARTH, Paulo Afonso. História agrária do planalto gaúcho 18501920. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 1997; ZARTH, Paulo Afonso. Do arcaico ao moderno: as transformações no Rio
Grande do Sul do século XIX. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2003.

3

independência política da colônia e também indica o momento de consolidação das estruturas
típicas da sociedade sul-rio-grandense6.
Por outro lado, a passagem do século XVIII7 para o seguinte marca o momento em que
a produção do Brasil teve condições de aumentar rapidamente respondendo às demandas do
mercado interno da América portuguesa8. Entre os anos de 1796 e 1806 as exportações do
Brasil para Portugal cresce por volta de 5,7% ao ano. No mesmo período a participação dos
gêneros do Brasil nas exportações portuguesas chega a 64,4%. Neste contexto, o Rio Grande
do Sul terá participação significativa “como produtor e abastecedor de gêneros alimentícios –
charque e trigo – para outras regiões da América portuguesa, secundado pela exportação de
couros, dirigida ao mercado europeu”9. Por exemplo, entre os anos de 1802 e 1807 as
exportações do Rio grande do Sul oscilam entre 27,7 e 49,4% do valor das exportações
realizadas pelo porto do Rio de Janeiro para Portugal (não estão incluídas as remessas de
metais) e estas representam entre 7,5 e 9,9% da totalidade das exportações do Brasil para a
Metrópole. Além disso, pelo fato de seus produtos serem destinados ao mercado interno, ao
que tudo indica, o Rio Grande garantia a manutenção de seus fluxos comerciais mesmo em
condições adversas como as guerras européias e o risco da ação dos corsários10.
Destaca-se ainda, a estreita relação do comercio sul-riograndense com o mercado do
Rio de Janeiro. Os portos do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco juntos, recebiam
aproximadamente 90% das exportações do Rio Grande do Sul. O Rio de Janeiro era o
primeiro (e, quase exclusivo) mercado do trigo e o segundo importador de charque (a Bahia
era o principal comprador do produto). Além disso, o porto carioca era o principal destino dos
couros e dos outros produtos agropecuários. De outro modo, entre 1802 e 1822, as
importações feitas ao Vice-Reino representaram entre 67,2 e 75,9% do total das importações
sul-riograndenses. Através destas se adquiria açúcar, arroz, farinha de mandioca, sal, escravos
e manufaturados (metais, têxteis e “quinquilharias”). Como resultado temos uma balança
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comercial deficitária em relação ao Rio de Janeiro financiada pelos déficts comercias com a
Bahia e Pernambuco11.
Especificamente em relação aos escravos, Osório apresenta dados que demonstram
que apenas em 1808 a importação de escravos através do porto fluminense é inferior a 75%
do total12. Segundo Manolo Florentino, no ano de 1812, por exemplo, três em cada vinte
embarcações (15%) que saíram do Rio de Janeiro carregadas de escravos, tinham como
destino o Rio Grande do Sul13. Em trabalho anterior, onde apresentamos a análise inicial dos
dados das “guias de transportes de escravos”, verificamos que 88% dos escravos
desembarcados no Continente no período entre 1788-1802 14 tinham como origem o Rio de
Janeiro.
O Rio de Janeiro constituía-se no principal reexportador de mercadorias para os
mercados regionais do sul-sudeste. Essa condição permitia a praça mercantil carioca saldar
seus constantes déficts com o comércio Rio-África além de permitir a elite mercantil desta
praça obter substanciais taxas de lucratividade15. Utilizando-se de dados referentes a década
de 1810, Fragoso e Florentino demonstram como o Rio de Janeiro obtinha lucros expressivos
com o comércio de africanos novos para Santos e o Rio Grande do Sul. Embora estas regiões
absorvessem aproximadamente 6% dos cativos importados pelo porto carioca, o valor das
reexportações dos mesmos alcançava quase 12% do valor total das compras realizadas pelo
Rio de Janeiro em Angola e Benguela16. Segundos os mesmos, no ano de 1812, cada escravo
comprado na África por aproximadamente 62$000 réis era reexportado para Santos ao custo
de 128$000 réis e por 150$000 réis para o Rio Grande do Sul. Desta forma obtinha-se lucros
de 106 e 142%, respectivamente17.
Um outro aspecto desta relação com o mercado carioca são os contratos do dízimo, do
quinto dos couros e do gado em pé e do munício das tropas. Os negociantes de “grosso
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OSÓRIO (1999), op.cit., p. 193.
Ib. ibdem; Quadro 21, p. 195. Na Tabela 1 (abaixo) reproduzimos parte dos dados apresentados pela autora.
13
FLORENTINO (1997), op. cit., p.38.
14
BERUTE (2003), op. cit.
15
FRAGOSO, J. e FLORENTINO, M. Negociantes, mercado atlântico e mercado regional: estrutura e dinâmica
da praça mercantil do Rio de Janeiro entre 1790 e 1812. In FURTADO, Júnia Ferreira. Diálogos oceânicos:
Minas Gerais e as novas abordagens para uma história do Império Ultramarino Português. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2001, pp. 163; 168 e 172.
16
FRAGOSO, J. e FLORENTINO, M. (2001), op. cit., pp. 160-161.
17
Ib. ibdem., p. 168; Em 1815 os escravos vendidos em Rio Grande importados do Rio de Janeiro custavam, em
média, 120$000 réis. Se importados diretamente de Cabinda custariam 80$000 réis (diferença de 50%). OSÓRIO
(1999), op. cit., p.195.
12
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trato”18 reforçavam seu lugar na elite econômica a partir do monopólio destes contratos
estabelecendo redes mercantis que configuravam um certo tipo de mercado interno, cativa
para estes negociantes19. Por sua vez, a formação deste um grupo mercantil sediado no Rio
Grande esteve “ligada aos interesses dos homens de negócio da praça do Rio de Janeiro no
comércio daquela região e no da Colônia do Sacramento”20.Mesmo constituindo-se na elite
econômica do Rio Grande do Sul colonial21, os comerciante aí sediados, logicamente,
obtinham lucros muito inferiores aos lucros obtidos pelos comerciantes do Rio de Janeiro.
Esta condição, até onde podemos verificar, parece se refletir no tipo de participação do grupo
comerciante do Rio Grande Sul tem no comércio de cativos.
Em oportunidades anteriores apresentamos a análise de algumas das informações das
“guias”. Trabalhando com o período entre 1788 e 1819, em que estão incluídos os registros de
entrada e saída de escravos no Rio Grande do Sul, verificamos que aproximadamente 84%
dos envios possuem de um a cinco escravos22. Sendo que nesta faixa prevalecem os envios
com apenas um escravo (60%). No entanto, estes envios representam aproximadamente 41%
dos escravos comercializados. Se considerados que, além do fato de que grande parte dos
envios ser de apenas um escravo (51% do total de envios) e que analisando os nomes das
“guias de transporte” constatamos que aproximadamente a metade dos traficantes aparecem
com apenas uma consignação, podemos dizer que estamos diante de um comércio composto
por um grande número de comerciantes eventuais, sujeitos na sua atividade mercantil às
flutuações conjunturais que determina o aparecimento ou desaparecimento destes
comerciantes, e que são responsáveis pela comercialização de uma parcela significativa do
total de escravos. Além disso, no cruzamento dos nomes dos traficantes com listas de
comerciantes23 foram identificados somente 66 traficantes de um total de 644. Tais traficantes

18

FRAGOSO (1998), op. cit.
OSÓRIO (1999), op. cit., p. 328.
20
Ib. ibdem., p. 249.
21
OSÓRIO (1999), op. cit., capítulo 8.
22
BERUTE (2002), op. cit..
23
Ib. ibdem. As fontes utilizadas para tanto foram as seguintes: “negociantes com mais de 10.000 Km no
comércio marítimo (1812, 1814, 1817, 1822)”- FRAGOSO(1988), op. cit.; “relação dos comerciantes da
capitânia de todo o Rio Grande de São Pedro do Sul (1808)”- Almanack da Vila de Porto Alegre, com reflexões
sobre o Estado da Capitania do Rio Grande de São Pedro do Sul. de Manoel Antônio de Magalhães, 1808;
“listagem dos traficantes de escravos entre a África e o porto do Rio de Janeiro, atuantes entre 1811 e 1830”FLORENTINO (1997), op. cit.; listagens de comerciantes e proprietário de terras e animais elaboradas por
OSÓRIO (1999), op. cit.
19
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são responsáveis por 132 envios que representam 501 escravos24. Destes comerciantes, 25
eram comerciantes sediados no Rio de Janeiro.
Um ponto a se considerar neste caso é a prática dos negociantes de “grosso trato” de
enviar caixeiros de sua confiança para cuidarem de seus negócios no sul (comercialização do
trigo, charque e couros, além dos contratos arrematados) que nos dá a medida da
subordinação dos negociantes sediados no Continente em relação aos primeiros. Os mais bem
sucedidos destes caixeiros poderiam vir a transformarem-se em correspondentes ou mesmo
sócios dos comerciantes do Rio de Janeiro. Sendo assim, nos parece plausível que entre os
traficantes envolvidos com o comércio de escravos no Rio Grande do Sul possam ser
localizados caixeiros ou sócios da elite mercantil carioca.
Objetivos

O Rio Grande do Sul colonial inseria-se no comércio de escravos somente em sua
etapa interna, ou seja, participava apenas do tráfico doméstico, não estabelecendo negociações
diretas com o continente africano. Em outras palavras, o abastecimento de escravos no
Continente de São Pedro dava-se a partir dos demais portos da Colônia (Rio de Janeiro, Bahia
e Pernambuco) 25. Portanto, o Continente era tributário do tráfico atlântico de escravos. Neste
sentido, o tema de nossa pesquisa diz respeito exatamente a análise deste tráfico interno de
cativos e de suas principais variáveis: comerciantes envolvidos, portos de origem e destino e
caracterização dos escravos comercializados.
No que se refere a estes últimos, os aspectos a serem abordados dizem respeito às
características demográficas dos escravos traficados: a “nação”26, as faixas etárias e o sexo
dos cativos comercializados. Para tanto, serão analisadas as informações que constam nas
“guias” referentes à entrada de escravos no Rio Grande de São Pedro originários,
24

Na referida comunicação trabalhávamos com 952 registros que totalizavam 3300 escravos.
Em sua pesquisa Helen Osório identificou registros de importações diretas do Rio Grande do Sul com a África
somente nos anos de 1814 e 1815. Nestes foram importados, através do porto de Cabinda, 237 e 30 escravos,
respectivamente. OSÓRIO (1999), op. cit., p. 194.
26
Importantes contribuições para o problema da “nação” dos escravos podem ser encontradas em
MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. África no Brasil: mapa de uma área em expansão. Mimeo.; MATTOSO,
Kátia M. de Queirós. Ser escravo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 2001; OLIVEIRA, Maria Inês Côrtes de.
Quem eram os “negros da Guiné”? A origem dos africanos na Bahia. Afro-Ásia. nº 19/20, 1997; RUSSELLWOOD, A. J. R.. Através de um prisma africano: uma abordagem no estudo da diáspora africana no Brasil
colonial. Tempo: Revista do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, Vol. 6, no. 12, Dez.
2001. Rio de Janeiro: Sette Letras, 2001; SCHWARTZ (1988), op. cit.; SLENES, Robert W. “Malungo ngona
25
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principalmente, do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia e Pernambuco. Apesar de já termos
apresentado alguns resultados quanto a estas variáveis27, é necessário aprofundar as
conclusões, principalmente, a partir da complementação das séries que já analisamos e da
incorporação de outras fontes, bem como a ampliação do período de estudo. Até o momento,
analisando as características demográficas dos escravos traficados entre 1788 e 180228
identificamos uma acentuada desproporcionalidade entre homens e mulheres, o que implica
em uma elevada razão de masculinidade (225). Também observamos a predominância dos
escravos africanos em relação aos crioulos, aqueles totalizando 88% e estes 12% dos escravos
desembarcados. Observando conjuntamente estes resultados e considerando as dificuldades
que esta elevada desproporção entre escravos do sexo masculino e feminino impõe contra a
possibilidade de reprodução endógena da escravaria, os 12% de crioulos indicam a
ocorrência, embora reduzida, de reprodução natural da mão-de-obra.
Outro objetivo de nossa pesquisa é compreender e analisar a dinâmica e os circuitos
mercantis envolvidos no tráfico interno de escravos no Rio Grande do Sul colonial. Para tanto
algumas questões nos parecem fundamentais: quais os portos responsáveis pelo fornecimento
de escravos para o Rio Grande do Sul? Quem são os comerciantes envolvidos? Quais sua
relações com a elite mercantil do Rio de Janeiro? Se há comerciantes do tráfico atlântico
envolvidos na redistribuição dos escravos para o Rio Grande do Sul? Há africanos sendo
traficados por tráfico inter-colonial? Onde estava estabelecido o capital comercial que
realizava o tráfico de escravos para o Rio Grande de São Pedro?
Outra questão que recentemente nos foi posta refere-se à diferenciação entre rotas
internas do tráfico atlântico e tráfico interno. Segundo Mariza Soares, tratando do século
XVIII:

“[...] Tanto na rota marítima quanto na terrestre não está excluída a possibilidade do chamado
“tráfico interno”, realizado por proprietários que revendem seus escravos que dessa forma
transitam de uma capitania para outra, em função das demandas internas de mão-de-obra. A
questão é que – comprovado que o mercado do Rio de Janeiro, assim como o de Minas, é
regularmente abastecido de pretos novos (adultos não batizados) através da Bahia – essa
parcela dos escravos transferidos não deve ser computada como tráfico interno e sim, como
acontece nos portos de apresamento, como um trecho interno da rota transatlântica” 29

vem!”: África coberta e descoberta do Brasil. Revista da USP. dez-jan-fev., nº 12, 1991/1992; SOARES, Mariza
de Carvalho. Devotos da cor. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, entre outros.
27
BERUTE, Gabriel Santos. Características dos escravos transportados para o Rio Grande de São Pedro
(1788-1802). Humanas. n.º 26 (2003). Porto Alegre: Ed. da Universidade, 2003.
28
BERUTE (2003), op. cit., p. 382.
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Embora a autora se refira apenas ao Rio de Janeiro e às Minas Gerais, nos parece uma
hipótese que pode ser investigada para o caso do Rio Grande do Sul. Nas “guias de
transportes” verificamos a ocorrência de envios entre localidades dentro do Rio Grande do Sul
(Porto Alegre e Rio Grande). Neste caso observamos que somente são transportados escravos
ladinos (crioulos ou africanos). Os escravos novos, por sua vez, chegam somente através dos
envios de fora do Continente de São Pedro.
Além disso, entre os destinos indicados na documentação, verificamos localidades que
estão fora das rotas marítimas: Viamão, Triunfo e Rio Pardo. O que nos faz presumir que
estivessem envolvidos nestes transportes rotas marítimas e terrestres. Por exemplo, em dois
envios para Viamão e em um para Rio Pardo a origem informada era o Rio de Janeiro e os
escravos africanos (novos e ladinos) e crioulos30. Sendo assim, podemos supor que
posteriormente ao desembarque em Porto Alegre ou Rio Grande a “carga” seguiu caminho
por alguma rota terrestre.
Fontes e Metodologia
Feita a apresentação de nosso projeto de pesquisa já podemos tratar do objetivo
principal deste texto. Qual seja, os limites e as possibilidades de utilização das “guias de
transporte de escravos” para o estudo do tráfico negreiro. A fonte pertencente ao fundo
documental “Documentação Avulsa da Fazenda” depositados no Arquivo Histórico do Rio
Grande do Sul (AHRGS)31 e devido às suas características permite a análise quantitativa da
mesma. Como afirmamos acima, esta fonte ainda não foi objeto de uma análise detalhada.
Apenas foi utilizada parcialmente para a ilustração de uma tese baseada mais em pressupostos
teóricos do que em trabalho com fontes primárias32. Em nossa pesquisa, a análise quantitativa
tem o valor de referência e estará conferindo plausibilidade as nossas propostas de análise e
conclusões33.
29

SOARES (2000) op. cit., p.77.
“Guias de transportes de escravos”, Documentação Avulsa da Fazenda (Arquivo Histórico do Rio Grande do
Sul), lata 6 maço 29 documento 31; lata 8 maço 37 documento 208 e lata 6 maço 30 documento 87.
31
Nosso primeiro contato com a referida fonte deu-se no período como bolsista de iniciação científica com
financiamento do CNPq no projeto “Escravos e indígenas na constituição da mão-de-obra do Rio grande do Sul
colonial” da professora Helen Osório (UFRGS). A montagem de um banco de dados com as informações das
guias foi uma das tarefas como bolsista.
32
MAESTRI FILHO (1984), op. cit..
33
GRENIER, Jean-Yves. A História quantitativa ainda é necessária?. In: BOUTIER, Jean e JULIA, Dominique
(org). Passados recompostos e canteiros da história. Rio de Janeiro: Editora UFRJ: Editora FGV, 1998, p. 183192.
30
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Retomando a apresentação da fonte que estaremos utilizando, temos que este
documento passou a ser produzido por ordem da Coroa Portuguesa em 14 de outubro de
175134. A emissão do mesmo enquadrava-se na preocupação da Metrópole lusa em garantir a
cobrança e o recebimento dos tributos que lhe cabiam nas transações comerciais envolvendo
escravos. De outro modo, estas guias serviam para o controle do contrabando de escravos para
“domínios estranhos aos de Portugal”. As “guias” apresentam informações referentes às
pessoas envolvidas com o transporte, características físicas e demográficas dos escravos, os
portos envolvidos nas transações e as respectivas datas das mesmas. Todos envios de escravos
eram registrados na Provedoria do porto de embarque no “livro de termos e apresentação dos
escravos que passarão para as Praças do Sul”35. Até onde podemos compreender, o
responsável pelo envio (comerciante, proprietário ou mestre da embarcação) recebia uma
cópia avulsa deste registro que acompanhava o escravo no transporte para o sul.
Posteriormente esta guia deveria ser apresentada na Provedoria do local de destino como
prova de que aquele cativo permanecia em domínios portugueses. A maior parte de nossos
registros são compostas destes documentos. Conforme o texto da lei temos:

“[...] ordenando outro sim que se náo dê despacho para a Colonia do Sacramento, ou outros
lugares visinhos á Raya Portuguesa, sem ficar em livro separado, (que deve haver nas
Provedorias) registrando o nome e signais do escravo, passando-se huma Guia para a
Provedoria, ou Justiça ordinaria do lugar, para que se despacha, a qual deve ser obrigada a
descarregar dentro de hum anno; e todas as Justiças dos mesmos lugares da Raya serão
obrigados a mandar todos os annos lista as Provedorias da Cidade da Bahia, e Rio de Janeiro
de todos os escravos, que entrarão, e dos que se achão, e existem nelles, declarando-se os que
morrerão ou faltarão por causa justa, ou por passarem para terras das Minhas Conquistas
[...]36”.

Mais detalhadamente, a fonte fornece dois grupos de informações. No primeiro temos
os dados relativos ao envio, ou seja, o número de escravos transportados por um determinado
comerciante, a data de emissão do documento, o nome do comerciante, com menos freqüência
o nome proprietário, a origem e o destino da “carga”, o nome do fiador da transação, o nome
do barco e, em alguns casos, de seu mestre.
O segundo grupo de informações referem-se a cada um dos escravos transportados.
São elas: o nome, a nação (ou porto africano de origem), a condição do escravo: novo, ladino,
34

SILVA, Antônio Delgado da. Suplemento à coleção de LEGISLAÇÃO PORTUGUESA do desembargador
Antônio Delgado da Silva pelo mesmo (1750-1762). Lisboa: na TYP. de Luiz Correa da Cunha, 1842, pp. 111112.
35
AHRS, Fazenda, documentação avulsa, lata 6 maço 29 a lata 29 maço 120.
36
SILVA (1842), op. cit., pp. 111-112.
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ou ainda, por batizar. Também, o sexo, a idade em anos e/ou descritiva (moleque, rapaz, de
peito, etc.), as características físicas do escravo- estatura, formato do rosto, dos olhos e do
nariz, a cor da pele, formato do corpo, das sobrancelhas, ocorrência de sinais e/ou de doenças,
e, por fim, observações gerais, como por exemplo: se morreu durante o trajeto, se teve um
destino diferente dos demais escravos, etc. Desse modo, estas “guias” apresentam-se como
uma valiosa fonte para o estudo do tráfico negreiro no Rio Grande do Sul do período colonial.
No que diz respeito às limitações da fonte, apesar de cobrir um período relativamente
grande, 1786 a 1819, ela não apresenta séries completas para todo o período. Não possuímos
dados referentes aos anos de 1795, 1798 e 1811, e a partir do ano de 1803 há uma redução no
número de registros (ver Tabela 1).
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TABELA 1 – Importação de escravos pelo Rio Grande do Sul (1786-1822)

ANO

1786
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1796
1797
1899
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1819
1820
1822
TOTAL

TOTAL DE
ESCRAVOS
IMPORTADOS
(“guias de
transporte”)
6
328
313
349
375
334
278
270
13
57
6
205**
29***
844**
120
12
45
52
112
41
4
2

TOTAL DE
ESCRAVOS
IMPORTADOS
(Helen Osório)

316*

400
519
752
559

1.072
768
731
1.527
1.330
2.073
3.256
1.297
1.601
1.443
1.799*
17.644

TOTAL DE
ENVIOS
(“guias de
transporte”)
1
90
100
94
125
100
89
74
3
11
2
69
15
210
30
10
19
19
36
16
3
2

1
4
1

1
3
1

3.801

1123

Fonte: OSÓRIO (1999), op. cit., p.195; AHRS, Documentação Avulsa da Fazenda, Guias de Escravos, 17861814.
* Dados referentes somente aos escravos importados vindos do RJ.
** Para os anos de 1800 e 1802, além das guias avulsas, constam dados referentes ao “Extrato dos
escravos apresentados na Escrituração do Almoxerifado da Real Fazenda da Vila de São Pedro do Rio Grande”.
No ano de 1800 são 4 guias avulsas totalizando 24 escravos e no ano de 1802 são 22 guias avulsas totalizando 30
escravos.
*** Em 4 dos envios não são informados o total.
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Comparando os dados assinalados por Helen Osório37 com os da fonte que estamos
apresentando podemos fazer algumas considerações a respeito das lacunas da documentação.
Observa-se que apenas nos anos de 1792 e 1802 o número total de escravos das guias de
transporte supera o total de escravos importados apresentados por Osório nos mesmos anos.
Ainda assim é preciso fazer duas considerações a respeito. Em primeiro lugar, para o ano de
1792, Osório apresenta o número total de escravos que entraram no Rio Grande vindos
somente do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, os dados do ano de 1802 das guias parecem ser
os mais completos de que dispomos. São compostos, em sua maioria, pelos dados fornecidos
por um “Extrato dos escravos apresentados na Escrituração do Almoxarifado da Real Fazenda
da Vila de São Pedro do Rio Grande”38. Os totais do ano de 1800 também foram formados
com dados de um extrato, porém, não há registros neste extrato para os meses de agosto e
setembro. Como se trata de uma listagem de apresentação dos escravos, a data informada no
documento diz respeito à apresentação na Provedoria de Rio Grande e não à saída do envio
com destino aos portos do sul. Ainda assim, este extrato nos fornece o conjunto de
informações mais preciso que possuímos.
Sendo assim, as guias de escravos que estamos analisando parecem representar apenas
uma parcela do universo dos escravos importados pelo Rio Grande do Sul. Não entendemos
que a inexistência de dados para alguns anos e a redução do número de envios seja resultado
de uma diminuição do comércio de escravos nestes momentos. O que é mais provável, tendo
em vista o exposto acima, é o extravio de parte da documentação. Recentemente fizemos
buscas em diferentes fundos documentais do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul
(documentação avulsa da fazenda, livros de registro da provedoria e da alfândega de Rio
Grande e correspondência de governantes) procurando compreender melhor os mecanismos
de produção e apresentação das guias ou mesmo complementar suas informações. Até o
momento não obtivemos avanços significativos neste sentido. No entanto, as informações
apresentadas pelo texto da “Lei de 1751” bem como os extratos de apresentação dos escravos
37

Helen Osório utilizou as seguintes fonte para a elaboração de sua tabela: 1792: Arquivo Histórico Ultramarino
(AHU), Brasil Limites, cx. 3, doc. 256; 1800: AHU, RG, cx. 40; 1802, 1803 e 1805: AHU, RG, cx. 10, doc. 41;
cx. 11, doc. 22 e cx. 16, doc. 19; 1808-1821: ANRJ, JC, cx. 448, pac. 1: “Resumo dos mapas de importação e
exportação dos Estados da Índia, África e Brasil: 1808-1821”; 1822: ANRJ, cód. 190, apud BROWN, Larissa V.
Internal commerce in a colonial economy: Rio de Janeiro and it’s hintrland, 1790-1822. Virgínia: University of
Virgínia/Corcoran, Departament of History, 1986 (tese de doutoramento).
38
O documento em questão parece tratar-se da listagem anual que as Provedorias ou Justiças locais ficavam
responsáveis, pela mesma Lei Real de 1751, de enviar às Provedorias da Bahia e do Rio de Janeiro prestando
contas dos escravos importados pela capitania. Neste extrato constam as mesmas informações apresentadas pelas
guias avulsas (comerciante, características dos escravos, origem dos escravos, etc.
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fornecem indicações preciosas do caminho que devemos seguir a partir daqui.
Quando analisamos esta informação conjuntamente com os dados referentes à
condição dos escravos (63% de escravos novos contra 35% de ladinos), podemos supor que o
Continente de São Pedro não era somente tributário do tráfico atlântico de escravos. O
considerável número de ladinos que foram desembarcados no Rio Grande indicam que a
capitania participava de um movimento de redistribuição da população escrava do Brasil
colonial.
Uma alternativa para completarmos as nossas séries será a consulta ao Códice 390 do
Arquivo Nacional no Rio de Janeiro (ANRJ)39 que traz informações sobre os escravos
despachados para os Portos do Sul no período entre 1816 e 1826. No códice constam a data
do despachos, os destino dos cativos (destacam-se Rio Grande, Porto Alegre, Santa Catarina
e, inclusive, a “Banda Oriental”), nome do comerciante, nome e “nação” do escravo. Assim
como nas guias, as informações são descontínuas, há períodos que somente constam
indicações da quantidade de escravos despachados40. De outra forma, no texto das “guias” é
informado que elas foram registradas em um “livro de termos e apresentação dos escravos que
passarão para as Praças do Sul41”. Estaremos, portanto, trabalhando com a possibilidade de
localizarmos e consultarmos este livro de registros no ANRJ.
Tendo em vista ainda as lacunas das “guias de transportes”, também utilizaremos em
nossa pesquisa o “jornal Gazeta do Rio de Janeiro” depositado na Seção de microfilmes da
Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro (BNRJ) que cobre o período entre 1811-1822. A
Gazeta traz informações sobre a saída de embarcações e de suas cargas do Rio de Janeiro para
outros portos da colônia.
Apesar do Códice e da Gazeta não permitirem completar as informações das guias,
pois tratam de um período posterior a elas, através do cruzamento destas fontes poderemos
comparar dois momentos distintos do tráfico de escravos tendo em vista identificar suas
permanências ou alterações.
Na identificação dos comerciantes e a localização do capital comercial do tráfico serão
utilizados quantitativamente e qualitativamente os inventários post-mortem da Vara de família
e órfãos e do Cartório Cível e Crime das comarcas de Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo e
Jaguarão depositados no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (APERS). Na
39

Arquivo Nacional do Rio de Janeiro (ANRJ), Escravos despachados para os Portos do Sul, Códice 390.
As indicações sobre o Códice 390 foram gentilmente cedidas pelo professor Flávio dos Santos Gomes da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
40
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verdade, esta busca já foi iniciada no fichário de inventários do APERS, mas, infelizmente,
ainda não obtivemos sucesso na localização dos inventários, por isso mesmo contamos com a
possibilidade de localizarmos os inventários de alguns dos comerciantes no Arquivo Nacional
no Rio de Janeiro (ANRJ).
Utilizaremos ainda a documentação avulsa depositada na Irmandade Santa Casa de
Misericórdia de Porto Alegre (ISCMPA). Um de seus fundos documentais é uma coleção
particular de José Bernardes Vieira, comerciante de escravos que atuou na região de
Conceição do Arroio42 em fins do século XVIII e início do XIX. Nas guias de escravos
identificamos três registros de transporte de escravos no nome de José Bernardes Vieira entre
os anos de 1800 e 180243.

Considerações finais

Aqui não é possível apresentar propriamente uma conclusão. Ao longo do texto
procuramos apresentar a principal fonte de nossa pesquisa e apontar alguns limites para sua
utilização. O que podemos fazer é afirmar que apesar de suas lacunas as “guias de transportes
de escravos” podem servir como referência para discutirmos as questões pertinentes ao estudo
do tráfico negreiro e contribuir para o enriquecimento da historiografia sul-riograndense com
a análise de uma temática até o momento negligenciada pela mesma.

41

Ver nota 16.
Atual município de Osório/RS.
43
AHRGS, Fazenda, documentação avulsa, lata 11 maço 55, documentos 435 e 437; lata 12 maço 60,
documento 205.
42
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Fontes

Fontes primárias manuscritas

Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul
Guias de Escravos, 1786-1819. Documentação avulsa da Fazenda, lata 6 maço 29 a
lata 29 maço 120.
Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul
Inventários post-mortem da Vara de Família e Órfãos e do Cartório Cível e Crime das
comarcas de Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo e Jaguarão.
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre
Fundo documental, José Bernardes Vieira, documentação avulsa.
Arquivo Nacional (Rio de Janeiro)
Escravos despachados para os Portos do Sul, 1816-1826. Códice 390.
Inventários post-mortem, 1790-1860.

Fontes primárias impressas

Jornais (Seção de microfilmes da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro)
Gazeta do Rio de Janeiro (1/11/1811-31/12/1822).

16

Bibliografia

BERUTE, Gabriel Santos. Características dos escravos transportados para o Rio
Grande de São Pedro (1788-1802). Humanas. nº 26 (2003). Porto Alegre: Ed. da
Universidade, 2003, pp. 365-385.
BERUTE, Gabriel Santos. O tráfico de almas: uma análise do tráfico negreiro na
capitania do Rio Grande de São Pedro do Sul (1788-1819). Comunicação apresentada no
XIII Salão de Iniciação Científica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
em 14 de março de 2002.
BROWN, Larissa V. Internal commerce in a colonial economy: Rio de Janeiro and
it’s hintrland, 1790-1822. Virgínia: University of Virgínia/Corcoran, Departament of History,
1986 (tese de doutoramento).
CARDOSO, Fernando Henrique. Capitalismo e escravidão no Brasil Meridional. São
Paulo: Difel, 1962.
CORSETTI, Berenice. Estudo da charqueada escravista no século XIX. Niterói:
Universidade Federal Fluminense,1983 (dissertação de mestrado).
FLORENTINO, Manolo. & GOES, José. A paz nas senzalas: famílias escravas e o
tráfico atlântico, Rio de Janeiro, c. 1790- c. 1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1897.
FLORENTINO, Manolo. Em costas negras: uma história do tráfico atlântico de
escravos entre a África e o Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX). Rio de Janeiro: Cia. das
Letras, 1997.
FRAGOSO, João e FLORENTINO, Manolo. Negociantes, mercado atlântico e
mercado regional: estrutura e dinâmica da praça mercantil do Rio de Janeiro entre 1790 e
1812. In FURTADO, Júnia Ferreira. Diálogos oceânicos: Minas Gerais e as novas
abordagens para uma história do Império Ultramarino Português. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2001, pp. 155-179.
FRAGOSO, João Luís. Homens de grossa aventura: acumulação e hierarquia na
praça mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998.
GRENIER, Jean-Yves. A História quantitativa ainda é necessária?. In: BOUTIER,
Jean e JULIA, Dominique (org). Passados recompostos e canteiros da história. Rio de
Janeiro: Editora UFRJ: Editora FGV, 1998.

17

MAESTRI FILHO, Mário José. O escravo no Rio Grande do Sul. A gênese do
escravismo gaúcho. Porto Alegre: EST, 1984.
MAGALHÃES, Manoel Antônio de. “Almanack da Vila de Porto Alegre”. In:
FREITAS, Décio. O capitalismo pastoril. Porto Alegre, Escola Superior de São Lourenço de
Brindes, 1980.
MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. África no Brasil: mapa de uma área em expansão.
Mimeo.
MATTOS, Hebe Maria de. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no
Sudeste escravista – Brasil, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998 [2ª edição].
MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Ser escravo no Brasil. São Paulo: Brasiliense,
2001.
MOREIRA, Paulo Roberto Staud. Os cativos e os homens de bem. Práticas e
representações sobre o cativeiro em Porto Alegre na segunda metade do século XIX
(1858/1888). Porto Alegre: Escola Superior de Teologia São Lourenço de Brides, 2003.
OLIVEIRA, Maria Inês Côrtes de. Quem eram os “negros da Guiné”? A origem dos
africanos na Bahia. Afro-Ásia. nº 19/20, 1997.
OSÓRIO, Helen. Estancieiros, lavradores e comerciantes na constituição da
estremadura portuguesa na América: Rio Grande de São Pedro, 1737-1822. Niterói:
Universidade Federal Fluminense, 1999. (tese de doutorado)
PESAVENTO, Sandra. História do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Mercado
Aberto, 1980.
REIS, João José & SILVA, Eduardo. Negociação e Conflito – A resistência negra no
Brasil escravista. São Paulo: Cia. das Letras, 1989.
RUSSELL-WOOD, A. J. R.. Através de um prisma africano: uma abordagem no
estudo da diáspora africana no Brasil colonial. Tempo: Revista do Departamento de História
da Universidade Federal Fluminense, Vol. 6, no. 12, Dez. 2001. Rio de Janeiro: Sette Letras,
2001.
SCHWARTZ, Stuart B.. Segredos internos. Engenhos e escravos na sociedade
colonial 1550-1835. São Paulo: Cia. das Letras, 1988.
SILVA, Antônio Delgado da. Suplemento à coleção de LEGISLAÇÃO PORTUGUESA
do desembargador Antônio Delgado da Silva pelo mesmo (1750-1762). Lisboa: na TYP. de
Luiz Correa da Cunha, 1842, pp. 111-112.

18

SLENES, Robert W. “Malungo ngona vem!”: África coberta e descoberta do Brasil.
Revista da USP. dez-jan-fev., nº 12, 1991/1992.
SLENES, Robert W. Na Senzala, uma Flor: esperanças e recordações na formação
da família escrava – Brasil, Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
ZARTH, Paulo Afonso. Do arcaico ao moderno: as transformações no Rio Grande do
Sul do século XIX. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2003.
ZARTH, Paulo Afonso. História agrária do planalto gaúcho 1850-1920. Ijuí: Ed.
UNIJUÍ, 1997.

19

A APLICAÇÃO DA LEI DE TERRAS NO SUDOESTE RIO-GRANDENSE:
ALEGRETE, 1854-1857
Graciela Bonassa Garcia*

RESUMO: A Lei de Terras de 1850 foi a primeira tentativa, por parte do Estado, de
regulamentação do acesso à terra no período imperial. No entanto, sua aplicação não foi
automática nem tampouco homogênea nas diferentes províncias do Império e mesmo no
interior de cada uma delas. Este artigo visa perceber, através da análise dos Registros
Paroquiais de Terras de Alegrete, em que medida e de que formas o aparato jurídico
inaugurado por esta lei foi utilizado pelos pequenos e grandes possuidores deste município,
situado no sudoeste da então província do Rio Grande do Sul. Estes registros sugerem uma
estratégia de expansão de domínios por parte de muitos possuidores, a partir da declaração de
extensões superiores à sua ocupação efetiva. Além disso, são também capazes de revelar o
comparecimento de diversas camadas sociais às exigências da Lei de Terras, assim como sua
omissão como uma escolha possível, na medida em que, ter conhecimento das determinações
legais não foi, ao menos em Alegrete, suficiente para levar tanto pequenos quanto grandes
possuidores a declararem as suas terras aos Registros Paroquiais.
PALAVRAS-CHAVE: Lei de Terras, história agrária, Rio Grande do Sul.

Até a Lei de Terras de 1850, “posse e concessão de sesmarias são as duas formas
básicas de apropriação das terras na conformação do espaço rio-grandense” (OSÓRIO, 1990,
p. 63). A segunda forma de acesso se refere a doações feitas pela Coroa

às pessoas

consideradas merecedoras, utilizando como critério o status social das mesmas. Logicamente
estavam excluídos deste caminho os “camponeses sem quaisquer posses”, aos quais restava o
acesso à terra através da ocupação primária. (COSTA, 1987)
O regime de doações de sesmarias subsiste até 1823, quando é extinto1. Na ausência
de uma legislação agrária específica, a posse torna-se a única forma de se ter acesso à terra no
Brasil Imperial. Com o advento da Lei de Terras, que determina a compra como única forma

*

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Bolsista CNPq.
1
Decisão n° 154 – Império – Provisão da Mesa de Desembargo do Paço de 22 de outubro de 1823: “proíbe a
concessão de sesmarias, até que a Assembléia Geral, Constituinte, e Legislativa regule esta matéria”. (IOTTI,
2001, p. 74).

de aquisição da terra a partir de então, a posse não é mais permitida, e a lei exige que as
posses anteriores sejam legitimadas e as sesmarias em comisso sejam regulamentadas. 2
Esta lei corresponde à primeira tentativa no Brasil, por parte do Estado, de
regulamentar o acesso à terra no período imperial3. No entanto, sua aplicação não foi
automática nem tampouco homogênea nas diferentes províncias do Império e mesmo no
interior de cada uma delas. Segundo Hebe de Castro, “as medidas legais (especialmente a Lei
de Terras) revelavam-se instrumentos capazes de potencializar a transformação desejada, mas
sua realização dependeu basicamente das práticas concretas dos atores sociais envolvidos
(fazendeiros, pequenos e médios produtores, camponeses) em situações locais e regionais
complexas e diversificadas.” (CASTRO, 2001, p. 346)
Ao concordarmos com a autora citada, no que se refere às especificidades da
aplicação da Lei de Terras, pretendemos através do presente artigo compreender em que
medida e de que formas o aparato jurídico inaugurado por esta lei foi utilizado pelos pequenos
e grandes possuidores de terras de Alegrete, município situado no sudoeste da então província
de São Pedro do Rio Grande do Sul. Para tanto, utilizaremos os Registros Paroquiais de
Terras deste município, realizados entre 1854 e 1857.
Os Registros Paroquiais de Terras são um desdobramento da Lei de 1850 e foram
regulamentados pelo Decreto n° 1.318 de 30 de janeiro de 1854, segundo o qual “todos os
possuidores de terras, qualquer que seja o título de sua propriedade ou possessão, são
obrigados a fazer registrar as terras que possuírem, dentro dos prazos marcados pelo presente
Regulamento (...)”.4
O decreto dispunha também sobre as informações que deveriam constar nas
declarações de terras possuídas: “o nome do possuidor, a designação da freguesia, em que
estão situadas, o nome particular da situação, se o tiver; sua extensão, se for conhecida; e seus
limites”.5 Os registros deveriam ser feitos aos vigários de cada paróquia, que deveriam lançálos textualmente em livros abertos para este fim, os quais, findos os prazos estipulados, seriam
enviados para o diretor geral de terras públicas da respectiva província. Assim, as declarações
2

Artigos 1°, 4° e 5° da Lei de Terras de 1850.
Segundo seu próprio texto, esta lei dispõe “sobre as terras devolutas no Império, e acerca das que são possuídas
por título de sesmaria sem preenchimento das condições legais, bem como por simples título de posse mansa e
pacífica; e determina que, medidas e demarcadas as primeiras, sejam elas cedidas a título oneroso, assim para
empresas particulares, como para o estabelecimento de Colônias de nacionais e de estrangeiros, autorizado o
Governo a promover a colonização estrangeira na forma que se declara” (IOTTI, 2001, p. 112).
4
Art. 91 do Decreto n° 1.318 de 1854. (IOTTI, 2001, p. 132)
5
Art. 100 do Decreto 1.318 de 1854.
3

aos registros iriam subsidiar os trabalhos futuros da Repartição Geral de Terras Públicas,
órgão responsável pela medição, divisão e descrição das terras devolutas6.
Estes livros, do Registro Paroquial de Terras, acabaram sendo utilizados, nos últimos
trinta anos, como fonte nas pesquisas de história agrária do século XIX. Devido à
especificidade desses registros para cada paróquia e à problemática colocada pelos respectivos
autores, os dados revelados foram de diversas formas aproveitados, e a reflexão sobre o seu
uso como fonte recebeu muitas contribuições nestes últimos anos. Esse debate toma fôlego na
historiografia a partir do trabalho de doutorado de Márcia Motta, onde a autora expõe sérias
críticas à forma como estes registros estavam sendo problematizados e quantificados até
então. Para a autora,

Os Registros Paroquiais não são um retrato da estrutura fundiária de
cada região, nem tão pouco seus dados são meros reflexos de uma
realidade estática. (...) Ainda assim, muitos dos historiadores optaram
por quantificar os dados de uma região pesquisada, o que os levou a
conclusões, senão inválidas, muito pouco expressivas da dinâmica do
acesso à terra. (MOTTA, 1996, p. 224-225)
Ao não exigir nenhuma prova de domínio da área declarada, ou sua forma de
aquisição, o decreto de 1854 possibilitava, por parte dos declarantes, a omissão destas
informações, ou ainda, a sua inveracidade. Já que o decreto definia o prevalecimento das
informações prestadas pelo declarante que, no caso de estarem incompletas ou incorretas, e os
mesmos “insistirem no registro das declarações pelo modo por que se acharem feitas, os
vigários não poderão recusá-las”7. Assim, se por um lado tornava os registros obrigatórios,
por outro garantia ao possuidor total autonomia ao realizar sua declaração, da forma que
achasse mais conveniente.
Devido ao fato de a declaração ao registro ser um ato interessado, que muitas vezes
revelava uma estratégia de expansão de domínios por parte dos declarantes, neste artigo, os
dados dos Registros Paroquiais serão considerados tão somente como uma representação
possível, entre outras, da estrutura fundiária em questão. Representação esta que deve ser
problematizada a partir das características de produção dessa fonte, como declaração
6

No entanto, parece que isso não se concretizou, pois, de acordo com Hebe de Castro, “entre 1855 e 1860, os
registros foram realizados em quase toda as paróquias do Império sem que, no entanto, a Repartição Geral de
Terras Públicas tivesse condições de efetivamente implementar os trabalhos de medição e revalidação.”
(CASTRO, 1987, p. 9)

espontânea e sem exigência de prova documental, e seu significado como o primeiro passo
para futuros desdobramentos que poderiam levar, ou não, à legitimação desejada.
Buscaremos demonstrar não apenas as informações que estes registros trazem, mas
também as suas significativas omissões, posto que o objetivo deste artigo é compreender
como o arsenal jurídico inaugurado pela Lei de Terras e seus desdobramentos foi acatado e
utilizado pela população do município de Alegrete.
Nos interessa perceber em que medida esta população compareceu aos registros
paroquias, e, comparecendo, que informações privilegiou indicar. Que grau de concentração
fundiária a área declarada aos registros revela, quais foram as formas de apropriação
declaradas. Enfim, entender a declaração aos Registros Paroquiais como uma opção colocada
a esta população, e tentar investigar em que medida e de que forma as pessoas dela se
utilizaram. Passemos então, à análise dos Registros da Paróquia de N. Sª. da Conceição de
Alegrete.
No período imediatamente posterior à realização dos Registros Paroquiais, o
município de Alegrete possuía uma população estimada de 10.699 pessoas8, das quais 23,6%
eram escravos, índice pouco inferior aos 25,08% da província. No entanto, se considerarmos
somente a população masculina, livre, acima de 15 anos, teremos 2.435 pessoas. Destas, 330
compareceram junto ao vigário da paróquia a fim de declararem-se possuidoras de terras no
município, entre os anos de 1854 e 1857.
Estes possuidores não realizaram suas declarações de forma padronizada: alguns
declararam mais de uma parcela em um mesmo registro, enquanto que outros o fizeram em
momentos diferentes. Assim, em um total de 355 registros, foram declaradas 372 áreas de
terra, em nome de 330 possuidores.
Os Registros Paroquiais de Terras, como já dissemos, foram realizados de forma muito
heterogênea nas diversas províncias do Império e mesmo entre as paróquias de uma mesma
província. Assim os registros de Alegrete não revelam as atividades produtivas das áreas
declaradas9, ao contrário do que ocorreu com os da Paróquia de Itaqui (Foletto, 2003), e
tampouco dão algum tipo de informação sobre casas e benfeitorias.

7

Art. 102 do Decreto 1.318 de 1854.
Censo da província, 1859. Fundação de Economia e Estatística. De Província de São Pedro a Estado do Rio
Grande do Sul. Censos do RS. 1803-1950. Porto Alegre, 1986.
9
Existem apenas 13 exceções, dos quais 10 declaram a pecuária (campos de criar, fazenda de criar), 2 a
agricultura (cercados, plantações) e 1 uma olaria de tijolos “nos subúrbios desta villa”.
8

Mais da metade dos registros omite a forma de apropriação e, entre os que a declaram,
a mais citada é a herança, seguida pela compra, como podemos perceber pelo quadro a seguir.

QUADRO 1
Alegrete: Registros Paroquiais de Terras
Formas de apropriação da terra
Forma de Apropriação
Não declarada

N° Parcelas

%
195

52,84

Herança ou meação

91

24,65

Compra

62

16,80

Mista: herança e compra

13

3,50

Concessão

5

1,35

Arrematação

2

0,54

Posse

2

0,54

Mista: herança e troca

1

0,27

A favor

1

0,27

369*

100

Total

Fonte: Livro dos Registros Paroquiais de Terras de Alegrete, 1854-1857. APERGS.
* Em um total de 372 áreas, foram excluídas 3, as quais se referem a declarações feitas em
duplicidade.
No entanto, a preferência pela omissão, assim como pela declaração de herança como
forma de apropriação se deu de forma diferenciada, por faixas de extensão. Curiosamente, as
maiores e as menores áreas declaradas são as que apresentam índices de omissão desta
informação superior à média, de 52,84%.
Nas declarações das maiores parcelas, iguais ou superiores a 10.000 ha, a freqüência
com que a forma de aquisição é omitida é de 66,07%.
Já as menores áreas são consideradas aqui como as de até 50 hectares (que em
Alegrete, engloba todas as declarações de chácaras10 que possuem indicação de área, a qual

10

O termo chácara deriva do antigo quíchua chakra, que significa ‘terras de lavoura’. Refere-se, na maioria das
acepções do período imperial, a uma pequena propriedade agrícola, a qual também poderia, eventualmente,
incorporar como atividade secundária a criação de animais em pequena escala. A definição de chácara em sua

varia de 0,05 ha a 27 ha). Entre estas, o índice de omissão também é um pouco superior à
média: 56,52%. No entanto, se o compararmos com os índices das faixas de 501-1.000 ha e
5001-10.000 ha, que são de 31,23% e 34,37%, respectivamente, esta pequena diferença tornase reveladora.
O que essa coincidência, no elevado índice de omissão da forma de apropriação, entre
as menores e maiores áreas pode nos sugerir? Estas omissões talvez englobem muitas áreas
apropriadas por posse, já que esta só é citada por duas das 369 parcelas declaradas, e ambas,
se referem a posses concedidas e não por ocupação simples11.
A posse por ocupação simples era a única forma de acesso à terra por parte dos setores
mais despossuídos da sociedade, os quais não podiam adquiri-la pela compra nem tampouco
através de doações da Coroa, mas não era uma forma de apropriação exclusiva destes setores,
sendo utilizada também por grandes possuidores. No entanto, o significado da posse como
forma de apropriação, era diferenciado para estes dois grupos sociais.
Para um sesmeiro, a posse era uma forma de ampliação de seus domínios através da
absorção das terras limítrofes e também de seu poder, pois a terra trazia consigo uma
considerável parcela da população com vínculos de dependência pessoal a este senhor
submetidas. Já para o pequeno posseiro, era justamente uma forma de trabalhar sobre o que
era seu, garantir sua subsistência com uma certa margem de autonomia em relação ao poder
de seus sesmeiros confrontantes. (MOTTA, 1996).
Assim, é possível que estes dois setores tenham se utilizado da posse como forma de
apropriação da terra. Apesar de o terem feito com diferentes objetivos, talvez tenham
convergido na estratégia utilizada, ao declararem suas parcelas apropriadas desta forma,
porém omitindo sua forma de aquisição.
Mas também é possível que, por Alegrete fazer parte de um território incorporado
tardiamente pela Coroa portuguesa, em grande parte através da doação de sesmarias
(OSÓRIO, 1990), não houvesse terras devolutas passíveis de serem apropriadas através da
posse por ocupação simples já em meados do século XIX. Isso explicaria por que apenas dois
acepção mais usual englobaria três características fundamentais: sua pequena extensão, a proximidade com os
núcleos urbanos e sua dedicação preferencial à agricultura. (SOARES, 1955)
11
Nos dois casos este acesso à terra não caracteriza a posse por ocupação simples que já referimos, única
possível para as camadas mais pobres da população. Os Registros Paroquiais n° 64 e 235 não se referem a
pequenas extensões de terras, ao contrário, 4.356 e 2.178 hectares, respectivamente. E em ambos os casos estes
grandes posseiros declaram que a posse foi concedida: “cujo campo [de] meu sogro (...), onde me acho
arranchado” (RPT n° 64) e “por posse que deu seu sogro” (RPT n° 235), ou seja, as concessões foram mediadas
por relações de parentesco..

possuidores declararam ter adquirido suas terras desta forma e o alto índice de declarações de
herança, a mais citada entre as formas de apropriação declaradas (24,65%). Mas não
explicaria por que motivo mais do que o dobro deste índice optou por omitir a informação.
Quanto à herança, sua declaração também não se distribui de maneira uniforme entre
as faixas de extensão: 96,62% das declarações de herança como forma de apropriação se
referem a áreas com mais de 500 ha, restando aos declarantes de parcelas menores o acesso à
terra através da compra ou da posse.
Não é possível afirmar, com segurança, que os 16,44% de declarações que informam a
compra como forma de aquisição indiquem um fechamento da fronteira agrícola no
município, já que é recorrente a alusão a campos devolutos como divisas de propriedades em
diversas declarações. A referência a ‘campos devolutos’ ocorre geralmente em registros de
áreas localizadas nas proximidades no núcleo urbano, o que pode sugerir serem estes campos
da Câmara Municipal, reservados para o estabelecimento da cidade. É também nesta região
que localizam-se a maioria das chácaras citadas e das demais áreas declaradas de até 50 ha.
Os 6 casos de compra, em áreas desta dimensão, se referem a pequenas chácaras ‘nos
subúrbios’ ou ‘arrabaldes’ da cidade. A compra, ao menos nestes casos, não sugere o
fechamento da fronteira agrícola na região, já que estas declarações podem se referir a
pequenas unidades agrícolas voltadas para o mercado consumidor do núcleo urbano. Isto
exigiria, necessariamente, a proximidade com ele, independentemente da existência de terras
‘livres’, em ‘cinturões’ distantes da cidade.

Como ocurría en otras ciudades coloniales (...) y rodeadas de buenas
tierras agrícolas, varios “círculos” agrícolas productores de alimentos
para la población urbana circundaban a la urbe: [o primeiro seria] un
cinturón de huertas mixtas (las “quintas” ...), un segundo círculo que se
desprendía apenas del primero, compuesto de granjas cerealeras de
diverso tamaño (las “chacras”, palabra heredada del quechua).
(GARAVAGLIA, 1989, p. 551)
Os Registros Paroquias de Terras de Alegrete, pelo seu elevado índice de omissão, no
que se refere à forma de apropriação, nos impossibilita uma análise de maior fôlego a
respeito. Passemos agora à análise destes registros no que eles se mostraram mais ricos: os
dados referentes à extensão das áreas de terra declaradas.

Se até aqui tratamos de parcelas declaradas, ao analisarmos os dados referentes às
formas de apropriação, agora passaremos a tratar em termos de possuidores. Já vimos que o
número de parcelas não coincide com o número de possuidores, devido às especificidades das
declarações aos Registros Paroquiais em Alegrete. Como analisaremos as dimensões das áreas
declaradas, nos pareceu mais apropriado tratá-las a partir do número de seus possuidores,
posto que assim teremos um quadro mais aproximado do elevado grau de concentração
fundiária que os dados dos registros revelam.
Um exemplo da distorção que a análise da concentração fundiária poderia sofrer, se a
fizéssemos por parcela e não por possuidor, é o significativo número de declarantes de
grandes extensões que também declaram pequenas chácaras nos ‘subúrbios da villa’. Assim, o
que poderia aparentemente ser o comparecimento das camadas mais pobres da população aos
Registros Paroquiais, na verdade é a manifestação de uma maior concentração de terras e da
diversificação de tipos de propriedade, a partir das diferentes declarações feitas por um
mesmo indivíduo. Por tudo isso, adotaremos o procedimento de analisar os dados referentes
às áreas declaradas, a partir de seus 330 diferentes possuidores.
Ao contrário dos Registros Paroquiais de Santa Maria12, os de Alegrete são
privilegiados no que se refere à extensão dos estabelecimentos declarados, e é o município
que apresenta o menor índice de omissão deste quesito, se comparado a todos os outros já
analisados para a província.
Também Paulo Zarth e, a seu exemplo, Arlene Foletto, puderam contar com registros
que informavam as áreas dos estabelecimentos declarados, e as organizaram em faixas de
extensão por hectares. Isso nos possibilita uma análise comparativa, no que se refere às
extensões declaradas (e omitidas), entre os diversos Registros Paroquiais analisados por estes
dois autores e os do município de Alegrete13.
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Segundo Luís Augusto Farinatti, “infelizmente, é impossível realizar um aproveitamento maior do Registro
Paroquial de Terras em Santa Maria, no que se refere à extensão das áreas declaradas. A maioria das terras não
traz essa informação (...)” (FARINATTI, 1999, p. 32). Por conta disso, não poderemos incorporar os registros de
Santa Maria em nossa análise, no que se refere às extensões declaradas nos registros.
13
Cristiano Christillino, ao realizar tabela similar em seu recente trabalho (2004), apesar de ter organizado seus
dados nas mesmas faixas de hectares, realizou o cálculo de porcentagem pelo número de registros declarados que
encontram-se em cada faixa, e não através da proporção que a área destes estabelecimentos representa em
relação à área total declarada. Isso, infelizmente, impossibilita que possamos incluir seu levantamento de dados
neste quadro comparativo, sob o risco de sua inclusão levar a distorções em nossas conclusões.

QUADRO 2
Registros Paroquiais de Terras de alguns municípios da província
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Fonte: ¹ ZARTH, 1994, p.83-85;
² FOLETTO, 2003, p. 78;
³ Livro dos Registros Paroquiais de Terras de Alegrete, 1854-1857. APERGS.

Assim, podemos contar com aproximadamente 80% das declarações de Alegrete, que
informam a extensão (um alto índice, se comparado com os outros municípios do Quadro 2),
as quais, somadas, correspondem a uma área total de 1.540.627, 87 hectares, a maior entre os
municípios analisados na província. Este dado poderia ser explicado pelas grandes dimensões
do município no período, ou pelo menor índice de omissão deste quesito, em relação aos
demais municípios. No entanto, ao realizarmos o cruzamento deste dado com a área dos

estabelecimentos rurais do município de Alegrete recenseada em 192014, podemos
problematizá-lo diferentemente.
Segundo este censo agrícola, a área do município corresponderia a não mais do que
1.534.400 ha15. Ou seja, a área declarada nos Registros Paroquiais de Terras em Alegrete não
só é superior à dos demais municípios analisados, como o é em relação ao seu próprio
território, de acordo com o censo de 1920. Isto, apesar de não podermos considerar em seu
cálculo a extensão das terras de 69 dos possuidores (20,90% deles) que não a declararam ou o
fizeram de forma imprecisa16. Vistos assim, os registros revelam uma tentativa de expansão
de domínios, por parte dos possuidores, que não contentaram-se em declarar sua posse
efetiva, mas tentaram também absorver áreas limítrofes, declarando extensões superiores às
que os seus estabelecimentos realmente possuíam. E quem eram estes declarantes que
compareceram ao Registro Paroquial de Terras em Alegrete?
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Censo agrícola de 1920. Fundação de Economia e Estatística. De Província de São Pedro a Estado do RS.
Censos do RS. 1803-1950. Porto Alegre, 1986.
15
Para este cálculo foram consideradas as áreas dos três municípios que, entre 1854 e 1857, tiveram seus
territórios declarados nos registros analisados: Alegrete, Quaraí e Rosário do Sul.
16
Se multiplicássemos a área média dos possuidores em Alegrete (4.668,56 ha), segundo o Registro Paroquial,
sobre as declarações dos 69 possuidores que não informam extensão, teríamos um acréscimo de 20% sobre a
área declarada, ou seja, teríamos uma área estimada de 1.862.759 ha, para os 1.534.400 ha recenseados em
1920.

QUADRO 3
Alegrete: Registros Paroquiais de Terras
Área declarada em hectares
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Fonte: Livro dos Registros Paroquiais de Terras de Alegrete, 1854-1857. APERGS.

A maioria deles (63,62%) declarou áreas superiores a 1.000 hectares, e seus registros
corresponderam a 99,19% da área total do município17. Alguns chegando a declarar imensos
estabelecimentos. Gigantescos, se comparados com as estruturas agrárias de outras regiões do
Brasil no período. Estabelecimentos com uma extensão completamente fora do universo de
análise de Hebe de Castro, por exemplo, em sua dissertação de mestrado. Neste trabalho
(1987), a autora elege como seu objeto de pesquisa a freguesia de Capivary, uma área de
pequenos e médios plantadores de café, cujo território corresponde a pouco mais da metade
do maior estabelecimento declarado em Alegrete. Os herdeiros do Marechal Bento Manoel
Ribeiro, registraram-se como possuidores de nada menos do que 71.874 ha de terra.
Infelizmente o registro não nos possibilita descobrir a estratégia utilizada por este proprietário
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Índice semelhante, porém pouco superior, aos dos municípios de São Borja e Bagé, analisados por Paulo
Zarth, nos quais a porcentagem da área total declarada que se refere a declarações de áreas com mais de 1.000
hectares é de 97,7% e 97,9%, respectivamente. (ZARTH, 1994, p. 81)

para apropriar-se de uma área tão vasta, pois, curiosamente, seus herdeiros omitiram a forma
de apropriação.
Esse não parece ser um caso isolado, mas ilustrativo da concentração fundiária
revelada pelo RPT de Alegrete, onde os 15 maiores possuidores declararam 30% dos mais de
um milhão e meio de hectares do município, enquanto que os 19 menores, bem mais
modestos, repartiam entre si apenas 0,01% da área declarada, com seus estabelecimentos de
até 50 ha.
Ao lado de Bagé, Alegrete apresenta o menor índice de área ocupada por
estabelecimentos desta dimensão. No entanto, se as declarações de pequenas áreas
corresponde a uma insignificante área do município (292,1 ha), em relação ao número de
possuidores, essa população é significativa: 5,75% e se somarmos a eles os possuidores de até
100 ha, temos um índice de 7,56%. Como já dissemos, os Registros Paroquiais, a exemplo
dos inventários post-mortem, sub-representam as camadas mais pobres da população.
Portanto, se pudermos contar com estes índices como os mínimos possíveis, dado o caráter da
fonte e o procedimento adotado, que excluiu deles as pequenas parcelas de grandes
possuidores, temos a possibilidade de perceber a existência e o comparecimento aos
Registros, de pequenos possuidores de terras em Alegrete. Ou seja, este setor mais
despossuído entre “todos os possuidores de terras, qualquer que seja o titulo de sua
propriedade ou possessão”18, compareceu aos Registros Paroquiais de Terras em Alegrete,
cumprindo as determinações da Lei de 1850 e de seu regulamento.
Ainda não podemos saber o grau de representatividade dos que decidiram declarar
suas terras em relação ao setor da população do qual faziam parte. Mas sabemos que estes,
mesmo sendo poucos, revelam a possibilidade de existência social de pequenos possuidores
numa estrutura onde ainda hoje predominam as grandes propriedades. Passemos agora à
análise do grupo de possuidores que declarou as maiores áreas, os quais são predominantes,
segundo os Registros Paroquias de Terras de Alegrete.
Se considerarmos como grandes possuidores os declarantes de áreas iguais ou
superiores a uma sesmaria de campo (13.068 ha), e relacionarmos suas declarações com a
área total dos registros, teremos o seguinte quadro:

QUADRO 4
Alegrete: Registros Paroquiais de Terras
Concentração fundiária por possuidor
Extensão

Possuidores

Área (ha)

% Possuidores

% Área

até 13.068 ha

212

609.515,50

81,22%

39,56

13.068 ha ou mais

49

931.112,39

18,77%

60,44

261*

1.540.627,87

100

100

Total

Fonte: Livro dos Registros Paroquiais de Terras de Alegrete, 1854-1857. APERGS.
* Entre os 330 possuidores, foram desconsiderados os 50 que não declararam extensão e os 19
que a declararam de forma totalmente imprecisa.

Estamos reproduzindo aqui o procedimento de Hebe de Castro em seu trabalho sobre
a freguesia de Capivary. Devido à estrutura agrária diferenciada no território analisado pela
autora, foram considerados como grandes proprietários “os declarantes de extensões de terra
de dimensões maiores ou similares à área média de uma fazenda de café no Vale do Paraíba
(400 a 800 hectares)”. (CASTRO, 1987, p. 10). Para o município que nos interessa analisar,
optamos pela dimensão de uma sesmaria, por esta corresponder à forma de apropriação
restrita às camadas mais abastadas. Apesar de serem poucos os possuidores que, declarando
áreas destas dimensões, optaram por revelar a forma de apropriação, entre os 19 que o fizeram
apenas 2 declararam tê-las comprado. As formas de apropriação mais comuns para áreas desta
extensão, ou superiores, foram a herança e a concessão da Coroa. Mas a regra, para estes
declarantes, foi omitir a forma de apropriação, em uma proporção sensivelmente maior do que
o fizeram a totalidade dos possuidores, como já dissemos.19
Pelos dados dos registros (Quadro 4), podemos perceber que os 49 sesmeiros
registraram dois terços da área declarada. Não estamos tentando, com o que foi dito, discutir
a estrutura agrária de Alegrete no período, posto que este não é o objetivo deste artigo. Mas
sim, tentar demonstrar o grau do desejo de expansão dos maiores possuidores do município.
Estes, aproveitando-se dos expedientes da Lei de Terras e de seu Regulamento, os quais não
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Art. 91, Decreto 1.318 de janeiro de 1854.
Enquanto que o índice de omissão desta informação é de 53,56% para a totalidade dos registros, para os
registros de uma sesmaria de campo ou mais este índice sobe para 65,45%.
19

exigiam documento algum como prova de domínio, tentaram legitimar não apenas a área
ocupada, como a lei exigia20, mas também ampliar consideravelmente seus domínios.
Este tipo de estratégia por parte dos grandes possuidores não seria específico de
Alegrete. Na província do Rio de Janeiro, como afirma Hebe de Castro, “em flagrante
oposição ao espírito da lei, que buscava legitimar a ocupação agrícola efetiva, a forma dos
registros paroquiais de terra para Capivary legou, antes de um quadro de ocupação agrícola do
município, uma imagem da envergadura dos planos de expansão de seus pioneiros mais
abastados.” (CASTRO, 1987, p.13)
Não sabemos, ainda, se foi possível aos herdeiros do Marechal Bento Manoel Ribeiro
legitimar, nas décadas seguintes, através dos trâmites legais, seus mais de setenta mil hectares.
Mas podemos supor que, frente a um conflito de terras futuro, eles tenham tido maiores
possibilidades de garantir seu domínio do que Victória Chauvisé21, por exemplo, com sua
chácara de menos de meio hectare e do que seus dois confrontantes: “o preto forro Adão” e “a
mulata forra Ignacia”, os quais, ao não comparecerem aos Registros Paroquiais de Terras,
nem mesmo com este artifício poderiam contar no caso de um conflito judicial futuro que
envolvesse as suas posses.
Porém, este caso específico não pode nos levar a pensar que apenas as camadas mais
pobres da população deixaram de registrar as suas terras. Em 1858, foi elaborado um “Mapa
numérico das estâncias existentes nos diferentes municípios”, pela presidência da província.
Este levantamento é muito relevante para nós, por ter sido realizado apenas um ano depois do
encerramento das declarações aos Registros Paroquiais em Alegrete, e por conter além do
número de estâncias informado por cada município, a “declaração dos animais que possuem, e
criam por ano, e do número de pessoas empregadas em seu custeio”22.
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Lei n° 601 de 18 de setembro de 1850. “Art. 4° Serão revalidadas as sesmarias, ou outras concessões do
Governo Geral ou Provincial, que se acharem cultivadas, ou com princípios de cultura, e morada habitual do
respectivo sesmeiro ou concessionário, ou de quem os represente, embora não tenha sido cumprida qualquer das
outras condições, com que foram concedidas. Art. 5° §1° Cada posse em terras de cultura, ou em campos de
criação, compreenderá, além do terreno aproveitado ou necessário para pastagem dos animais que tiver o
posseiro, outro tanto mais de terreno devoluto que houver contíguo, contanto que em nenhum caso a extensão
total da posse exceda a de uma sesmaria para cultura ou criação igual às últimas concedidas na mesma Comarca
ou na mais vizinha”
21
Registro Paroquial de Terras de Alegrete n° 185. APERGS.
22
“Mappa numerico das estancias existentes nos differentes municipios da Provincia, de que até agora se tem
conhecimento official, com declaração dos animaes que possuem, e crião por anno, e do numero de pessoas
empregadas no seu costeio.” Maço 532, AHRS. A partir de agora, “Relação de 1858”.

Infelizmente não podemos contar, pelo menos por enquanto, com a indicação dos
nomes dos estancieiros recenseados23, para buscá-los nominalmente entre os possuidores que
declararam suas terras aos registros em Alegrete. Luís Augusto Farinatti (1999), ao adotar este
procedimento para o município de Santa Maria, chegou à conclusão de que “mesmo
contemplando apenas uma parte dos criadores locais, o delegado elencou um total de 90
pecuaristas. Desses, 81 criavam em terras próprias, mas apenas 37 haviam declarado suas
terras no registro, dois anos antes.” (FARINATTI, 1999, p. 34-35)
No entanto, na ausência desta listagem nominal, podemos fazer um cruzamento
numérico entre os dados da Relação de 1858 e os Registros Paroquiais, para tentarmos
perceber o grau de cumprimento, entre os estancieiros, das determinações da Lei de Terras.
A Relação de 1858 pode ser considerada como um censo de estâncias, e, através da
citação de Farinatti, podemos perceber que nela estão incluídos também estancieiros que não
criavam em terras próprias (em Santa Maria o índice é de 10%). Portanto, trata-se de uma
enumeração de criadores de gado, não de possuidores de terras, e, por conta disso, estão dela
excluídas as unidades dedicadas principalmente às atividades agrícolas.
O delegado de polícia de Alegrete informou um total de 391 estancieiros em Alegrete.
Já nos Registros Paroquiais temos 330 possuidores, entre os quais alguns chacareiros,
dedicados à agricultura e criação em pequena escala, que não poderiam figurar entre os
estancieiros. Assim, temos uma diferença considerável entre os estancieiros da Relação de
1858 (que, contemplava, segundo Farinatti, apenas uma parte dos criadores locais) e os
possuidores presentes nos registros, o que nos sugere que uma considerável parcela entre os
primeiros não acatou as determinações da Lei de Terras.
O não comparecimento de muitos possuidores aos registros paroquiais pode ser
explicado, em parte, pelo desconhecimento da população em relação às exigências legais. No
entanto, através da utilização do fichário nominal que elaboramos, de declarantes e
possuidores, pudemos perceber que alguns possuidores, comprovadamente cientes das
exigências da Lei de Terras, decidiram não acatá-las.
Em Alegrete, a maioria dos registros foi feita por terceiros: tutores, procuradores ou
pessoas que assinaram a pedido dos possuidores, quando estes eram analfabetos. Isso nos
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Esta relação nominal deveria, a exemplo do município de Santa Maria, estar na Correspondência Expedida Delegacia de Polícia. Alegrete (AHRS). No entanto, infelizmente, ainda não foi localizada.

possibilitou a elaboração de um fichário nominal de 102 declarantes, dos quais 57 não
registraram nenhuma área de terras em seu nome.
Este é o caso de Paulino Alves dos Santos, o qual compareceu duas vezes à paróquia
de Alegrete para realizar registros “a rogo” de terceiros. No dia 19 de março de 1857, Paulino
declarou o registro n° 317, no qual Luis José Ramos configura-se como possuidor de uma
sesmaria de campo (13.068 ha). Quatro meses depois, quando o último prazo estabelecido
para os registros está chegando ao fim, João José de Moura e seus irmãos decidem declarar
suas terras e também o fazem através de Paulino dos Santos, o qual realiza o último dos 355
Registros Paroquiais de Terras em Alegrete. No entanto, por algum motivo, ele decide não
acatar as determinações da Lei de Terras, e não declara a chácara que possuía no 2° distrito da
freguesia, no lugar denominado Durasnal.
Ao contrário dele, Luis Ferreira Marafica foi um dos primeiros a declarar a sua “parte
de campo”, através do registro n° 12. Apesar de não declarar a sua extensão nem a forma de
apropriação, o possuidor informou a localização e os limites precisos: ao norte os herdeiros de
João Rodrigues Jacques, ao sul o Capitão Florêncio Antônio de Araújo, a leste a chácara do já
citado Paulino Alves dos Santos e a oeste Tristão Ferreira da Silva. Entre estes, apenas os
herdeiros de João Rodrigues Jacques declararam suas terras aos Registros Paroquiais, porém,
não reconhecem Luis Marafica como seu confrontante24.
Ter conhecimento das determinações legais não foi, portanto, ao menos em Alegrete,
suficiente para levar os possuidores a declararem as suas terras e, entre os que declararam,
nem todos se reconheceram mutuamente como confrontantes.
O chacareiro Paulino dos Santos, não só conhecia as exigências da Lei de Terras,
como teve duas oportunidades, em momentos distintos, de declarar as suas terras junto ao
vigário, e não o fez. E este não é um caso único: outros declarantes que, assim como ele,
foram citados como confrontantes não registraram as suas terras25.
Para o próprio vigário responsável pelos registros durante todo o período, a decisão de
declarar ou não os seus 1.089 ha não parece ter sido tranqüila. O padre Pedro Pierantoni
deveria, segundo o decreto de 1854, instruir “a seus fregueses da obrigação, em que estão, de
fazerem registrar as terras que possuírem, declarando-lhes o prazo em que devem fazer, as
penas em que incorrem, e dando-lhes todas as explicações que julgarem necessárias para o
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bom cumprimento da referida obrigação”26. Ou seja: não só conhecia as determinações da Lei,
como era o responsável por sua execução no município. No entanto, foi necessário que
Antônio Bernardes dos Santos registrasse seu pedaço de campo, sem extensão declarada,
adquirido "por compra que fez do muito Excelentíssimo Vigário Pedro Perientoni", o qual
reconhecia como seu confrontante a oeste27, para que o padre, após refletir durante quatro
dias, decidisse realizar também o seu registro, depois de já tê-lo feito para 76 pessoas
diferentes. Mesmo assim, omitiu a forma de apropriação28.
Por tudo isso, os Registros Paroquiais de Terras mostram-se como uma fonte
privilegiada para o estudo da dinâmica do acesso à terra no período, e, acima de tudo, das
inúmeras estratégias utilizadas, tanto por pequenos quanto por grandes possuidores frente ao
aparato jurídico inaugurado pela Lei de Terras de 1850. Estes possuidores, ao tentarem
garantir o domínio sobre as parcelas de terra que até então detinham sem título legítimo,
optaram muitas vezes por omitir a forma de apropriação ou declarar extensões superiores às
posses efetivas. Puderam dar legitimidade à posse de terceiros, reconhecendo-os como
confrontantes, ou, ao contrário, colocá-la em dúvida ao não mencioná-los. E, mais do que
isso, escolheram outros caminhos, que por ora desconhecemos, de garantir o domínio sobre
suas parcelas de terra, ao não acatarem as determinações legais de declará-las aos registros.
Ao agregarmos à nossa análise outras fontes, como os Autos de Medição, Processos de
Despejo e Ações Possessórias, podemos tentar entender de que forma os Registros Paroquiais
foram utilizados como instrumento jurídico de garantia de domínio nos processos judiciais
das décadas subseqüentes. Assim como perceber em que medida a sua não realização por
uma das partes influenciou no resultado destes processos. Estes são alguns dos objetivos da
dissertação de mestrado, ainda em andamento, da qual este trabalho faz parte.
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Keynesianismo social: antecedentes e perspectivas*.
Grasiela Cristina da Cunha Baruco**
Resumo: este artigo tem o propósito de suscitar o debate acerca da validade das políticas de
cunho keynesiano diante da atual quadra histórica, marcada pela supremacia do projeto político
neoliberal, portanto, totalmente diversa daquela em que foram originalmente implementadas.
Para tanto, primeiramente procedeu-se a uma análise acerca dos antecedentes históricos
responsáveis pela constituição do chamado Consenso Keynesiano e quais os fatores
determinantes para o seu declínio. Na seqüência, é feito um exame acerca da pertinência da
adoção das políticas keynesianas diante da nova ordem econômica internacional erigida nas
últimas três décadas do século XX, na qual os Estados Nacionais passam a manifestar
dificuldade em vislumbrar uma agenda autônoma de desenvolvimento. A última seção deste
artigo avança com algumas considerações conclusivas acerca da temática abordada.
Palavras-chave: Keynesianismo; Neoliberalismo; Autonomia.

1 – Introdução
A verdade objetiva da sociedade não é concebida como uma
imagem de espelho independente do sujeito do conhecimento, mas
sobretudo como uma paisagem pintada por um artista.
MICHAEL LÖWY

O período que se inicia com o fim da segunda guerra mundial e se estende até meados
da década de 1970 é marcado pelo grande empenho das forças sociais e dos governos,
principalmente dos países centrais do capitalismo mundial, em promover o desenvolvimento
econômico com o intuito de evitar a repetição da grande depressão mundial ocorrida na
década de 1930. Para se alcançar tal objetivo, era necessário edificar um ambiente econômico
mais harmônico e de estabilidade das moedas nacionais prejudicadas pela guerra, ou seja, era
indispensável a constituição de uma nova ordem econômica mundial capaz de alentar o
desenvolvimento (BELLUZZO, 1995). Este rearranjo da ordem econômica e financeira
internacional foi pactuado dentro do acordo de Bretton Woods, resultante da Conferência
Monetária e Financeira das Nações Unidas realizada no ano de 1944.
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Este artigo tem como embasamento a monografia de graduação "Keynesianismo social: antecedentes e
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Agradeço a indispensável colaboração dos professores Heládio José de Campos Leme, José Rubens Damas
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Em linhas gerais, os principais aspectos que caracterizam as economias dos países
centrais nos anos que se seguiram ao acordo de Bretton Woods, chamados de “anos gloriosos”
do capitalismo, são: uma estrutura econômica estável, um crescimento econômico rápido, uma
taxa de inflação modesta somada ainda a uma taxa de desemprego excepcionalmente baixa
(SKIDELSKY, 1999). Em síntese, trata-se de um período de prosperidade.
A influência da teoria keynesiana na construção dos fundamentos da intervenção do
Estado na economia é quase consensual entre os intérpretes deste período. O mesmo não
acontece quando se trata da influência concreta dessas idéias na explicação do boom do póssegunda guerra mundial. Em que pese esta afirmação, é inconteste que o Keynesianismo
ofereceu os alicerces para uma gestão macroeconômica mais compatível com os objetivos
almejados pelos Estados Nacionais e para a constituição das políticas de bem-estar social
(welfare states) implementadas desde então em vários países, principalmente do continente
europeu, e que tinham como objetivos principais a ampliação dos direitos sociais e a garantia
do pleno emprego. Assim, tais políticas são identificadas como sendo de Keynesianismo
social, isto é, ainda que welfare state não seja idêntico a Keynesianismo, é compatível com a
sua essência.
Esses sistemas de gestão estatal (welfare states ou Keynesianismo social) foram sendo
desmantelados, de forma mais acentuada, em meados da década de 1970, graças não só ao fim
do ciclo expansivo do período precedente, mas também à implementação da política
econômica norte-americana de reafirmação de sua hegemonia e ao crescente descontrole sobre
os fluxos financeiros internacionais, em grande parte como reflexo daquela política. A partir de
então, a constituição de um novo cenário econômico e financeiro problematiza a sustentação
do Keynesianismo social, com o que a teoria liberal-conservadora decreta o fim do Consenso
Keynesiano.
No atual contexto histórico, em que prevalece o projeto político de sociedade neoliberal
e, graças a este, as políticas econômicas se encontram engessadas pela lógica das finanças
internacionais, ou seja, um momento histórico totalmente diverso daquele em que o
Keynesianismo social foi originalmente implementado, se torna sobremaneira complexa sua
aplicabilidade. No entanto, a discussão acerca da validade da teorização keynesiana na gestão
dos Estados contemporâneos segue influenciando o debate econômico.
É de se destacar, à luz do exposto, que o poder de veto das finanças internacionais
sobre a condução da política econômica varia de acordo com o país dada sua inserção na
hierarquia de poder internacional e também devido à submissão aos condicionamentos
impostos pela nova ordem econômica mundial que passa a prevalecer no pós 1970. Estes
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elementos são essenciais para determinar a capacidade de cada país de compor políticas de
forma mais ou menos autônomas e que garantam a constituição de um novo tipo de proteção
social para seus cidadãos.

2 – Os antecedentes: Auge e Declínio do Consenso Keynesiano

Políticas keynesianas, Keynesianismo social e Consenso Keynesiano.

Os termos Keynesianismo social, políticas keynesianas e Consenso Keynesiano, bem
como suas "variantes", fazem referência a um dos mais proeminentes economistas do século
XX, John Maynard Keynes2. Esta seção tem por objetivo elucidar estes termos.
Segundo CARVALHO (1999: 260), "é surpreendente a diversidade de interpretações
atribuídas à expressão 'políticas keynesianas'. Alguns a definem como políticas compensatórias
(anticíclicas) de gastos deficitários (Pekkarinen, 1989). Outros consideram isto uma política
pré-keynesiana, destacando Keynes como proponente de uma política fiscal expansionista
permanente que impedisse a economia de se assentar numa posição de equilíbrio com
desemprego, ao invés de desemprego cíclico (Winch, 1989). Outros, ainda, julgam as políticas
keynesianas como sinônimo de gestão da demanda, através de mecanismos fiscais e
monetários. Para alguns, é muito mais a ênfase na geração de déficits fiscais do que em
orçamentos equilibrados que caracteriza o Keynesianismo".
No entanto, ainda segundo a interpretação de CARVALHO (1999: 270), da qual se
comunga neste artigo, "o caráter específico das propostas de política econômica de Keynes
consiste na definição de um conjunto de medidas delineadas para reduzir ou socializar as
incertezas que cercam as decisões econômicas e para impulsionar a demanda agregada via
intervenção do Estado, quando a demanda privada fracassa". (...) "Como a incerteza perpassa e
flui através de muitos canais, todas as alavancas devem ser acionadas para assegurar a
manutenção da economia em um Estado de prosperidade". Portanto, as políticas Keynesianas
devem consistir em ações concentradas em múltiplas áreas.
Como assevera SZMRECSÁNYI (1978:18), a principal motivação da postura crítica
adotada por Keynes em relação à teoria econômica liberal-conservadora, dominante à sua
época, não era simplesmente teórica, mas, acima de tudo, política. O que ele tinha em vista era
2
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uma maior intervenção do Estado na geração e na canalização dos investimentos. Esta
intervenção deveria fazer-se basicamente através do controle governamental dos meios de
pagamento e da taxa de juros. No entanto, essa intervenção de natureza monetarista poderia
revelar-se insuficiente nas épocas de crise dado que o desemprego e a depressão têm por causa
principal a escassez de novos investimentos e, numa situação de crise, os investimentos não
tendem a aumentar, devido à insuficiência de demanda agregada de bens e serviços e também
graças à incerteza. Assim, não basta que o Estado aumente o volume dos recursos disponíveis
para investimento. É preciso que ele intervenha também no lado da demanda, mediante o
aumento dos gastos governamentais em programas públicos.
Para Keynes, a mera percepção da ineficiência dos pressupostos liberais como
balizadores para a condução da política econômica era insuficiente para mobilizar as forças
transformadoras que os momentos de crise requeriam. Somente uma experiência histórica
como a guerra poderia viabilizar esta transformação. De fato o reconhecimento da sua teoria e
sua aplicabilidade na construção dos welfare states europeus, sob governos social-democratas,
só se daria no pós-segunda guerra.
Portanto, por Keynesianismo social se entende como sendo as políticas sociais que
foram implementadas em vários países europeus no pós-segunda guerra mundial. O princípio
intervencionismo estatal neste período está relacionado ao seu papel na sustentação do
crescimento econômico, através do qual pôde ser mantido o compromisso político dos
governos com o pleno emprego e com a ampliação dos direitos sociais. Estes são os principais
compromissos dos chamados Estados de bem-estar social ou de Keynesianismo social.
É amplamente reconhecido que este intervencionismo estatal teve como base teórica a
obra de Keynes, com o que se denomina Consenso Keynesiano à convenção prevalecente neste
período acerca da forma como as políticas econômicas deveriam ser geridas.

O Auge do Consenso Keynesiano

Após a segunda guerra mundial, a prioridade dos países envolvidos no conflito bélico
era a recuperação de suas economias, sendo que, por motivos sociais e políticos não se deveria
permitir o retorno do desemprego em massa verificado no pós-crise de 1930. Além do mais,
nos Estados não comunistas, a recuperação significava manter afastado o receio de uma
revolução socialista e do avanço comunista.
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A tarefa de estabelecer a nova ordem econômica e financeira internacional, capaz de
dar ânimo ao desenvolvimento, coube aos Estados Unidos, que saiu do conflito como nova
potência hegemônica. A Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas, realizada no
ano de 1944 em Bretton Woods, se constituiu com o intuito de informar sob quais condições
esta nova hegemonia seria exercida (GARLIPP, 2001a: 104).
A vasta literatura a respeito (entre outros, GOWA, 1983; MOFFITT, 1984; BAER e
LICHTENSZTEJN, 1987; GARLIPP, 1992 e 2001a; BORDO e EICHENGREEN, 1993;
HELLEINER, 1994; AGLIETTA, 1995; BELLUZZO, 1995 e EICHENGREEN, 2000) aponta
que o acordo de Bretton Woods estabeleceu diversas regras e princípios econômicos para que
se constituísse a nova ordem internacional. Em linhas gerais, as principais decisões emanadas
do acordo foram: o ouro é restabelecido como instrumento de reserva internacional, dado que é
instituído o padrão ouro-divisas, segundo o qual cada país poderia manter suas reservas em
ouro ou então em uma moeda reserva; a principal moeda-reserva passa a ser o dólar, com o que
a liquidez internacional se torna uma função do balanço de pagamentos norte-americano; é
adotado um "sistema de taxas de câmbio fixas, mas ajustáveis, devendo cada país-membro
declarar a paridade de sua moeda em dólares, ou em ouro, e comprometer-se a mantê-la dentro
de limites máximos de 1%, para mais ou para menos". Além do mais, se constituiu um
programa de conduta para as políticas econômicas dos países com problemas de balanço de
pagamento, notadamente os países periféricos, institucionalizando diversas modalidades de
empréstimo e mediação financeira entre os organismos internacionais criados (Fundo
Monetário Internacional e Banco Mundial), os governos nacionais e o sistema de bancos
privados internacionais.
Segundo afirma BELLUZZO (1995:12), "a concepção de um desenvolvimento
nacional, no marco de uma ordem internacional estável e regulada não era uma fantasia
idiossincrática, mas decorria do ‘espírito do tempo’, forjada na reminiscência da experiência
terrível das primeiras quatro décadas [do século XX]. Tampouco era fortuito o papel atribuído
à ação do Estado no estímulo ao crescimento, na prevenção das instabilidades da economia e
na correção dos desequilíbrios sociais".
Destarte, esta nova ordem econômica e financeira internacional, mais estável, propiciou
um raio de manobra maior para as políticas nacionais de desenvolvimento, industrialização e
progresso social. É amplamente reconhecido que os novos esquemas de planejamento público e
administração econômica que se seguem à pactuação do acordo de Bretton Woods são de
inspiração keynesiana. Portanto, o período de prosperidade econômica compreendido entre o
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pós-segunda guerra mundial e o final da década de 1970, conhecido como a "era de ouro" do
capitalismo mundial, é também denominado de período de auge do Consenso Keynesiano .
No que diz respeito mais especificamente ao progresso social, dado o contexto de
retomada do crescimento econômico, era bastante adequado ao sistema capitalista o
reconhecimento da importância dos direitos da classe trabalhadora e das aspirações socialdemocratas; com o que foi estabelecido o compromisso político dos governos - principalmente
dos países centrais, com o pleno emprego e com a redução da desigualdade social. Este
compromisso levou à constituição dos chamados Estados de bem-estar social e, como o
Keynesianismo foi a formulação teórica que colocou os alicerces para a gestão
macroeconômica mais compatível com os objetivos destes construtos sociais, tais políticas são
também denominadas de Keynesianismo social. É sobre estes construtos que se passa a
discutir.
Segundo a análise de PRZEWORSKI (1989:244), diante das demandas sociais e da
nova ordem econômica constituída no pós-segunda guerra, o Keynesianismo social tornou-se
um instrumental compatível de uma nova relação entre Estado e sociedade, pois forneceu os
alicerces ideológicos e políticos para o compromisso da "democracia capitalista", e ofereceu a
perspectiva de que o Estado seria capaz de conciliar a propriedade privada dos meios de
produção com a gestão democrática da economia. Isto é, o Keynesianismo forneceu
alternativas para atenuação das crises e amenização das mazelas sociais e, neste sentido, o
controle democrático sobre o nível de desemprego e a distribuição da renda tornaram-se os
termos do compromisso que viabilizou a constituição destes construtos sociais.
Alguns autores de filiação marxista, como O’CONNOR (1977) por exemplo, destacam
que as políticas implementadas não escapam ao caráter necessariamente contraditório da
intervenção estatal em seu duplo papel, de um lado garantir a acumulação capitalista e, de
outro lado, a sua legitimação. O Keynesianismo social cumpriria esta última função através das
despesas com a área social. Entretanto, esta argumentação pode ser refutada, pois mesmo que a
necessidade de se legitimar tenha levado os Estados a expandirem suas despesas sociais, o
Keynesianismo social é comprovadamente uma experiência histórica focalizada no tempo e
espaço, dado que se desenvolveu predominantemente no continente europeu. Assim, se advoga
aqui que sua implementação decorre da capacidade de luta dos trabalhadores, considerando-se
os elementos estruturais e as especificidades de cada país que culminaram na sua constituição.
Em outra perspectiva, ROSANVALLON (1997: 27-28) destaca que “a legitimidade do
Estado está baseada no seu compromisso em libertar a sociedade da necessidade e do risco”,
ou seja, fazendo com que a classe trabalhadora não mais dependa do mercado de trabalho para
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garantir sua sobrevivência. A idéia de liberdade reforçaria a de igualdade, neste sentido o
Keynesianismo social seria “o produto da moderna cultura democrática e igualitária”.
Embora se tenha vertentes explicativas “conflitantes” acerca do surgimento e
consolidação do Keynesianismo social, é possível perceber que o desenvolvimento destes
sistemas está intimamente relacionado à dinâmica dos processos políticos inerentes a cada país
e que as soluções para os problemas suscitados variaram segundo fases e características do
processo de desenvolvimento político (DRAIBE e AURELIANO, 1987), ou seja, estes
construtos sociais se desenvolveram com diferenças no tempo e espaço. Em sendo assim,
embora não se possa falar de um único padrão de Keynesianismo social, graças a essas
diferenças de emergência e variações institucionais, é possível dizer que o alargamento das
funções estatais pretendiam, independentemente das formas assumidas, “reduzir as
desigualdades, a marginalidade social, suprimir a pobreza, e desenvolver as tecnologias e toda
uma política social de redistribuição” (BUCI-CLUCKSMANN e THERBORN, 1983:103),
mesmo que os objetivos não tenham sido cumpridos em sua totalidade e o Estado acabasse por
satisfazer as necessidades do coletivo de forma desigual.
O Keynesianismo social foi então uma solução burguesa-democrática para a crise do
capitalismo, ou seja, solução burguesa porque a intervenção do Estado, regulando o ciclo
econômico e as relações de força entre as classes, não suprimiu as relações de classe próprias
da sociedade burguesa, e democrática, porque concede estatuto universalista aos interesses dos
trabalhadores. No entanto, BUCI-GLUKSMANN e THERBORN (1983:103), esclarecem que
não se trata de uma solução burguesa qualquer, “trata-se de uma solução expansiva, ligando
alargamento do Estado e fordismo a uma política social avançada a largas alianças baseadas
em compromissos institucionais e econômicas”.
Em síntese, o que se procurou descrever acima é o processo de alargamento do Estado
através da constituição dos welfare states, que tinham como objetivo a ampliação dos direitos
sociais e o compromisso com o pleno emprego. No entanto, é preciso destacar que mesmo sob
estes construtos sociais o Estado continua sendo a arena para a expressão dos conflitos de
classes, com o que permanece sendo o responsável por garantir a infra-estrutura e as relações
de poder que dão sustentação à acumulação de capital e é exatamente para que essa lógica
capitalista possa ser reproduzida que se faz necessária a integração dos conflitos existentes no
seu interior.
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O Declínio do Consenso Keynesiano

Na seqüência serão analisados alguns aspectos essenciais que ajudam a compreender o
declínio do ciclo de prosperidade descrito anteriormente.
Em primeiro lugar é preciso notar que este declínio está intimamente relacionado ao
esgotamento do padrão de desenvolvimento do período precedente que atinge o limite de suas
potencialidades. No entanto, a transformação do cenário internacional no pós 1970, também
pode ser apreendida analisando as transformações empreendidas na política econômica norteamericana e, também como rebatimento desta, as concernentes ao sistema financeiro
internacional.
Em sendo assim, um dos principais condicionantes para a desarticulação da ordem
econômica-financeira internacional no pós 1970 é o agravamento da crise econômica
americana e sua resposta através da política de retomada de sua hegemonia (TAVARES e
MELIN, 1997). A crise econômica americana foi conseqüência dos crescentes déficits em seu
balanço de pagamentos devido ao envio de recursos para a reconstrução européia no póssegunda guerra, à maior competitividade que passam a empreender Alemanha e Japão neste
período, ao endividamento proveniente dos gastos com a Guerra Fria e, por fim, à perda de
recursos devida à constituição de um mercado de dólares (euromercados) fora dos Estados
Unidos.
Com relação à constituição do mercado de eurodólares, GARLIPP (2001: 116) afirma
que "são dólares usados como funding de operações de crédito na Europa Ocidental, oriundos
de contas das multinacionais norte-americanas, inicialmente, e depois dos bancos norteamericanos, em franco processo de internacionalização de suas atividades". Após se
consolidar, este mercado ganha autonomia e, com os "fluxos financeiros especulativos e o
comportamento oscilatório das autoridades monetárias norte-americanas e das demais
economias, a instabilidade monetária assume a forma de crise aberta. Em meados de 1971 o
dólar começa a sofrer sério descompasso em relação às demais moedas e as taxas diferenciais
de inflação entre os Estados Unidos e outras economias capitalistas produzem um desequilíbrio
fundamental nas taxas de câmbio. A confiança no dólar é rapidamente erodida e causa
problemas nos mercados de divisas, de modo que o governo americano fica pressionado pelas
conversões do dólar em ouro feitas pelas demais economias, e o sistema monetário é solapado
na sua base de sustentação" (Ibid.,p.117).
Como resposta a este ataque contra sua moeda, os Estados Unidos respondem com uma
série de medidas, sendo a mais significativa a suspensão da conversibilidade dólar-ouro,
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destruindo assim "o pilar central de Bretton Woods". O resultado destas medidas foi a
substancial desvalorização do dólar. Como resposta à esta política de reafirmação da
hegemonia norte-americana, outros países também deixaram flutuar suas taxas de câmbio, com
o que foi se desmantelando o sistema de taxas de câmbio fixas, mas ajustáveis, pactuado no
acordo.
Com a supressão da ordem econômica-financeira pactuada no acordo, o sistema
monetário internacional fundado em uma política de taxas fixas de câmbio, pelo menos nas
principais moedas do mundo desenvolvido, foi substituído por um sistema de taxas flexíveis,
"encaminhando o sistema para uma fase de profunda instabilidade e volatilidade nas taxas de
câmbio e de juros, que abriram o caminho para a expansão da especulação internacional dos
anos oitenta e noventa" (NAKATANI, 2002: 3). Ou seja, emerge uma nova dinâmica
econômico-financeira totalmente distinta do período precedente graças à excepcional expansão
do circuito interbancário e, com este, o veloz desenvolvimento de inovações financeiras fora do
controle dos bancos centrais. Assim, esta nova institucionalidade é responsável pela expansão
da especulação financeira dos anos seguintes e, com esta, pelo aumento da instabilidade do
sistema.
Segundo BELLUZZO (1999: 90), o que distingue essa nova forma de capital financeiro
que passa a prevalecer nos anos subseqüentes das que precederam historicamente, “é o caráter
universal e permanente dos processos especulativos e de criação contábil de capital fictício,
práticas ocasionais e 'anormais' na etapa anterior do 'capitalismo disperso'. A natureza
intrinsecamente especulativa da gestão empresarial, nessa modalidade de 'capitalismo
moderno', traduz-se pela importância crescente das práticas destinadas a ampliar 'ficticiamente'
o valor do capital existente, tornando necessária a constituição de um enorme e complexo
aparato financeiro".
Fica claro, pois, que as causas da crise econômica dos anos 1970 e da emergência de
uma nova ordem econômica-financeira devem ser buscadas não só no fim do ciclo produtivo
do período precedente, mas também, e talvez fundamentalmente, na política econômica
empreendida pelos Estados Unidos e nos desdobramentos desta sobre as contas nacionais e
sobre a política econômica adotada desde então por várias nações, que acabam ficando à mercê
da lógica dos mercados financeiros. No entanto, os liberais-conservadores fazem da teoria
keynesiana, do fortalecimento do poder sindical e do gasto público voltado para a constituição
dos welfare states, os responsáveis pela crise que marcou o fim dos “anos gloriosos”. As
políticas de ampliação dos direitos sociais, um dos compromissos dos Estados de bem-estar,
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passam a ser apontadas como causadoras do colapso fiscal dos Estados Nacionais e,
conseqüentemente, pela crise. Tem-se desta forma o declínio do Consenso Keynesiano

3 – As perspectivas: nova ordem econômica e financeira internacional e a
pertinência do Keynesianismo social
A nova ordem econômica e financeira internacional do pós 1970

Nesta seção procuramos aprofundar a análise acerca da nova institucionalidade
econômica e financeira que passa a imperar no pós 1970, que se estende e se aprofunda nas
década de 1980 e 1990, e, neste contexto, suscitar o debate acerca da pertinência da adoção de
políticas de corte keynesiano.
Com relação à nova ordem econômica-financeria internacional do pós 1970, fica
evidente que a liberalização das transações financeiras internacionais - a globalização
financeira, para fazer uso de um termo mais difundido - foi muito mais rápida que a propalada
globalização comercial e produtiva, em que pese ser inequívoca a intensificação do comércio
de bens e serviços entre os países e uma maior participação das operações de empresas
transnacionais por toda a economia.
Como bem argumenta CHESNAIS (1996: 2), a predominância da lógica do sistema
financeiro que passa a imperar também diz respeito ao capital produtivo. Essa nova fase do
processo de internacionalização, a globalização financeira, somente foi possível devido à força
intrínseca que o capital recuperou durante a fase de acumulação dos “anos gloriosos” do
capitalismo, somado às tecnologias que as firmas souberam utilizar principalmente no intuito
de modificar suas relações com os assalariados. Por fim, mas não menos importante, o capital
financeiro e industrial beneficiou-se do apoio fundamental por parte dos principais Estados
capitalistas, sob a forma das políticas de liberalização, desregulamentação e privatização que
estes adotaram.
Com relação a este conjunto de políticas, pode-se afirmar que a crise da teoria
keynesiana, isto é, o fim do Consenso Keynesiano fez ressurgir a crença nos preceitos
econômicos liberais, ou seja, nos supostos benefícios do "mercado auto-regulado", e as
políticas implementadas de acordo com tais preceitos passam a ser denominadas de neoliberais.
Isto significa que, apresentado este novo contexto de reordenamento da ordem econômica
mundial, todas as economias deveriam nela se engajar, e a garantia de inserção seria dada pela
adoção do receituário de políticas neoliberais. Note-se que estas políticas são entendidas,
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supostamente, como a única forma dos países se enquadrarem neste novo mundo das finanças
globalizadas.
É importante ressaltar que, segundo entendemos, o neoliberalismo não deve ser
interpretado como simples reedição do liberalismo clássico, posto que existem diferenças
fundamentais; essencialmente porque o neoliberalismo abandona o campo ideológico e
fundamenta um projeto político de sociedade, a ‘sociedade de mercado’, e também porque
existem diferenças com relação à estrutura e às funções que se apregoa ao Estado.
De acordo com a análise de CARCANHOLO (2002: 16), as principais diferenças entre
o liberalismo clássico e o neoliberalismo são: primeiramente o liberalismo clássico tinha um
caráter mais progressista dado que lutava contra os privilégios da nobreza, já o neoliberalismo
se concretiza lutando contra o Estado Keynesiano, procurando voltar à ordem anteriormente
estabelecida segundo a qual as livres forças de mercado se encarregariam de melhor orientar o
sistema econômico. Em segundo lugar, o ideário neoliberal se combinou de tal forma com as
transformações econômicas e políticas do final do século XX, que seu assentimento tornou-se
uma pretensa aceitação dos fatos. Em terceiro, o liberalismo clássico tinha uma concepção de
economia que envolvia toda uma formulação filosófica e política, enquanto o neoliberalismo se
manifesta estritamente em um pretenso receituário de política econômica. Em quarto lugar, os
clássicos pensavam os conceitos de liberdade e igualdade de forma mais compatível (mesmo
sendo apenas no plano jurídico), já os neoliberais convertem a desigualdade em um valor dado
que possibilita a premiação dos mais eficientes. Por fim, os clássicos entendem que o papel
precípuo do Estado é mediar os possíveis conflitos que poderiam advir do funcionamento do
Estado natural, enquanto os neoliberais pregam que a participação do Estado na economia deve
ser mínima (daí o uso do termo Estado mínimo), de forma a propiciar o livre funcionamento
das forças de mercado.
Ao conjunto de receitas de políticas e estratégias de desenvolvimento defendidas pelas
instituições egressas de Bretton Woods (Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial) e
pelo governo do Estados Unidos, denominou-se Consenso de Washington. Foi através deste
consenso que a concepção ideológica neoliberal se consubstanciou, no sentido de ter se tornado
um receituário de medidas a serem implementadas na periferia do capitalismo. De acordo com
FIORI (1997: 12), estas medidas podem ser compiladas em: estabilização macroeconômica,
tendo como prioridade absoluta um superávit fiscal primário envolvendo a revisão das relações
fiscais intergovernamentais e a reestruturação dos sistemas de previdência pública; uma
segunda medida dedicada ao que o Banco Mundial denominou de 'reformas estruturais', quais
sejam, liberalização financeira e comercial, desregulação dos mercados e privatização das
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empresas estatais; e, por fim, como conseqüência necessária da adoção de tais medidas, haveria
a retomada dos investimentos e o crescimento econômico. Este programa de estabilização e
reforma econômica foi chancelado pelo FMI e pelo BIRD em mais de sessenta países de todo
mundo.
Note-se que para se constituir a utopia neoliberal dos mercados auto-regulados fez-se
necessária uma pesada intervenção estatal, reeditando aquilo que POLANYI (1944) bem
assinalou a respeito da crise dos anos 1920 e 1930: “o excesso de liberalismo reclama excesso
de intervencionismo”. Destarte, as propostas de intervenção estatal apregoadas pelos
neoliberais se modificam de forma a atender aos imperativos da reprodução capitalista, mas
não se tem a defesa de um Estado não ativo. Essa mudança na modalidade de intervenção, que
passa a ser ad hoc e pontual, é melhor entendida como o desmonte do intervencionismo estatal
que prevaleceu durante os "anos gloriosos" do capitalismo.
Ainda que aquela concepção ideológica tenha obtido grande repercussão nos países
centrais, o que se observa é que houve a liberalização de seus fluxos financeiros como forma
de financiar suas dívidas, mas a liberalização comercial e a redução da participação do Estado
na economia não foram tão drásticas. Pelo contrário, o capital financeiro e industrial conseguiu
se expandir nas últimas décadas graças ao apoio por parte dos principais Estados capitalistas.
Já no caso dos países periféricos, mais especificamente os latino-americanos, a efetiva
implementação do receituário de políticas neoliberais se inicia já na década de 1970, sendo o
Chile o caso pioneiro.
Dado o relativo distanciamento histórico, o que se pode observar na atual conjuntura é
que as principais conseqüências para os países que adotaram tais políticas foram: tornarem-se
extremamente dependentes em relação ao ingresso de capitais externos, uma vez que estes
passam a ser imprescindíveis para financiar os saldos negativos nos balanços de pagamentos
causados pela abertura externa. Para manter a entrada de recursos externos faz-se necessário a
manutenção de elevadas taxas de juros domésticas, o que provoca um "engessamento" da
política monetária, bem como constituiu uma armadilha fiscal, na medida em que representa a
elevação dos custos de rolagem da dívida pública. Em sendo assim, tais políticas são
responsáveis pela restrição do crescimento econômico e pela perda de autonomia na execução
da política econômica, dado que o raio de manobra dos Estados Nacionais fica circunscrito à
lógica dos mercados financeiros e de seus fluxos erráticos de capitais.
Além do mais, a expansão da liquidez financeira internacional das últimas décadas tem
demonstrado uma conseqüência cada vez mais nítida: uma crescente instabilidade manifesta
em crises financeiras recorrentes, especialmente nos países periféricos. Tal instabilidade é
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inerente ao contexto de crescente internacionalização e integração das finanças, de modo que
os chamados "choques" econômicos são facilmente transmissíveis de uma economia para
outra, manifestando-se nos mercados cambiais, de capitais e de crédito, resultando em fortes
flutuações nos preços dos ativos e das taxas de câmbio (CUNHA e PRATES, 2003: 210).
É diante deste novo quadro de instabilidade (sistêmica) que os compromissos que
sustentaram os "anos gloriosos" do capitalismo mundial, quais sejam o pleno emprego e a
ampliação dos direitos sociais, são abandonados e os Estados Nacionais passam a fazer face
exclusivamente a um terceiro compromisso, o da estabilidade monetária que, de acordo com o
receituário ortodoxo, significa a aplicação de políticas restritivas de demanda pela via da
austeridade fiscal. Neste sentido se pode dizer que o neoliberalismo é muito mais perverso que
o liberalismo clássico, na medida em que apregoa que qualquer esforço é válido para que
aquele objetivo seja atingido, até mesmo os Estados Nacionais abdicarem de sua autonomia na
condução da política econômica. A irreversibilidade de tal política começa a se manifestar no
curto-médio prazo, sendo que, quanto mais distante da superação do compromisso com a
estabilização monetária, mais distante se estará da superação do fracasso neoliberal.

As perspectivas para o Keynesianismo social

É diante desta quadra histórica, tão adversa, em que fica manifesto o fracasso das
políticas neoliberais em produzir o crescimento econômico, que se torna relevante a questão
acerca da pertinência das políticas de corte keynesiano. Esta seção, e alguns avanços feitos na
seção seguinte, tem o objetivo de suscitar este debate, seu pequeno alcance se deve à imensa
dificuldade de tratamento do tema proposto.
Em primeiro lugar, no que diz respeito às bases tributárias que sustentavam os
compromissos dos Estados de bem-estar social, TAVARES (1993: 64-66) constata que a crise
fiscal dos Estados contemporâneos pode ser observada por três ângulos. O primeiro deles diz
respeito à flexibilização dos mercados de trabalho que, segundo o discurso liberal-conservador,
seria condição necessária para levar à frente as políticas de reestruturação tecnológica em curso
no pós 1970; somado a este fator tem-se o crescimento do setor informal da economia,
conseqüência do brutal aumento do número de desempregados, juntos estes fatores são
responsáveis pela redução das contribuições sociais, reduzindo assim a base de arrecadação do
Estado e tornando as receitas insuficientes para sustentar os gastos sociais. O segundo aspecto
refere-se à manutenção de elevadas taxas de juros, mantidas em patamares elevados como
forma de atrair capitais de curto prazo para que o governo consiga fechar seu balanço de
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pagamentos, corroído após a adoção de políticas de abertura comercial desenfreadas. É o peso
crescente dos serviços financeiros da dívida pública que mais onera e compromete o
patrimônio do Estado. Por fim, o próprio processo de reestruturação da organização industrial,
com descentralização da produção e internacionalização acelerada, refletiu também em perda
de base tributária.
Esse panorama problematiza a vigência dos sistemas de welfare state, pois os ajustes
fiscais, cada vez mais severos, tornam-se um imperativo à medida que devem compensar a
perda de capacidade tributária do governo e o aumento dos gastos com o pagamento dos
encargos da dívida. Para fazer face ao desequilíbrio patrimonial do Estado, o modelo de ajuste
fiscal adotado promove corte generalizado dos gastos – principalmente os da área social, como
saúde, educação, previdência social – e privatização dos serviços públicos.
O que se constata então é que os anos 1970 marcam uma mudança profunda das
relações econômicas internacionais e a emergência de um novo quadro de atuação dos Estados
Nacionais, com dificuldade manifesta de manter seus esquemas de financiamento típicos do
período anterior. Além do mais, a submissão da gestão macroeconômica à lógica da nova
finança internacional reduz o grau de autonomia dos Estados Nacionais na consecução de suas
políticas econômicas, problematizando ainda mais a constituição de um novo consenso nos
moldes do que foi erigido no pós-segunda guerra. Neste sentido, BENJAMIN (2002) lembra
que a dependência externa e a hegemonia do capital financeiro se expressam através da
incapacidade dos países submissos à nova ordem internacional de vislumbrar uma agenda
autônoma de desenvolvimento.
Entretanto, é de se destacar, à luz do exposto, que embora as políticas keynesianas
tenham sido derrotadas e desprestigiadas no campo intelectual pelos economistas liberais e
monetaristas, bem como pela própria concreticidade da crise do pós 70, a temática acerca da
sua validade num momento histórico totalmente diverso daquele em que foram adotadas segue
pontuando o debate econômico. A própria gravidade das recessões à escala mundial após a
implementação do receituário de políticas neoliberais, faz ressurgir o debate acerca da validade
das políticas de cunho keynesiano.
Segundo assevera STIGLITZ (2002: 270-299), o conjunto de políticas de corte liberal
que as instituições financeiras internacionais - seguindo ordens da potência hegemônica impuseram a grande parte dos países menos desenvolvidos deve-se principalmente à noção
amplamente difundida de que há um único conjunto de políticas que seja correto. Assim, os
países são privados das escolhas que deveriam ter sido deles, influenciando fortemente seus
fracassos. No entanto, os países que conseguiram se beneficiar com os novos rumos da
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economia mundial foram os que assumiram o controle de seus próprios destinos e
reconheceram o papel a ser desempenhado pelo governo no desenvolvimento, em vez de
permanecerem na dependência de uma idéia de mercado auto-regulador capaz de solucionar os
problemas.
Em síntese, a capacidade de cada país de adotar políticas alternativas àquelas
preconizadas pelo receituário liberal-conservador, e que vislumbrem o crescimento econômica,
depende da sua inserção na hierarquia internacional, bem como está relacionada ao grau de
autonomia que cada país conseguiu consolidar frente à nova ordem internacional erigida no
pós 70. São estes condicionantes que irão determinar a capacidade de cada país sustentar
políticas econômicas alternativas e autônomas.

4 – Considerações Finais

É de destacar que o propósito deste artigo foi suscitar o debate acerca da validade e
eficácia das políticas de cunho keynesiano diante da atual quadra histórica, totalmente diversa
daquela em que foram originalmente implementadas.
O que se pôde constatar é que a dificuldade de pactuação de um novo consenso, nos
moldes do que foi erigido no pós-segunda guerra, está constrita pelas vicissitudes do momento,
expressas principalmente pelos constrangimentos macroeconômicos impostos pela nova ordem
econômica internacional arquitetada no pós 70, tendo agora o mercado como instância
suprema de coordenação das atividades econômicas. Trata-se de um cenário econômico que
não propicia as condições necessárias à implementação de políticas de corte keynesiano, bem
como o compromisso com os avanços na área social nelas referenciadas – aqui denominados
de Keynesianismo social.
Em que pese a afirmação anterior, a validade da teorização keynesiana num momento
histórico de manifesto fracasso das políticas neoliberais, segue pontuando o debate econômico.
Generalizam-se as críticas às crenças e às políticas preconizadas pelo receituário neoliberal,
enquanto se renovam as propostas de um novo tipo de intervencionismo estatal voltado para
um desenvolvimento econômico mais inclusivo.
À guisa de conclusão, advogamos aqui que o poder de veto dos mercados financeiros
sobre a condução da política econômica não é uniforme, isto é, varia de acordo com cada país
a depender de sua postura e “enquadramento” na ordem econômica e financeira internacional
do pós 70, de que resulta a sua capacidade de compor políticas de forma mais ou menos
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autônoma. Isto significa dizer que a perda relativa de autonomia da maioria dos Estados
Nacionais, não deve ser correlacionada a um suposto ocaso do Estado. É precisamente de
acordo com as possibilidades distintas de inserção externa e com capacidades política,
econômica e social peculiares a cada país que os Estados Nacionais podem tentar, com maior
ou menor grau de sucesso, um novo tipo de proteção social que garanta a defesa dos interesses
de seus cidadãos.
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Resumo

Este artigo procura examinar os aspectos que tornaram a Companhia Rio Claro de
Estradas de Ferro uma opção atraente de investimento aos agentes que negociaram sua fusão e
compra. Focaliza-se os interesses econômicos de uma parcela da oligarquia cafeeira paulista,
do capital ferroviário nacional (representado pelas Companhias Paulista e Mogiana) e do
capital financeiro inglês vinculado ao English Bank of Rio de Janeiro. O artigo está dividido
em duas partes. A primeira analisa a tentativa de fusão entre as Companhias Paulista e Rio
Claro. A segunda focaliza a administração da Companhia Rio Claro pelo capital inglês e os
interesses específicos deste grupo nos investimentos em ferrovias no Brasil.
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A ESTRADA DE FERRO RIO CLARO NA DISPUTA PELO ACESSO AO OESTE DO
PLANALTO PAULISTA
Guilherme Grandi∗

Existe uma vasta bibliografia no campo da história econômica que focaliza a introdução
do transporte ferroviário e suas conseqüências econômicas para a experiência de diversos
países do globo. É notória a grande quantidade de trabalhos que desenvolvem estimativas a
respeito dos impactos econômicos e sociais advindos da construção e operação das ferrovias.
Muitos desses trabalhos discutem a participação do transporte ferroviário no PIB nacional e os
benefícios econômicos e sociais gerados pela inovação no segmento de transporte. A
abordagem predominante nesses trabalhos, denominada the social saving approach, vincula-se
diretamente aos trabalhos clássicos sobre o sistema ferroviário norte-americano de autores
como Robert Fogel a Albert Fishlow1. John Coatsworth e William Summerhill também
aplicam essa metodologia, em estudos sobre os impactos diretos e indiretos decorrentes do
setor ferroviário em países como o México e o Brasil2.
William Summerhill analisando as conseqüências da introdução das ferrovias no Brasil
afirma que durante o século XIX a maioria das companhias ferroviárias não gozavam de níveis
altos de lucratividade. Apenas nas regiões onde o nível de renda era mais elevado havia
maiores possibilidades de ganhos às empresas ferroviárias, como era o caso da região sudeste
do Brasil3.
Este estudo analisa a trajetória de uma companhia ferroviária situada numa importante
região cafeeira paulista: a Companhia Estrada de Ferro Rio Claro. Para alguns historiadores a
Companhia Rio Claro foi o maior empreendimento jamais tentado pelos fazendeiros, situados
além do município de Rio Claro, e que não contava com a política de dividendos garantidos
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pelo Governo. Summerhill argumenta que em 1887, ano em que a Companhia Rio Claro
conclui a extensão total de suas linhas, o transporte ferroviário de carga contabilizou uma
economia de 78,4 milhões de mil-réis, equivalente a aproximadamente 12% do PIB brasileiro
da época4.
Durante a segunda metade do século XIX a cultura cafeeira se expandiu por toda a
região do oeste paulista. A partir de meados da década de 1870, fazendeiros locais exigiam que
o Governo aprovasse a concessão de uma ferrovia que, passando pela região, minimizasse o
custo do transporte de suas produções agrícolas. Antônio Carlos de Arruda Botelho, o Conde
do Pinhal, e José Estanislau de Melo Oliveira, o Visconde de Rio Claro, pertencentes à mesma
oligarquia local, também pressionavam o Governo e conseguiram influenciar decisivamente na
determinação do traçado da ferrovia em direção as suas propriedades e a vasta região
compreendida entre os municípios de Rio Claro e Araraquara5. Desde a aprovação da
concessão da ferrovia no início da década de 1880 até os anos 1890, o empreendimento foi
alvo de disputa entre diversos grupos nacionais e estrangeiros que manifestavam interesses
políticos e econômicos em torno do traçado e, principalmente, dos lucros que a localização
estratégica da Companhia nas promissoras terras do oeste paulista garantia.
O objetivo da presente comunicação é examinar os principais aspectos que tornaram a
Companhia Rio Claro de Estradas de Ferro uma opção atraente de investimento aos agentes
que negociaram sua fusão e compra. O texto está dividido em duas partes. A primeira analisa a
tentativa de fusão entre as Companhias Rio Claro e Paulista. Já a segunda parte focaliza a
administração da Companhia Rio Claro pelo capital inglês e os interesses específicos deste
grupo nos investimentos em ferrovias no Brasil.

1. A Companhia E. F. Rio Claro e a tentativa de fusão com a Companhia Paulista

A Estrada de Ferro Rio Claro pode ser caracterizada como uma ferrovia de pequeno
porte. Com uma extensão de 270km e 218m tal ferrovia teve seu primeiro trecho inaugurado
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em 1884 ligando os municípios de Rio Claro e São Carlos do Pinhal, numa das principais
regiões cafeeiras da Província de São Paulo.
A história da Companhia E. F. Rio Claro vincula-se diretamente à questão do
prolongamento da estrada de ferro da Companhia Paulista. Desde o contrato de 1873 firmado
com o Governo Provincial, a Paulista detinha o direito de prolongamento além de seu ponto
terminal, aberto ao tráfego em 1876 no município de Rio Claro. Porém, antes mesmo em 1873,
o Governo Imperial estabeleceu que se fizessem estudos no intuito de se implantar uma via de
comunicação entre as províncias de São Paulo e Mato-Grosso6. Indicado pelo Governo para
fazer o reconhecimento das regiões e levantar as possíveis plantas, o engenheiro Francisco
Antônio Pimenta Bueno ofereceu para a escolha do traçado férreo a partir de Rio Claro a
cumeada entre os rios Tiête e Mogi-Guaçu.
Entre 1879-1880, a questão do prolongamento da estrada de ferro da Paulista toma
força no debate político da época envolvendo os fazendeiros locais, o Governo e a própria
Companhia Paulista. Saes afirma que no momento da publicação da concessão do
prolongamento a Paulista insistia no projeto em direção a Brotas e Jaú, contrariando interesses
de fazendeiros de São Carlos, Rio Claro e Araraquara7. Para o engenheiro da Companhia
Paulista na época, Adolpho Pinto, o traçado mais conveniente ao interesse geral das zonas a
serem servidas era o que conduzisse ao Morro Pelado (Itirapina). No entanto, este traçado não
agradava os familiares do Visconde de Rio Claro, grandes proprietários de terras em
Cuscuzeiro (atual município de Analândia)8.
O traçado que foi objeto de estudo encomendado pelo Governo Imperial, conhecido
como “traçado Pimenta Bueno”, tornou-se referência básica para o projeto de concessão do
6

A Guerra do Paraguai (1864-1870) serviu para alertar o governo brasileiro sobre a extrema carência de
nossas comunicações interprovinciais e com o interior do continente. MATTOS, C. M. Brasil, geopolítica e
destino. Rio de Janeiro: Bibliex/José Olynpio, 1975, p.47-49.
7
SAES, F. A. M. de. A grande empresa de serviços públicos na economia cafeeira. São Paulo: Hucitec, 1986,
p. 68-69. Em relação a polêmica do traçado, o Correio Paulistano e a Gazeta de Campinas ambos ligados à
Companhia Paulista, acusam certos fazendeiros de defenderem interesses pessoais. O Visconde de Rio Claro
é chamado de “suserano deste feudo chamado Província de São Paulo”, e o presidente da província Laurindo
de Brito é acusado de se curvar diante desses interesses e defender a Companhia Ituana. A respeito ver
também: SAES, As ferrovias de São Paulo. São Paulo: Hucitec, 1981, cap. 1; MATOS, O. N. de. Café e
ferrovias. São Paulo: Alfa-Omega, 1974, p. 54 e segs.; DEAN, W. Rio Claro: um sistema brasileiro de
grande lavoura, 1820-1920. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977, p. 78 e segs.; MATTOON, R. H. The
Companhia Paulista de Estradas de Ferro: 1868-1900 a local railway enterprise in São Paulo. Tese de
doutorado, Yale University, 1971, p. 78 e segs.
8
TRUZZI, O. M. S. Café e indústria no interior de São Paulo (o caso de São Carlos). São Paulo. Dissertação
de mestrado, FGV, 1985, p. 110-11.

4
prolongamento da estrada de ferro da Paulista. Todavia, após intensos debates proferidos nas
Assembléias Provinciais, a Companhia Paulista, no dia 20 de maio de 1880, abdicou do direito
de prolongamento por não concordar com o traçado proposto na concessão 9.
Pinto afirma que após a desistência da Paulista, não houve interessados em aceitar a
concessão nos termos da lei votada na Assembléia Legislativa Provincial do dia 10 de abril de
1880. Este contrato de concessão, que exigia a construção da estrada em bitola de 1,60m, não
era diferente de outros contratos ferroviários, com exceção de uma cláusula que estabelecia a
supressão da política de juros garantidos pelo Governo durante o período de construção da
estrada10. Este ponto é de suma importância, pois a Companhia Rio Claro foi uma das
primeiras ferrovias a ser construída e operada sem os dividendos garantidos pelo poder
público.
Para conquistar o interesse de possíveis concessionários, o Governo publicou editais de
concorrência para a construção de uma ferrovia de acordo com o traçado Pimenta Bueno,
compreendendo um ramal para Brotas, Dois Córregos e Jaú, mas em que se alterava a bitola de
1,60m para a de 1,00m11.
Diante de toda disputa que envolveu a questão do prolongamento, a concessão
finalmente foi feita ao próprio engenheiro da Paulista, Adolpho Pinto, ao seu irmão Luis
Augusto Pinto e ao capitalista Benedito Antônio da Silva através do decreto imperial n° 7838
de 4 de outubro de 1880. Segundo suas determinações, os concessionários tomariam a
responsabilidade de organizar uma companhia que construísse uma estrada de ferro sem a
garantia de juros do governo, cujo prazo do privilégio de construção, uso e gozo passara de 90
para 50 anos12.
No mesmo ano de 1880, o Barão do Pinhal comprou a parte da concessão dos irmãos
Pinto e logo se mobilizou na intenção de levantar capital para a construção da ferrovia. Após
um curto período de captação de recursos, a Companhia Rio Claro foi elevada a categoria de
sociedade anônima e autorizada a funcionar através do decreto n° 8639 de 12 de agosto de
1882. Sob um capital inicial de 1.800 contos de réis, a companhia em seu primeiro ano de
9
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operação (1884) passou a integralizar 2.300 contos de réis e logo após a conclusão total de seu
trajeto apresentou o capital social de 5.000 contos de réis, estando ele dividido em 25.000
ações de 200 mil réis cada uma e subscritas por 253 acionistas13.
Até o ano de 1888, a extensão da E. F. Rio Claro era de 264km, sendo 127km na linha
principal entre os municípios de Rio Claro e Araraquara, e os restantes 137km no ramal que
partia da estação do Visconde do Rio Claro, no km 57 de linha principal. O ramal que atingia o
município de Jaú continha 10 estações e a linha-tronco comportava 11, totalizando 21 estações
ao longo de toda a estrada14.
Durante todo esse período de construção e ampliação da Companhia E. F. Rio Claro, a
Companhia Paulista viu-se impossibilitada de expandir seus trilhos devido principalmente às
concessões oferecidas de um lado à Companhia Rio Claro, e do outro à Companhia Mogiana.
Como estratégia de expansão dos serviços de transporte, a Paulista após ter alcançado Porto
Ferreira em 1880 seguiu rumo ao oeste em direção a Descalvado e estabeleceu a navegação a
vapor no rio Mogi-Guaçu.
Em seu estudo sobre a seção fluvial da Paulista, Neto identifica dois objetivos básicos
da Companhia com o estabelecimento da navegação no Mogi-Guaçu: primeiro, criar infraestrutura de transporte que atendesse às demandas da economia cafeeira, tanto na exportação
de café quanto no abastecimento das fazendas e dos novos centros produtores, e segundo, atrair
para o tráfego da Companhia o mercado da pecuária da frente de expansão que se encontrava
no sul de Mato-Grosso, Goiás e Minas Gerais. Para o pesquisador, nos primeiros anos de
atividade da hidrovia constatou-se a prática do monopólio do comércio de sal pela Paulista
com o mercado da frente de expansão15.
A produção ligada à pecuária de Minas Gerais e Mato Grosso fez do Triângulo Mineiro
uma das regiões mais atrativas aos interesses mercantis das companhias ferroviárias que, em
seus projetos de expansão, procuravam ultrapassar a frente pioneira do café que se estendia por
todo o vale do Mogi-Guaçu. Os fazendeiros de Goiás e Mato-Grosso conduziam suas boiadas
para o leste a fim de comercializá-las em Minas Gerais. Uberaba era o destino não só daqueles
12
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que demandavam do Santana do Parnaíba, mas também de outros oriundos do vale do Miranda
e Taquarí, em Goiás, além dos procedentes de campos mais distantes como os de Cuiabá16.
A crescente importância desse mercado despertou o interesse da Paulista que decidiu,
como única alternativa de expansão para o seu tráfego, investir na navegação do rio MogiGuaçu. Em 1882, procedeu-se à exploração do rio para o levantamento de suas condições. Em
17 de janeiro de 1883, a Paulista requeria à Assembléia Provincial a concessão do privilégio
para a navegação dos rios Mogi-Guaçu e Pardo até a barra do Rio Grande. Porém, somente em
1886 definiu-se a questão da concessão do privilégio à navegação através do decreto n. º 9753,
de 6 de maio daquele ano, onde o Governo Imperial concedeu à Paulista o privilégio de dez
anos, que, em agosto, elevou-se para trinta anos o direito de navegação pelos rios Pardo, MogiGuaçu e Grande17.
Construída numa extensão de 200km, de Porto Ferreira ao Pontal do Rio Pardo, a seção
fluvial da Paulista conheceu rapidamente o fracasso. A baixa receita com o transporte de
passageiros e a intensa concorrência com a Mogiana, principalmente em relação ao comércio
de sal, fez com que a Paulista, a partir de 1887, buscasse novas alternativas na intenção de
concorrer melhor com as empresas rivais no transporte de um tráfego de mercadorias e
passageiros cada vez mais expressivo, em função da expansão cafeeira. Em trabalho sobre a
legislação ferroviária, o engenheiro Clodomiro Pereira chama a atenção com relação ao erro
cometido pela Paulista em não ter se engajado na construção da linha de Rio Claro a
Araraquara.

Desde 1883, ou mesmo desde a concessão das linhas do Rio Claro a Araraquara, e seu
ramal, que a Companhia Paulista por um erro, jamais perdoável, não quis construir ...
viu-se esta entalada por todos os lados, não podendo nem prolongar-se nem alargar sua
rede, salvo dentro da zona privilegiada. Daí os esforços desordenados que a partir de
1887 começou a empregar para sair desta situação. Veio-lhe primeiro a mania de fusão
com as linhas vizinhas, e depois a de compra18.

Em 16 de abril de 1888, a Paulista dirigiu-se formalmente em ofício à Diretoria da
Companhia Rio Claro para manifestar-lhe sua intenção de fusão. Em resposta ao ofício, na data
de 17 do mesmo mês, o Dr. Firmiano de Morais Pinto, presidente da Companhia Rio Claro,
16
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manifestou-se favoravelmente com relação à possibilidade da Rio Claro unificar seus direitos e
interesses com a Paulista e informou que iria reunir os membros da Companhia para estudar e,
assim, poder chegar a um juízo a respeito da questão proposta. Pouco tempo depois, a 14 de
maio de 1888, uma Comissão, representando a Companhia Rio Claro, apresentou um relatório
sobre o movimento financeiro de cada companhia, que estabelecia as seguintes bases para a
unificação:

1º. Ambas as Companhias entram para a comunhão com o seu capital, saldo, materiaes,
propriedades e direitos, de modo a constituírem uma só Companhia.
2º. As Companhias Rio Claro e Paulista tornam-se solidarias e reciprocamente
responsáveis pelas suas respectivas obrigações.
3º. Para o effeito da comunhão os títulos ou acções de ambas as Companhias são
indistintamente do valor nominal de 200$000 cada uma19.

A Diretoria da Paulista também encaminhou os engenheiros Walter Hammond e
Adolpho Pinto para procederem ao exame da linha férrea da Companhia Rio Claro, com o
objetivo de formalizarem um parecer definitivo a respeito da união de ambas as Companhias.
A Paulista defendia com freqüência a idéia de se criar uma grande federação entre as
companhias de estradas de ferro da Província, a qual seus representantes chamavam de grande
fusão. A fusão proposta entre as Companhias Paulista e Rio Claro seria o início da realização
desse audacioso plano de viação nacional. Em relatórios apresentados à Diretoria da Paulista,
os engenheiros nomeados consideravam algumas das vantagens deste que seria o primeiro
passo para a integração geral de todo o sistema ferroviário da Província de São Paulo.

É que a fusão não só as libertaria do continuo attrito de interesses em que ora vivem,
como havia de acarretar vantagens de toda a especie tanto para a riqueza privada como
para a economia social.
(...)
Fundidas as empresas, o total do pessoal poderia ser reduzido uma terça parte do
existente, seria bastante um só edificio, um só armazem geral, os artigos de consumo,
comprados em muito maior escala custariam menos, em vez de gastar dezenas de
contos de réis, a titulo de comissão paga aos agentes encarregados de comprar no
estrangeiro, poderia a companhia geral manter na Europa um profissional, empregado
seu, especialmente commisionado para tal fim, a exemplo do que faz o governo geral
com relação ás estradas do Estado.
Este agente, comprando directamente nas fabricas e em grande proporção, com
habilitações technicas para escolher e bem apreciar a qualidade dos materiaes e
fiscalisar quaesquer encommendas, sem duvida havia de desempenhar-se da tarefa com
muito mais proveito e economia do que qualquer casa comercial.
19
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Ainda outras muitas vantagens resultariam da fusão. A rede geral das vias ferreas da
provincia, que se foi desenvolvendo sem plano e sem systema, poderia corrigir-se em
alguns pontos, preenchendo-se varias condições desde já necessarias para maior
commodidade dos transportes e facilidade das communicações 20.

Feita a análise das condições técnicas e econômicas de ambas as ferrovias, em 27 de
outubro de 1888 a Paulista informou a Companhia Rio Claro que sua proposta do valor de
ambas as ações serem de 200 mil réis cada uma, só trazia vantagens à Companhia Rio Claro.
De acordo com a Paulista, as ações da Rio Claro rendiam cerca de 25% menos em comparação
às suas. A Companhia Paulista, portanto, propunha que a base do valor das ações fosse de duas
ações suas para três da Rio Claro21.
Tal proposta não foi aceita pelos diretores da Companhia Rio Claro, que argumentavam
em favor da primeira base formulada por eles. O engenheiro da Paulista Adolpho Pinto
considerava estas bases ainda vantajosas para a Companhia Paulista: “... julgamos que pode a
Companhia Paulista, sem prejuízos de seus interesses, aceitar a fusão mesmo em base mais
favorável à Companhia Rio Claro”22. A opinião de Pinto, porém, não foi o suficiente para que
os diretores da Paulista aceitassem a paridade de ações. Na Assembléia de Acionistas de 31 de
março de 1889 decidiu-se deixar de prosseguir na negociação23.
Malograda a tentativa de fusão, não foi difícil ao Conde do Pinhal encontrar
estrangeiros interessados em comprar a Companhia Estrada de Ferro Rio Claro. No dia 4 de
julho de 1889, o capital inglês vinculado ao English Bank of Rio de Janeiro comprou a
Companhia que durante as últimas décadas do século XIX era muito bem conceituada pelos
analistas de carteira de investimentos de Londres24.
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A questão da venda da Companhia E. F. Rio Claro figura como um mistério para a
historiografia, uma vez que os seus demonstrativos mostram-se favoráveis ao apresentar
índices crescentes de suas receitas. Um dos parâmetros mais comuns utilizados para se avaliar
a lucratividade das linhas é o coeficiente de tráfego. Este coeficiente mostra-se inversamente
proporcional ao lucro das companhias ao captar qual a participação do total de despesas na
receita da ferrovia num determinado período (coluna 5 da Tabela 1). Observa-se que o ano de
1887 foi o único no qual as despesas ultrapassaram 50% da receita. Isto se justifica em função
do vencimento, somente em janeiro de 1888, de dividendos relativos a 4.000 ações emitidas
para a conclusão do último trecho do ramal de Jaú.

Tabela 1. Estrada de Ferro Rio Claro. Demonstração dos resultados e coeficiente de tráfego
1884-1888 (réis)
Ano

Receita

Despesa

Saldo

Coeficiente

1884

310:500$81

149:033$60

161:467$21

48,0%

1885

485:476$52

226:863$04

258:613$47

46,7%

1886

625:900$35

261:947$72

363:952$63

41,9%

748:611$81
399:683$50
348:928$31
0
0
0
932:969$10
383:885$11
549:083$98
1888
0
5
5 8, p.68.
Fonte: RCPEF, nº 38 de 30 de setembro de 1888, Anexo n°

53,4%

1887

41,1%

Há divergências entre alguns autores sobre os motivos que levaram os proprietários
cafeicultores a venderem a ferrovia que se encontrava em pleno progresso e franco
desenvolvimento durante a década de 1880.
Diniz observa que as incertezas provocadas pelas mudanças políticas e as possíveis
modificações na situação econômica do país, não seriam suficientes para explicar a venda da
próspera Companhia Rio Claro. Poderia ter sido, talvez, em função dos rumores da emergência
de revolução para derrubar o Império? Dean é mais enfático ao afirmar que o Conde do Pinhal
não tinha interesse especial em operar a ferrovia25.
Após o falecimento de um dos membros mais importantes da Diretoria da Companhia
Rio Claro, o Conde do Pinhal lamentaria não só a perda de seu sogro, o Visconde de Rio Claro,
José Estanislau de Melo Oliveira, mas também daquele que participava ativamente de todas as
25
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obras e decisões cruciais envolvendo a Companhia. Talvez, uma das hipóteses, é o fato dessa
perda ter influenciado o Conde em sua decisão de abandonar o empreendimento ferroviário.
Em 1884, ano da morte do Visconde de Rio Claro, o Conde do Pinhal prestou-lhe as devidas
homenagens na Assembléia de Acionistas:

pois que todos bem conhecem e compreendem que a pessoa d’elle era a alma, acção e o
motor principal da existencia desta companhia. D’elle dimanaram todas as forças para
sua organisação e engrandecimento, seus companheiros de directoria não eram mais do
que agentes de trabalho, pois que o pensamento era d’elle26.

Saes argumenta que na década de 1890 iniciou-se uma reestruturação do grande capital
dentro da economia cafeeira. Nesse momento, em meio às crises inter-relacionadas de diversas
ordens (cambial, do mercado cafeeiro, bancária), eclodia no seio da relação entre cafeicultura e
capital (mais precisamente o capital aportado no setor ferroviário) o início de um conflito de
interesses envolvendo fazendeiros, investidores estrangeiros e o capital não gerado
exclusivamente pela lavoura27.
Porém, ao que nos parece, a observação de Pinto esclarece um pouco a situação
econômica da época, ao afirmar que ao final da década de 1880 e início de 1890 “... se
desenvolveu e alastrou no país a febre dos negócios, esse desenfreado espírito de especulação
que invadiu e contaminou todas as classes ativas da nação,...”28.
É importante também lembrar que, a abolição dos escravos em 1888 acarretou para a
maioria dos fazendeiros uma sobrecarga de gastos com o novo encargo de pagamento de
salários. Esse fato, aliado às limitações do sistema de crédito ao setor cafeicultor, talvez tenha
incentivado o Conde a vender a Companhia para investir no setor financeiro e na
comercialização do café. Vendida a Companhia, o Conde fundou o Banco de São Paulo e a
Casa Comissária Arruda Botelho29.
Acreditamos que a opção do Conde de transferir suas opções de investimentos
justifique-se por sua obstinação em aumentar seus rendimentos com sua principal atividade
econômica, a cafeicultura. Diante das restrições de crédito agrícola e das dificuldades com a
mediação da comercialização do café em Santos (conflito com o comissariado que atuava
26
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28
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29
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naquela praça comercial), o fundador da Companhia Rio Claro, na primeira Assembléia
preparatória de fundação do Banco de São Paulo, subscreveu cinco mil apólices ouro emitidas
pelo Governo Imperial. O banco ainda contava com um agente em Santos para as transações
financeiras de exportação do café e teve como seu presidente o próprio Conde que exerceu o
cargo até 190130.

2. A gestão inglesa da Companhia E. F. Rio Claro

A partir de 30 de setembro de 1889 a Companhia Rio Claro, segundo Pinto, teve a sede
de sua Diretoria transferida para Londres onde passara a se chamar The Rio Claro São Paulo
Railway Company.
No contrato de compra da ferrovia, firmado em 4 de julho de 1889 entre a Diretoria da
Companhia Rio Claro e os investidores ingleses, estabeleceu-se que o capital de 600.000 libras
da Companhia estaria dividido em 60.000 ações de 10 libras cada, e que 5% desse capital
formaria o estoque de títulos de obrigações (debêntures). A emissão do capital acionário
correspondente em réis seria de 450.000 libras e os pagamentos das debêntures poderiam ser
feitos no valor total das parcelas pré-definidas ou, nas datas de vencimento (15 de outubro ou
15 de novembro) com um desconto de 2% ao ano. Os juros sobre as debêntures eram pagos
semestralmente sempre no primeiro dia de janeiro e julho, com o primeiro pagamento a se
realizar em 1° de janeiro de 1890. Dessa forma, o English Bank of Rio de Janeiro foi
autorizado a receber as subscrições das ações e das debêntures acima mencionados31.
Os investidores ingleses vinculados ao banco supracitado, à São Paulo Railway
Company e ao Union Bank of London adquiriram a Companhia Rio Claro com todos os seus
materiais, dependências, privilégios e direitos, os quais foram transacionados mediante um
pagamento de garantia feito ao fundo de reserva do Tesouro Nacional de aproximadamente
42:000$000 (ao câmbio de 27 dinheiros, equivalente a 4.725 libras). O pagamento à vista em
dinheiro foi de 1.050.000 libras e o prêmio pela emissão das debêntures forneceu 12.000 libras
de capital de giro à Companhia32. Pinto observa que os investidores ingleses compraram o
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patrimônio da Companhia pela quantia de 8.000 contos de réis (ou 320 mil réis por ação),
numa extensão total de 264km e uma receita líquida média orçada em 400 contos de réis para o
ano de 188933.
Existe uma vasta bibliografia destinada ao estudo dos investimentos externos no Brasil.
Castro afirma que além da abertura de novos mercados de investimentos, a ferrovia barateou o
custo das matérias-primas e alimentos aos ingleses, e aumentou o fluxo de exportação de
equipamentos e máquinas. Em contrapartida, o segmento econômico de transportes acarretou a
modernização da infra-estrutura com a redução dos custos na intensificação das relações
comerciais entre as cidades e os portos, aumentando a circulação de capital e gerando renda na
economia nacional34.
A administração inglesa da Companhia Rio Claro adquiriu logo a concessão para novas
linhas e iniciou a construção dos ramais de Água Vermelha e Ribeirão Bonito, além do
prolongamento de Araraquara a Jaboticabal, numa extensão de 201km a mais para o
desenvolvimento de sua linha.
Diniz afirma que durante o controle inglês grandes quantidades de café ficaram paradas
nas estações estocadas nos armazéns da The Rio Claro Railway Company, causando
descontentamento entre os produtores insatisfeitos com a insuficiência dos meios de
transportes. Os fazendeiros reclamavam através dos jornais da região da deficiente capacidade
de transporte da ferrovia. Em 1890, o Inspetor Geral da Companhia acusou a Paulista de não
colocar um número suficiente de vagões no ponto de baldeação da estação de Rio Claro para o
transporte necessário de café. Em ata da 22ª. Sessão da Câmara de Rio Claro, do dia 6 de
dezembro de 1890, registrou-se que os chefes de estação da The Rio Claro Railway Company
se recusavam a receber mais sacas de café por não terem como recolher e armazenar
quantidades cada vez mais vultosas do gênero35.
Esse último dado comprova de fato a emergência do conflito entre o grande capital
estrangeiro (representado pela The Rio Claro Railway) e a cafeicultura. Se por um lado, a
insuficiência nos transportes acarretou grandes perdas aos rendimentos dos produtores
paulistas, por outro, a depreciação cambial característica deste período afetou diretamente a
rentabilidade dos investimentos ferroviários, a ponto das despesas com a importação de
33
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combustíveis e lubrificantes terem aumentado substancialmente. Saes acrescenta que a queda
do câmbio também elevou o custo de vida dos trabalhadores ferroviários, o que se refletiu no
aumento dos salários pagos pelas estradas de ferro36.
Segundo Dean, os investidores ingleses administraram mal a ferrovia que não deixou de
ser lucrativa apesar das reclamações por parte da opinião pública. O lucro, sob um
investimento inicial de 850.000 libras, foi de 1.950.000 libras37. O balanço da The Rio Claro
Railway Company de 31 de março de 1892 contabilizou o gasto de 1.356.460 libras com a
compra da estrada e sua ampliação, ao mesmo tempo em que a receita líquida do exercício na
mesma data elevara-se à aproximadamente 1.242:869$400, ou seja, um acréscimo de 210,7%
em comparação a renda líquida média de 1889 que foi de 400:000$000 38.
Ao analisarmos o desempenho econômico da Companhia E. F. Rio Claro nos primeiros
nove meses do ano de 1888, período que antecedeu a compra efetivada pelos investidores
ingleses, observamos que as despesas representavam 47,2%, ou um pouco menos da metade da
receita total desse período que foi de 593:968$760 com um saldo de 314:084$050. Isso
demonstra a excelente condição financeira da empresa que distribuiu no mesmo ano o
dividendo de 6$200 por ação (6,2%), e tinha no movimento de seu tráfego uma variedade
relativa de gêneros a serem transportados39.
Como se pode observar na Tabela 1, a Companhia Rio Claro demonstrou um
crescimento significativo de suas receitas ao longo de seus primeiros anos de operação. De
1884 até 1887, quando ficou concluído o trecho final do ramal de Jaú, a Companhia mantevese imune à participação de capitais de terceiros. Durante todos esses anos a operação do
serviço ferroviário se fez sem a necessidade de contrair dívidas, seja por meio de empréstimos
ou por emissões de debêntures.
Os dados da Tabela 2 ilustram com precisão e de modo inequívoco o excelente
desempenho dos resultados da ferrovia também durante a gestão do capital inglês.
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Tabela 2. Estrada de Ferro Rio Claro. Demonstração dos resultrados e coeficiente
tráfego 1889-1892
Ano
1889
1890
1891
1892ª

Receita
1.139:109$73
1.362:639$52
1.911:875$16
2.455:120$52

Despesa
418:808$295
513:572$050
950:277$940
1.459:791$828

Saldo
720:301$43
849:067$47
961:597$22
995:328$70

Coeficiente
36,8%
37,7%
49,7%
59,5%

Fonte : BRASIL.Relatório do Ministério da Indústria Viação e Obras Pública, de
1893-1895.
ª A partir de 1o. de Abril deste ano a E. F. Rio Claro passa a ser administrada e operada
pela Companhia Paulista de Vias Férreas e Fluviais.

Outra maneira de se avaliar o desempenho da ferrovia no período em que ela esteve sob
administração inglesa é através dos dados contidos nos relatórios da Companhia Paulista que
apontam, para o exercício do ano de 1890, a maior receita de tráfego em trânsito, aquela gerada
pelas linhas da The Rio Claro Railway. Por receita de tráfego em trânsito, entende-se a receita
absorvida pela Paulista, mas produzida por outras linhas férreas com as quais ela se
entroncava. O transporte realizado pela Rio Claro Railway nesse ano gerou uma receita de
1.027:520$880 à Paulista, enquanto que a segunda companhia ferroviária mais rentável,
segundo esse termo específico, foi a Mogiana, responsável pela receita de 1.007:262$570 40. O
movimento e receita desse tráfego em trânsito especifica-se da seguinte forma:

Tabela 3. Companhia Paulista. Movimento e receita do tráfego em
trânsito em 1890 (Companhia Rio Claro)
Especificação
Quantidade
Receita
70:553$58
Viajantes
13.996
19:032$65
Bagagens e encomendas (Kg)
2.297
1:318$71
Animais em trens de passageiros
241
Animais em trens de carga
48
233$850
592:091$46
Café (kg)
23.937.786
341:517$61
Diversas mercadorias
Fonte : RCPEF, nº 42 de 26 de Abril de 1891, Relatório do Inspetor
Geral, Anexo nº 3.

Já para o ano seguinte (1891), essa mesma receita (tráfego em trânsito) produzida pelo
serviço de transporte da Rio Claro Railway foi orçada a 1.298:276$610, ou seja, 26,4% a mais
do que no ano anterior. Em 1891 a receita com o transporte de passageiros respondeu por
40
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110:279$090; bagagens e encomendas 37:461$670; animais em trens de passageiros
2:239$410; telegramas 4:589$600; animais em trens de carga 347$540; mercadorias diversas
428:652$010; e por fim o café respondeu por 714:707$29041.
Ademais, era evidente a preocupação dos diretores da Paulista com a importância do
transporte da Rio Claro para a geração de sua receita. No relatório de 26 de abril de 1891
encontramos uma proposta da Paulista de negociação com a Rio Claro Railway, que em linhas
gerais visava estabelecer um acordo de cooperação mútua de modo a evitar iniciativa
semelhante com outras companhias concorrentes. Dentre as principais cláusulas da convenção
destacamos: a primeira, que proibia qualquer das Companhias o estabelecimento de tráfego
mútuo ou ligação de qualquer espécie com terceiras, salvo os que já estavam em vigor; a
segunda, que elevara a 20% o abatimento no transporte da linha da Paulista em favor dos
gêneros de importação e exportação destinadas ou provenientes das estações do ramal de Jaú
que antes era de apenas 15%; e a quarta cláusula, que vetava a concessão, por parte das duas
Companhias, de abatimento de suas tarifas à terceiros sem prévio acordo42.
Curiosamente, nesta mesma Assembléia de Acionistas da Paulista realizada no dia 26
de abril de 1891 foi mais uma vez proposta, e por fim, autorizada a compra da The Rio ClaroSão Paulo Railway Company. Assim ficou resolvido elevar-se para 60.000 contos de réis o
capital social da Companhia Paulista através da emissão de novas ações, para que o produto da
venda dessas ações fosse aplicado às despesas com a compra da estrada de Rio Claro43.
Para nós o interesse dos investidores ingleses em vender a ferrovia relaciona-se com as
circunstâncias econômicas produzidas pela política do Encilhamento. No início da década de
1890 as emissões de papel moeda autorizadas pelo Governo Provisório estimularam diversos
agentes a se arriscarem na aventura dos negócios. Nesse período, a vida econômica no Brasil
presenciou um movimento especulativo que parecia dar vida a uma série de novas empresas.
Esse colossal movimento de negócios desenvolveu repentinamente um mecanismo de
importação exacerbado a ponto de por em xeque a eficiência do tráfego da São Paulo Railway,
que não mais comportava transportar a grande quantidade de cargas depositadas no porto de
Santos44.
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A efêmera trajetória da The Rio Claro Railway Company explica-se devido o interesse
dos investidores ingleses em lucrarem ao máximo com o mínimo investimento na direção de
empresas dos segmentos de infra-estrutura ligados a economia agrícola exportadora. No seu
caso, sua receita vinculava-se indubitavelmente ao transporte de café, o que acarretava a nítida
necessidade de se alcançar novos pólos produtores de forma a aumentar a oferta do serviço de
transporte a um volume de mercadorias e passageiros cada vez mais expressivo.
Entendemos que a administração inglesa da Companhia Rio Claro aproveitou-se da
conjuntura econômica por que passava o Brasil na época para aumentar seus rendimentos, não
por meio do próprio investimento na linha férrea, mas sim através da transação definitiva, e
muito vantajosa, que culminou em sua venda à Companhia Paulista no ano de 1892. O próprio
comentário do presidente da Assembléia da Rio Claro Railway denota a frustração de seus
diretores com respeito à dinâmica interna do sistema econômico brasileiro:

... que o Governo tinha o poder de diminuir a tarifa, logo que a renda aumentasse; que
o país se achava em condições instáveis, e que o câmbio havia descido
extraordinariamente, tudo isso fazia com que a direção se mostrasse temerosa pelo
futuro da estrada45.

Diante dos fatos e especificidades que envolvem a venda da Rio Claro Railway, esta foi
adquirida pela Companhia Paulista de Vias Férreas e Fluviais com todos os seus direitos por
2.775.000 libras, sendo 25.000 pagas em dinheiro e o restante de 2.750.000 em debêntures,
com vencimento de 5% de juros ao ano, pagos semestralmente com o primeiro pagamento a
realizar-se em 1o de outubro de 189246.

Considerações finais

O exame do tema das transações econômicas envolvendo a Companhia E. F. Rio Claro
sugere diversas evidências a respeito dos interesses dos agentes nas negociações. Obviamente,
o presente artigo não pretendeu esgotar o assunto, mas apenas examinar os principais aspectos
que motivaram os agentes a negociar a Companhia Rio Claro.

45
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Os motivos que levaram o fundador, o Conde do Pinhal, a desistir do empreendimento e
vender a Companhia, parecem mais simples de serem entendidos. Inicialmente, era grande o
interesse do Conde pela construção da ferrovia, porque permitiria minimizar os custos de
transporte da produção agrícola de suas fazendas, bem como a de seus parentes e amigos, até o
porto de exportação em Santos. Vimos que após a morte de José Estanislau de Melo Oliveira, o
Visconde de Rio Claro, o Conde do Pinhal parece ter perdido o interesse em administrar a
ferrovia. De fato, a participação do Visconde nas decisões envolvendo a atividade ferroviária
era crucial para o desenvolvimento e o bom funcionamento da Companhia. Ademais,
argumentamos também que as limitações do sistema de crédito ao setor cafeeiro podem ter
influenciado o Conde a vender a Companhia para investir no setor financeiro e na
comercialização do café.
Com respeito à mesma transação operada pelos investidores ingleses as evidências já
não se mostram tão claras e óbvias. A princípio, a intenção desse grupo em investir na
Companhia Rio Claro esta relacionada a excelente situação financeira da Companhia, que
garantiria a possibilidade de altos índices de retorno ao capital inglês, durante a operação do
serviço ferroviário. Acreditamos que a venda da ferrovia esteja associada à frustração do
capital inglês com respeito à conjuntura econômica da época. A grande guinada da especulação
econômica que eclodiu no início do período republicano foi fruto de, basicamente, duas
medidas políticas adotadas no Brasil nesse período: a Lei Monetária de 1888, que permitia a
alguns bancos a emissão de papel-moeda em proporção às suas reservas metálicas, e a política
econômica do Encilhamento conduzida por Rui Barbosa.
Como conseqüência dessas políticas, entre 1890 e 1900 houve uma vasta especulação
financeira aliada a depreciação contínua do câmbio. Monbeig nota que o mil-réis caiu de 27
dinheiros em 1889, para 16,10 em 1892 e 6 em 189847.
Para os diretores da Rio Claro Railway as questões relativas às chamadas perdas de
câmbio consistiam, sem dúvida, no maior obstáculo à possibilidade de lucratividade dos
investimentos com a ferrovia. No triênio de 1890-1892 essa questão monetária acarretou as
seguintes perdas, respectivamente: 2.467, 27.889 e 72.544 libras48.

47
48

MONBEIG, P. Pioneiros e fazendeiros de São Paulo. São Paulo: Hucitec/Polis, 1984, p. 108.
Relatórios da The Rio Claro Railway Company, 1890-1892.

18
As perdas no momento de conversão da receita ferroviária em libras esterlinas
apresentam-se como evidências significativas em relação à desistência do capital inglês em
administrar a linha férrea da Rio Claro. Assim, depois de manifestada a intenção de outras
companhias ferroviárias em adquirir a estrada, os investidores ingleses decidiram se desfazer
do empreendimento em troca de outras fontes de investimento lucrativamente mais garantidas.
Por fim, cabe observar que a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro também tinha
interesse em adquirir tal ferrovia. Curiosamente, sua proposta era mais vantajosa ao ganho do
capital inglês do que a oferecida pela Paulista. Não se sabe ao certo porque os investidores
ingleses se recusaram a aceitar a proposta da Mogiana. Todavia, as hipóteses e as respostas
para esta e outras importantes questões sobre a Companhia E. F. Rio Claro ficarão a cargo de
nossos futuros trabalhos.
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II Encontro de Pós Graduação em História Econômica
Caminhos e descaminhos do tabaco na economia colonial
Gustavo Acioli Lopes1

1. Unidades agrícolas familiares na colônia

Várias pesquisas têm demonstrado a presença significativa e disseminada de
pequenos produtores de alimentos com base familiar ao longo do período colonial. Entre os
pesquisadores, alguns não hesitaram em classificá-los, a estes pequenos produtores, de
camponeses. No entanto, a definição do que seja a unidade camponesa de produção não é
tão simples e os autores dos quais nos ocupamos aqui não desenvolveram com muito vagar
a definição daquilo que consideram o "campesinato" colonial.
Há menções a certas definições sumárias ou estas estão colocadas tacitamente,
podendo ser deduzidas pelas referências bibliográficas. Parece-me, todavia, que tal
definição deveria ser tratada de forma tão rigorosa quanto os demais aspectos de análise da
economia colonial luso-brasileira. Portanto, discuto duas vertentes destas definições, mas
apenas como forma de permitir avaliar a cultura do tabaco, tema central desta apresentação,
em comparação com a de alimentos no agro colonial.
Creio que é preciso mais que a definição do camponês 'neston' de Fernand Braudel,
segundo a qual "existem mil maneiras de ser camponês"2, para nos acercamos da pequena
produção agrícola colonial. Se na Europa moderna o campesinato convive com diferentes
formações sócio-econômicas, a leste e a oeste da Europa, e seguindo destinos diversos à
medida que as relações capitalistas avançavam no campo, no Brasil colônia a produção
familiar esteve inserida na formação sócio-econômica escravista, até os estertores desta.
Para circunscrever a breve análise que aqui se apresenta a alguns autores que
formularam uma definição de campesinato, partimos das referências acima aludidas dos
historiadores da economia colonial luso-brasileira. João Fragoso e Manolo Florentino
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Doutorando em História Econômica/FFLCH - USP.
Idem. Civilização Material, Economia e Capitalismo, séculos XV-XVIII. t. II: O Jogo das Trocas.
Lisboa; Rio de Janeiro: Cosmos, 1985, p. 230-1.
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partem da definição de Flamarion Cardoso3 mas, uma vez que esta remete, quase
literalmente, à de Sidney Mintz, é deste autor que trataremos, tanto mais quanto ele é a
referência explícita de Guillermo Palacios. De outro lado, por ser um autor cujas
formulações partem de dados 'empíricos' e por ser uma das referências mais importantes4,
A. Chayanov é o outro de nossos autores.
Para S. Mintz5, campesinato é sinônimo de produção familiar e, ao menos no
Caribe, ela surgiu como forma viável de produção antes ou depois do predomínio da
plantation ou, no máximo, em suas brechas, a exemplo da produção familiar de alimentos e
de tabaco para exportação em Barbados ou da produção de alimentos pelos escravos, os
quais constituiriam um "proto-campesinato".
A partir desta definição e especificação de sua efetivação histórica na América
colonial, G. Palacios6 afirma a presença de produção camponesa no Nordeste oriental da
América portuguesa, ao longo do século XVIII. Esta forma de produção de alimentos,
principalmente de mandioca, e, por certo tempo, de tabaco e algodão, se desenvolveu em
paralelo às crises da lavoura açucareira e nos limites geográficos da Zona da Mata, em
suma, nas brechas, físicas e econômicas, da plantation. Este historiador fala de uma "microformação social" derivada da plantation, mas não determinada por esta nem
estruturalmente articulada à grande lavoura escravista. No entanto, admite, o que é
importante para o argumento que aqui exponho, que a participação da pequena produção
familiar dos pobres livres nos "canais de acumulação" da economia colonial não muda a
condição sócio-econômica dos pequenos produtores7.
Embora seja difícil estabelecer quais os estímulos ao comportamento dos pequenos
produtores de base familiar na América portuguesa, não seria absurdo concordar com sua
classificação entre os camponeses, mesmo estando claro, naquilo que é exposto por
3

Ciro F. S. Cardoso. Agricultura, Escravidão e Capitalismo. Rio de Janeiro: Vozes, 1979, p. 52. Fragoso
remete também a Teodor Shanin. "A definição de camponês: conceituações e desconceituações - o velho e o
novo em uma discussão marxista". Estudos Cebrap, n. 26, 1980, p. 43-80; este, todavia, discorda que haja,
em termos marxistas, um modo de produção camponês; p. 63-5.
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Referência implícita de Sheila de Castro Farias, quando a autora trata da importância da composição familiar
para as pequenas unidades agrícolas domésticas da região de Campos (RJ) colonial; Idem. A colônia em
movimento. Fortuna e família no cotidiano colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p. 153-8.
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Idem. From Plantations to Peasantries in the Caribbean. In: ______ ; Sally Price. (ed.). Caribbean
Contours. 3ª. ed. Baltimore: John Hopkyns University, 1989, p. 131-3.
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Idem. Cultivadores libres, Estado y crisis de la esclavitud en Brasil em la época de la Revolución
Industrial. México, DF: Colegio de México; Fondo de Cultura, 1998, p. 23-4 et passim.
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Palacios, que estes se disseminaram como produtores de tabaco devido aos estímulos da
demanda negreira na Costa da Mina8. Chayanov9 aponta que os camponeses (russos)
levavam o mercado em consideração na hora de optarem por esta ou aquela atividade para
o uso de sua força de trabalho, embora os estímulos à produção cessem não pelo declínio da
rentabilidade da atividade escolhida, mas no limite do equilíbrio interno de
consumo/trabalho.
Por fim, embora este aspecto não apareça muito desenvolvido em Palacios, o
mesmo fala de camponeses foreiros, isto é, pagantes de uma renda pelo uso da terra (ao
lado de posseiros). Aqueles não poderiam, segundo as definições concordantes de
Chayanov e K. Marx10, serem chamados de camponeses strito sensu, uma vez que só
aquela unidade doméstica de produção que se apropria integralmente do produto de sua
terra pode ser chamada camponesa.
No que diz respeito à análise da formação econômico-social11 colonial por J.
Fragoso e M. Florentino, a definição de campesinato comparece articulada à estrutura geral
desta formação. Seu cerne consiste no acesso estável a terra, na produção familiar (com
recurso eventual à mão-de-obra externa à família) e de subsistência (ainda que com alguma
ligação com o mercado) e, por fim, certo grau de autonomia na gestão de sua parcela de
terra. Comparada à definição de A. Chayanov, ambas diferem no que toca à fonte de força
de trabalho, que para este é estritamente familiar (não em sentido biológico), sendo, no
mais, compatível.
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Id., ibd., p. 37-8, 65-6.
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Fragoso e Florentino explicam, desta forma, a resistência da produção escravista sob
a hegemonia do capital comercial (residente) aos revezes do mercado externo, do qual
depende para a realização de sua produção. Visam, igualmente, a apreender a
especificidade pré-capitalista da formação sócio-econômica colonial, marcada pela
reprodução social do status quo por meio da reprodução ampliada da economia12.
Porém, seja no Nordeste oriental, seja no agro fluminense, a produção familiar em
pequena escala aparece como quase permanentemente ligada ao mercado, cujos estímulos
levam o pequeno produtor a ampliar sua atividade agrícola, quer de alimentos, quer de
tabaco. Assim, a plantation torna-se dependente, para sua reprodução, da oferta de
alimentos e insumos da produção interna da colônia, ao mesmo tempo em que faz desta
dependência condição uma vantagem em sua sobrevivência econômica.
Acresce que a produção camponesa caracteriza-se, segundo Chayanov e segundo
Marx, por não acumular capital e por repassar parte de seu excedente à sociedade13 ou,
diríamos aqui, ao modo-de-produção dominante. Isto faz a produção de alimentos em
unidades domésticas adequada à lógica da formação sócio-econômica, o mesmo podendo
ser dito da fumicultura no Recôncavo e no Nordeste oriental, ponto a que voltaremos mais
adiante.

2. Terra e trabalho na fumicultura colonial

No tocante aos fumicultores do Recôncavo baiano, podemos distinguir dois
períodos, divisão devida à falta de dados quantitativos, a saber, a primeira e a segunda
metades do século XVIII. Stuart Schwartz14 apresenta dados de apenas 3 propriedades
fumageiras no Recôncavo, a partir das quais conclui ser ilusório falar de produção
camponesa neste ramo do agro baiano colonial. Gostaria de contrapor a esta afirmação
dados qualitativos, os quais, se não permitem a precisão do estudo de Schwartz, podem ao
12
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menos nos aproximar do perfil da produção baiana de tabaco na primeira metade do
Dezoito, dada a falta de números que comprovem esta realidade.
A disputa entre a mandioca e o tabaco nos campos da Cachoeira e outras freguesias
vizinhas aparece constantemente ao longo do primeiro quarto do Oitocentos na
correspondência dos governadores-gerais. Em 1704, escrevia dom Rodrigo da Costa,
governador-geral, ao sargento-mor Filipe Melo Garcia, afirmando que, apesar das covas de
mandioca plantadas em Maragugipe
"não é bastante esta diligência que Vossa Mercê [o sargento-mor] tem feito para
deixar este povo [de Salvador] de experimentar falta de farinha; e esses moradores [de
Maragugipe], de se empregar na lavoura do tabaco; Vossa Mercê ordene a todos os Capitães,
que todo o tabaco que acharem plantado nos distritos de Maragugipe, o mandem arrancar
logo, sem respeitarem ser de pessoa, de qualquer qualidade que seja, ainda que esteja o
tabaco em terras incapazes de nelas se plantar mandiocas..." 15.

Admoestações, censuras e ordens do mesmo teor foram repetidas a "todos os
coronéis do Recôncavo" de Salvador em vários dias seguintes, segundo o governador "por
ter notícia, que todos os distritos de Maragugipe estão plantados de tabaco" (20/08/1704)
e que o próprio sargento-mor Felipe Garcia o cultivava, o qual "até hoje não mandou
arrancar (...) um só pé de tabaco por conveniências, ou respeitos"16. A proibição do cultivo
de tabaco estendia-se às localidades de Saubara, Campinhos e Capanema.
Os chamados campos da Cachoeira eram defesos, como os demais citados, à
fumicultura, mas dom Rodrigo da Costa acabou por isentá-los da proibição17 (20/07/1705),
tendo florescido como o principal produtor, reservando-se as demais freguesias ao plantio
de mandioca. Onze anos depois, todavia, o descumprimento desta ordem régia (de 1688)
mantinha-se. O Marquês de Angeja pretendeu incluir na proibição até mesmo Cachoeira,
em 1715, tendo recuado diante do conhecimento do bando de seu primo, Rodrigo da

15

D. Rodrigo da Costa. Carta para o Sargento maior Felipe Melo Garcia. Bahia, 14/08/1704. In: Documentos
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91-2.
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Costa18. As demais freguesias persistiam na fumicultura, como se depreende de outra carta.
Escrevendo a três dos capitais do Recôncavo, em 24/01/1721, o vice-rei Vasco Fernandes
César de Menezes afirma que, não obstante a publicidade da lei régia por bandos nos anos
anteriores,
"sou informado se tem procedido muito pelo contrário, não só faltando eles [lavradores] à
[planta] da mandioca, mas usando da de tabaco nas terras destinadas para ela [a mandioca]. (...)
Ordeno a Vossa Mercê (...) examine logo se os lavradores dos distritos de seu Regimento,
ocupam as terras que lavram dentro das dez léguas que principiam da beira-mar pela terra
dentro que a dita lei dispõe, para a planta da mandioca, ou se usou nelas de tabaco: e achando
Vossa Mercê que têm faltado ao que por repetidas vezes se lhe tem ordenado, plantando nas
ditas terras tabaco, lho mandará logo arrancar todo sem atenção a pessoa alguma; e os obrigará
a que se ocupem na de mandioca"

19

.

Por estas correspondências podemos inferir que não só em Cachoeira e suas
freguesias se plantava tabaco, mas também nas freguesias ao sul do rio Paraguaçu. Da
mesma forma, podemos perceber quem eram os agricultores de tabaco na região seguindo
as missivas das autoridades. Que havia lavradores de grandes posses nas tais freguesias
parece não haver dúvida diante do que dizia o governador-geral dom Rodrigo da Costa da
notícia de que "Antônio Alves Casais, e Gaspar Rebouças, sendo os mais ricos moradores
deste distrito, ocuparem os seus escravos na lavoura de tabaco, e deixarem de plantar
mandioca, sendo as terras capazes para isso"20. Ordena que, em caso de confirmação da
denúncia, sejam presos os "sujeitos", para os quais negara licença de plantarem tabaco.
Há indícios, todavia, de que a maioria dos produtores não era abastada como os
"sujeitos" acima citados. Ao reiterar a proibição do cultivo de tabaco em favor da mandioca
em Maragugipe e redondezas, aquela mesma autoridade ordena que se lhe dê conta dos
"nomes dos lavradores em que se executou esta ordem, e de que Capitão são soldados"21.
Pouco tempo depois, ainda o mesmo governador-geral escrevia ao Capitão de Cavalos
Pedro de Araújo Vilasboas (23/05/1705) sobre a "condução dos tabacos" para Salvador,
18
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ordenando-lhe que executasse o referido "sem embargo dos inconvenientes, que me
representa, acha nos lavradores de menos posses, por dizerem estes, não vendem os ditos
tabacos...". Diante de renitência dos tais lavradores, Rodrigo da Costa ordenava que
"notificará Vossa Mercê, com pena de prisão, a todos os lavradores, ou sejam pobres, ou
ricos, remetam logo para a cidade os seus tabacos..."22.
Para o período de meados do Dezoito a meados do XIX, sobretudo a partir da última
década oitocentista, há dados mais abundantes, os quais permitem conhecer o regime de
mão-de-obra e de terras nesta lavoura. Localizadas nas freguesias do Recôncavo mais
distantes do litoral, os Campos da Cachoeira, em terras de "salão" ou "areia", cortadas pelos
rios Jacuípe e Paraguaçu, as chamadas fazendas ou sítios de tabaco apresentavam perfil
diverso das propriedades açucareiras. Os homens livres que cultivavam estas propriedades,
sendo a quase a totalidade dos lavradores, dividiam-se entre proprietários, cerca de 30%, e
arrendatários, quase 55%, de pequenas propriedades, em média com 4,2 tarefas, ou seja,
menos de 2 hectares de terra23.
Com uma média entre 4 e 6 escravos por fazenda, os fumicultores estavam entre os
que possuíam os menores plantéis, acima dos moradores ou agregados e um pouco acima
dos lavradores de roça e de mandioca. Apesar da ubiqüidade da mão-de-obra escrava no
Recôncavo, a concentração da propriedade nas freguesias onde predominava o cultivo do
tabaco era entre 30 e 50% menor que nas freguesias açucareiras. A valorização do tabaco
em folha nas primeiras décadas do século XIX abriu espaço para produtores ainda mais
modestos, uma vez que não necessitavam das instalações de beneficiamento do tabaco em
rolo, levando a maior participação de produtores domésticos nesta lavoura.
Mesmo nas unidades escravistas, a mão-de-obra empregada não se reduzia aos
escravos, uma vez que incluía o proprietário e sua família, totalizando, em média, 12
pessoas envolvidas no processo de produção do tabaco. Os escravos eram utilizados
principalmente nas tarefas especializadas, os chamados "negros mestres"24, o que significa
dizer que, via de regra, não se pagavam salários nestas unidades. Entre as tarefas
especializadas, apenas duas eram realizadas simultaneamente, "torcer" ou "enrolar" as
21
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cordas de tabaco e colocá-las em hastes de madeira. Da mesma forma, apenas as etapas de
"juntar" e "passar" as cordas exigiam mais de um adulto experimentado: dois ou três para
enrolar as cordas de tabaco e quatro para juntá-las numa haste. Pode-se concluir, assim, que
o mínimo de quatro escravos era necessário para o funcionamento de uma fazenda de
tabaco, mas não muito mais que isso, pois as demais tarefas poderiam ser executadas pelos
familiares, adultos e/ou crianças.
Dizer, contudo, que os lavradores de fumo eram pobres não significa incluí-los
prontamente entre os camponeses. Dos dados acima expostos, um aponta para a
impertinência do conceito quanto à maioria dos fumicultores do Recôncavo, ao menos
segundo Chayanov e Marx: mais de 50% dos produtores eram rendeiros (foreiros,
arrendatários), o que significa cessão de parte da renda da terra a seu proprietário, aspecto
incompatível com a definição de campesinato daqueles autores. O uso regular de mão-deobra não familiar, neste caso de escravos, também é outro complicador na qualificação
destes pequenos produtores como camponeses. Apenas com a introdução do fumo em folha
nas exportações da região, o que demandava menor uso de mão-de-obra escrava e de
utensílios de beneficiamento, é que os pequenos produtores sem escravos passaram a
predominar no Recôncavo, sendo 64,5% do total em 1835 (freguesia de São Gonçalo do
Campo)25.

3. Os limites da plantation na cultura do tabaco.

Mesmo tendo contribuído com o segundo maior montante de exportações entre os
frutos da colônia luso-americana, durante o século da mineração, atrás apenas do açúcar,
sendo um típico produto colonial, o tabaco, como vimos, não era uma cultura de plantation.
Apesar dos avanços nas pesquisas sobre a lavoura colonial do tabaco, os quais levaram a
revisões dos argumentos já estabelecidos, uma hipótese de um autor clássico avança uma
explicação para este aspecto peculiar da formação das estruturas do agro no Brasil colonial
e durante a metade inicial do século de sua emancipação. Uma via para pensar os fatores
que condicionaram as peculiaridades deste ramo — de exportação, mas de pequenas
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unidades produtoras — pode ser buscada nos limites aos ganhos de escala na produção
fumageira.
Esta foi a hipótese avançada por Caio Prado Júnior26 e desenvolvida por Catherine
Lugar, a qual, segundo estimativas de produtividade das fazendas baianas de fumo no
século XVIII, demonstrou as deseconomias de escala à medida que aumentavam o volume
dos fatores de produção empregados na fumicultura, sendo a redução da produtividade
entre uma pequena e uma grande unidade escravista de 5% a 20%27. A produção de tabaco
na região de Chesapeake, nas colônias anglo-americanas de Virginia e Maryland, revela
estes limites com clareza.
Nas terras de Maryland e Virginia, cortadas longitudinalmente pelos rios Potomac,
Rapahannoc e James, a produção do tabaco iniciou-se ainda no início do séc. XVII e, entre
1637 e 1699, foi uma lavoura de exportação bastante próspera. A Inglaterra era seu maior
importador, comprando tabaco em folha para a produção de rapé, mas, principalmente, para
a re-exportação para o mercado continental (Países Baixos, Estados alemães). Neste
primeiro interregno, a mão-de-obra predominante foi composta pelos indentured servants,
brancos pobres imigrados do Reino Unido, com contratos de servidão temporária. Estes
trabalhavam ao lado das famílias dos colonos, mas, assim que concluíam seus contratos,
deslocavam-se para terras livres, onde davam início à sua própria fazenda de tabaco. Desta
forma a demanda por mão-de-obra em Chesapeake (a baía onde se localiza o estuário dos
rios da região, chamada pelo mesmo nome) foi suprida por meio século, permitindo, da
mesma forma, a ascensão sócio-econômica dos ex-servos28.
A queda vertiginosa dos preços do tabaco no mercado inglês mudaria drasticamente
esta situação. Com os preços no mercado internacional abaixo do custo de produção,
somente os maiores proprietários sobreviveram à depressão, que se prolongou de fins do
séc. XVII até 1740, com breves períodos de prosperidade. A mão-de-obra servil branca —
sem o atrativo das oportunidades de ascensão — rareou, dando lugar à importação de
escravos africanos. A proporção destes na população total foi de 30%, em 1700, para 60%
26
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em 1755. Ainda assim, a possibilidade de produzir tabaco sem escravos, sobretudo nas
regiões de fronteira a Oeste, propiciava a permanência de vários produtores menos
abastados29.
Quando a prosperidade voltou, após 1740, a disponibilidade de terras havia
diminuído muito, devido ao aumento da produção escravista, ao crescimento natural da
população branca e às melhorias efetuadas nas fazendas por seus proprietários. Tais
condições levaram o preço da terra a triplicar entre 1750-1770. Fazendo-lhe companhia, o
preço dos escravos (cuja população se reproduzia internamente) cresceu em 50% no
período. Diante destas condições, a possibilidade de ascensão dos produtores não
proprietários e de seus descendentes tornou-se cada vez menor, favorecendo aos maiores
proprietários30.
Vejamos, finalmente, como a distribuição dos fatores de produção se comportava
nestas conjunturas. O produtor médio de tabaco em Chesapeake no século XVII contava
com sua família e mais um ou dois servos como mão-de-obra. Quando sobreveio a crise nas
exportações, deu-se a transição para o predomínio da mão-de-obra dos negros escravizados.
Uma família de fumicultores tinha em média de cinco a sete pessoas que, somadas a um ou
dois escravos, perfazia um total de seis a nove trabalhadores por unidade, nas fazendas
escravistas de menor posse. A propriedade de escravos tornou-se bastante difundida ao
longo do século XVIII, tendo a média de peças por unidade se elevado de três para seis
entre meados do século e 1780, mas raros eram os que possuíam plantéis acima da média.
Esta era, todavia, a realidade daqueles que detinham terras e escravos ou apenas
estes últimos em sua produção. Com a elevação dos preços destes fatores de produção, cada
vez mais produtores eram meros arrendatários, sem sequer um escravo. Em 1733, 53% dos
produtores possuíam terras e escravos e apenas 12% não tinham uma coisa nem outra.
Cerca de quarenta anos depois, o primeiro grupo representava 33% dos produtores, contra
42% pertencentes ao segundo. Os que tinham terras, mas não escravos, foram de 34% a 7%
no mesmo período, enquanto aqueles cuja condição era a contrária correspondiam a 18%
dos fumicultores.
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Se o plantel médio destes produtores de tabaco em Chesapeake era semelhante ao de
seus congêneres do Recôncavo, — entre 4 e 6, como se recorda — a concentração da
propriedade, no século XVIII, era muito maior entre aqueles. Enquanto a retomada das
exportações para a Europa, desde fins do século XVIII, significou a incorporação de
unidades domésticas à lavoura do tabaco — exportado em folha — no Recôncavo colonial,
a prosperidade que sucedeu à depressão nas exportações de tabaco em Chesapeake — cerca
de 1740 — significou a exclusão crescente dos produtores mais pobres do acesso aos
fatores de produção. Isto não significa, no entanto, que ao sul da América colonial houvesse
maior possibilidade de ascensão sócio-econômica. Como se deduz ampliação da parcela
doméstica de fumicultores sem escravos, o acesso a terra , no Brasil colonial, pelos mais
pobres não redundava em qualquer elevação em seu status social e condição econômica.
Se encontramos semelhanças entre Chesapeake e o Recôncavo quanto ao fator
trabalho, o mesmo não se dá em relação à propriedade e uso da terra. De seu lado, os
fumicultores baianos associavam a produção do tabaco à de mandioca e outros gêneros,
inclusive como forma de regenerar o solo, ou seja, pela rotação de culturas. Já os seus
símiles anglo-americanos preferiam dedicar-se preferencialmente ao tabaco e, em lugar de
culturas, faziam rotação de terras. Em conseqüência, para cada trabalhador empregado
numa fazenda anglo-americana, eram necessários entre 8 e 20 hectares de reserva de terras,
o que tornava impraticável o cultivo em pequenas propriedades31.
Uma propriedade média na região tinha 80 hectares, dos quais apenas a vigésima
parte era cultivada por vez. Estamos, portanto, bem longe dos meros dois hectares dos
fumicultores do Recôncavo. Esta prática voraz de uso da terra foi um dos elementos que
levaram a paulatina concentração da propriedade fundiária, como vimos acima. Em 1776,
60% dos produtores não possuíam a terra. Ao fim do século XVIII, os donos de terras e
escravos eram 45 vezes mais ricos do que aqueles que produziam sem a propriedade destes
fatores, enquanto esta diferença fora de 25 vezes meio século antes32.
A concentração da terra e a introdução do trabalho escravo em Chesapeake, ao
diminuir as possibilidades de ascensão sócio-econômica dos menos afortunados nas áreas
às margens dos rios, de colonização mais antiga, impulsionava o deslocamento dos não
31
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proprietários para as regiões de fronteira a Oeste, onde havia, até meados do século XVIII,
vastas áreas não colonizadas (isto é, pelos brancos) e onde era possível produzir sem
escravos.
Estas transformações não redundaram, como já vimos, em fazendas com grandes
plantéis de escravos, mas fundamentaram uma sociedade escravista. Na segunda metade do
século XVIII, embora pouquíssimos proprietários detivessem mais que seis escravos em
suas fazendas, muito poucos, da mesma forma, compunham, com seus familiares, a mãode-obra. Os senhores de escravos de Chesapeake resumiram seus afazeres à política e à
supervisão do trabalho, normalmente deixada a cargo de um feitor ou de um filho33.
Constitui este aspecto uma distinção importante da realidade dos fumicultores da Bahia.

4. Os caminhos que se bifurcam: o comércio de tabaco do Estado do Brasil.

Voltando ao tabaco no Recôncavo colonial, havia dois caminhos pelos quais se
escoava a produção de tabaco: o das exportações para a metrópole, de onde a maior parte
do tabaco era reexportada para a Europa, para a Índia (como rapé) e, a sobra, consumida no
reino. O outro, porém, rivalizou com o monopólio reinol por um século e meio: o comércio
no litoral ocidental da África. Este se dava quase exclusivamente na região chamada Costa
da Mina, de onde provinha a maioria dos escravos desembarcados em Salvador desde
meados do século XVII. Várias foram as determinantes que levaram os comerciantes de
soteropolitanos a dominarem este trato de tabaco por escravos, subtraindo-o à participação
dos comerciantes do reino e ao domínio do Estado português.
Sabe-se que em 1644, em virtude do domínio dos países baixos por meio da
Companhia das Índias Ocidentais (WIC) sobre o nordeste da colônia, desde a capitania de
Pernambuco até o Ceará, e a recente tomada de Angola, fonte de cativos para a região, a
Coroa portuguesa autorizou o trato escravista direto entre a Costa da Mina e a colônia. Para
P. Verger, esta autorização deu o impulso maior à ligação direta entre estas duas bandas do
Atlântico sul34. Já para J.-B. Nardi a coisa não foi bem assim. Embora concorde que o trato
intensificou-se a partir desta data, superando a participação dos colonos à dos reinóis nos
33
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anos 1650, contesta que tenha a Coroa dado tal autorização na forma como as autoridades
coloniais interpretaram-na. Para o mesmo, sua majestade deu liberdade para o comércio
direto desde que feito por embarcações que partissem do Reino e não da colônia35.
No fim das contas, os comerciantes 'baianos' tornaram-se hegemônicos neste trato,
mas isto não se deu de imediato. Outras condições concorreram para tal. A Companhia das
Índias Ocidentais — WIC, ela mais uma vez —, apoiada pelo Governo dos Países Baixos,
jogou aí um papel decisivo. Dominando desde 1637 o Castelo de São Jorge, tomado aos
portugueses, a WIC excluiu estes últimos do comércio de ouro que aí se praticava (daí o
nome de Costa do Ouro que a região recebera). Quando o Conde Maurício de Nassau
tomou Angola (1641-1648), os luso-brasileiros de Salvador voltaram-se para a Mina, a leste
(para quem vê do mar) do castelo de S. Jorge. Angola seria retomada, mas S. Jorge da Mina
permaneceu em poder da WIC mesmo após esta ter sido expulsa de Pernambuco.
A WIC proibia aos comerciantes das demais nações fazerem negócios por toda a
costa do Ouro e da Mina em tecidos e outros produtos por ela ofertados em troca de ouro e
escravos. Aos portugueses, de acordo com os tratados de 1641 e 1661, assinados entre os
Países Baixos e Portugal, a WIC assinalou quatro portos para o trato escravista na região e
limitou-o a ser feito em tabaco, aguardente e ouro, além da obrigação de pagarem 10% da
carga em gêneros em S. Jorge da Mina.
Tabaco, aguardente e ouro: todos produtos coloniais. Do primeiro era a Bahia o
maior produtor do Atlântico Sul. A aguardente tornou-se escassa, devido à sua demanda em
Angola, igualmente para o trato de escravos. O ouro, como bem se sabe, tinha sua
exportação estritamente proibida senão para o Reino. Por isso mesmo é que a coroa proibiu,
no início do século XVIII, o tráfico de escravos na Costa da Mina aos súditos do Rio de
Janeiro, ciente que do lado de lá se dava um intenso contrabando em ouro entre os lusoamericanos e europeus. Restava, assim, o tabaco como moeda disponível para a aquisição
de escravos minas.
Acrescente-se a estes fatores outro aduzido por Nardi: o represamento de parte da
produção de tabaco na colônia, devido ao monopólio, e a preferência dos produtores pelo
beneficiamento do tabaco de terceira, em razão da limitação dos preços oficiais pagos,
geraram excedentes que não eram escoados no comércio com a metrópole. Uma vez que os
35

Nardi, op. cit., p. 215-7.

13

fatores utilizados na produção eram os mesmos, era mais vantajoso produzir o tabaco de
ínfima qualidade, cujo beneficiamento era menos dispendioso. Estes excedentes passaram a
ser exportados pelos negreiros soteropolitanos para a Costa da Mina. Destarte, deve-se às
condições estruturais do antigo sistema colonial, em sua versão lusitana, a intensificação do
trato negreiro no Golfo de Benin pelos luso-brasileiros36.
A coroa portuguesa e os comerciantes reinóis não tardaram a perceber que este
intercâmbio bilateral contrariava seus interesses. O Estado perdia duplamente: pela evasão
fiscal, uma vez que, apesar de uma provisão ordenando que se pagasse os direitos régios
pelos escravos da mina na ilha de S. Tomé, a imensa maioria dos negreiros a ignorava; e
pelo contrabando em produtos coloniais com comerciantes de outras nações européias. Os
comerciantes reinóis afirmavam que os luso-americanos traficavam com tabaco de
primeira, defeso por lei, que apenas permitia o trato no de terceira ou a soca. Sem falar que
os reinóis acabaram totalmente excluídos deste lucrativo comércio. Era o supremo
desrespeito às regras do antigo sistema colonial!
Quedou-se o comércio de tabaco, desde então, claramente dividido entre reinóis,
senhores do monopólio em Portugal, e os luso-brasileiros, particularmente os da Bahia, que
controlavam o comércio entre esta capitania e a Costa da Mina. Esta divisão foi fonte de
disputas entre estes dois braços do comércio de tabaco, uma vez que os reinóis queixavamse de sua exclusão do trato na costa africana e a Coroa deplorava o desvio de tabaco de
primeira para o tráfico de escravos37.
As medidas intentadas pela coroa para frear o controle, por parte da elite residente,
do trato na Costa da Mina foram ineficazes. Primeiro veio a lei do numerum clausum, de
1699, que limitava o tráfico a 24 embarcações por ano, o que teve por resultado estreitar
ainda mais o controle de uma oligarquia negreira sobre o dito comércio. As viagens ficaram
reduzidas ao controle de 17 associações de comerciantes de Salvador, das quais apenas
duas controlavam 25% das embarcações e de um terço à metade das viagens. Depois veio a
reedição da lei da arqueação, em 1730, que visava a limitar o volume transportado pelas
embarcações na ida à costa da África ao precisamente necessário à aquisição dos escravos
que comportava cada embarcação, como forma de evitar o contrabando em ouro e fazendas.
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Assim como quando editada em 1684, a lei voltou a gorar. Enfim, tentou-se organizar o
tráfico em esquadras trimestrais, cujas seis embarcações eram escolhidas em sorteio. Os
comerciantes encontraram várias maneiras de burlar mais esta determinação régia, que
pouco efeito teve38.
A inveja nutrida pelos reinóis quanto aos súditos de além-mar não era injustificada.
O volume de comércio de tabaco entre Salvador e a Costa da Mina não era nada
desprezível, tendo dobrado entre 1711 e 1720. No qüinqüênio seguinte, voltou a dobrar,
atingindo mais de 76 mil arrobas por ano. A navegação, que se fazia de início em sumacas
e patachos, com capacidade para 500 e 600 rolos, passou a ser feita em bergantins e galeras,
suportando cerca de 4500 rolos, para ser, por fim, realizada predominantemente por navios,
que comportavam até 10 mil rolos39. O montante exportado pelo ramo sul-atlântico do
comércio de tabaco chegou a corresponder, por exemplo, a 45% das exportações de tabaco
da colônia luso-americana entre 1731 e 1740, baixando para 35% na década seguinte. Era
esta concorrência dos colonos com a própria metrópole que tirava o sono de sua majestade
e de seus súditos de aquém-mar.
Diante deste cenário, torna-se bastante elucidativo o conflito de interesses entre os
colonos e os reinóis, e o desfecho que veio a ter, tendo a coroa de permeio e, não raro, os
vice-reis ao lado dos colonos. Por várias vezes sua majestade D. João V tentou, por
instâncias de seu Conselho Ultramarino, criar uma companhia privilegiada de comércio
para o tráfico negreiro na Costa da Mina. Para atrair os colonos, acenou com a participação
destes em pé de igualdade com os reinóis. Evidentemente os soteropolitanos rejeitaram a
proposta, pois, por quê haveriam de empatar seus capitais numa companhia monopolista, se
eles já detinham oficiosamente o monopólio daquele trato? Mesmo os lavradores não viam
com bons olhos uma tal companhia, escaldados que estavam com as dificuldades
decorrentes do regime de frotas da Companhia Geral de Comércio.
Acontece, todavia, que se avolumaram queixas generalizadas na colônia, de
lavradores, senhores de engenho e de algumas autoridades contra as conseqüências da
hegemonia comercial dos negreiros baianos, a qual tornava os escravos caros e escassos no
mercado do Recôncavo. D. José I resolveu atender aos reclames e declarou, em março de
38
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1756, a liberdade do resgate de escravos na Costa da Mina, limitando-o a embarcações
pequenas, com capacidade para, no máximo, 3000 rolos de tabaco. Era a morte do
monopólio da oligarquia negreira de Salvador, cuja posição havia sido consolidada pelas
regulamentações que restringiam as viagens.
Os negreiros reagiram à perda elaborando um projeto para fundar uma companhia
privilegiada de comércio, cujo estatuto, enviado a Lisboa, previa a participação de colonos
e reinóis por meio de cotas. Suas esperanças de que o rei aceitasse a proposta estribavam-se
no gosto demonstrado pelo todo-poderoso Sebastião José de Carvalho e Mello por este tipo
de companhia. Para desencanto dos negreiros, a coroa rejeitou o projeto e manteve a
liberdade de comércio tal e qual havia sido decretada. Assistimos aqui a uma inversão dos
papéis: os comerciantes da colônia passam a entusiastas do monopólio oficial, pedindo as
bênçãos do Estado, enquanto a coroa tem por desassisado tal intento, defendendo as
vantagens da liberdade de comércio40.

Conclusão.

De tudo que dissemos acerca da fumicultura do Estado do Brasil, baseado nos
estudos que a têm por tema, gostaríamos de reiterar seu caráter 'híbrido' (como já referia J.
Gorender41). Foi fruto da produção de commodities para exportação, sujeita às oscilações da
demanda externa e às diretrizes do Estado metropolitano. Igualmente, cresceu e consolidouse naquela margem da sociedade colonial constituída pela pequena produção escravista e a
camponesa (às vezes bem difíceis de serem distinguidas), findando por ter seus destinos
diretamente ligados ao tráfico negreiro. Esses pequenos produtores — proprietários,
foreiros e posseiros — não eram (apenas) fornecedores de alimentos, tão necessários à
reprodução da economia escravista. Sua produção compunha a pauta de exportação colonial
e ocupava nela um honroso segundo lugar. Todavia, tais agricultores não se alinhavam
entres os senhores das exportações, não compunham a elite fundiária, em suma, não eram
senhores de homens e terras ou a "nobreza da terra".
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Os historiadores apontaram esta dupla natureza da produção de tabaco do Brasil
colonial, mas pouco avançaram na explicação de sua interação estrutural com os demais
segmentos sócio-econômicos da colônia. Embora tenham posto às claras suas condições de
produção e seu papel na bifurcação comercial do Atlântico Sul, não procederam a uma
interpretação dos próprios fundamentos de tais peculiaridades deste produto colonial,
exceto Catherine Lugar, que procurou desenvolver brevemente a hipótese de Caio Prado
Junior, da qual já tratamos aqui.
Parece-me, enfim, que o entendimento das peculiaridades do tabaco na economia
colonial luso-brasileira deve passar, necessariamente, por sua interação com o trato
escravista; pela conjunção entre a pequena produção (com ou sem escravos) com as demais
formas de produção e com seu papel, neste caso em particular, de provedora da liquidez do
comércio de escravos na Costa da Mina; que explique, afinal, como a produção da
mercadoria-moeda nervo deste segmento do trafico não redundou em qualquer ascensão de
seus cultores. Apesar da impossibilidade — parcial — de adequar os caracteres da pequena
produção de tabaco no Recôncavo baiano colonial ao conceito de campesinato que
salientamos, a não acumulação de capital pelas unidades domésticas de produção e a
transferência de parte de seus excedentes à sociedade (devido a não contarem seu trabalho
como custo), parece-nos ser uma linha explicativa viável da articulação desta produção à
formação sócio-econômica colonial luso-brasileira.
O fato da fumicultura em Chesapeake ter apresentado os mesmos limites aos ganhos
de escala que sua congênere baiana, mas ter levado seus produtores a tornarem-se a
oligarquia das colônias anglo-americanas sulistas, revela que é na articulação desta
produção com o mercado e com a estrutura da colonização que se elucida seu
desenvolvimento. Ao norte do Novo Mundo, entre os produtores brancos anglo-saxões, o
tabaco era o mesmo que o açúcar no lado de baixo do Equador: o ramo de acumulação e do
"duplo monopólio"

42

. Entre os luso-brasileiros, as condições de produção do tabaco

permitiram reiterar os pré-requisitos de êxito da produção escravista, ou seja, baixo custo e
regularidade da reprodução da força de trabalho43, ao fornecer a moeda do tráfico de
escravos na Costa da Mina. Estaria a fumicultura, desta forma, articulada estruturalmente à
formação sócio-econômica colonial, de forma análoga à da produção de alimentos, como
42

Dos fatores de produção: cf. Barickman, op. cit., p. 201.
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salientaram J. Fragoso e M. Florentino44. Evidentemente, este argumento restringe-se ao
Recôncavo baiano e, possivelmente, a todo o Nordeste oriental, pois tendo a não concordar
com Palacios no que se refere a sua concepção da produção de tabaco em pequena escala na
capitania de Pernambuco e suas anexas. O autor afirma que por meio do comércio de
tabaco lavrado por pobres livres estes tinham acesso aos canais de acumulação da economia
colonial, o que me parece equivocado, se isto significar acumulação de capital por aqueles
produtores, o que contraria o própria conceito de campesinato.
Diante da ausência de — normalmente presumida — crise do agro açucareiro nas
capitanias do Norte durante o arranque da mineração ao Sul (até 1730), J. H. Galloway45
apontou a vantagem da Bahia na aquisição de mão-de-obra em relação às demais regiões da
colônia portuguesa. Esta vantagem consistia precisamente na produção de tabaco, cuja
oferta pelos negreiros de Salvador na Costa da Mina permitiu ao Recôncavo obter escravos
a um número superior ao que era re-exportado para as minas, mesmo com o aumento nos
preços. A capacidade do Recôncavo de manter-se competitivo na demanda por escravos
deve-se, dito sumariamente, ao tabaco. Aliás, Pernambuco, no mesmo interregno também
não conheceu depressão agrícola alguma. Suas curvas de produção e exportação são
similares às da Bahia46.
É provável que a permanência dessa "prosperidade" estivesse relacionada com o
acesso ao tabaco baiano, com o qual os negreiros do Recife também traficavam, ou mesmo
devido à oferta local do produto47. Nos quinze primeiros anos do Setecentos, o preço do
escravo em rolos de tabaco dobrou, indo três a seis rolos por peça48. Essa inflação no
mercado escravista teria representado um aumento provavelmente incontornável nos custos
dos engenhos, não fora o modo de produção do tabaco na região, cuja conseqüência em sua
comercialização era o baixo custo ao comprador.
43

Fragoso; Florentino, op. cit., p. 56, 184, 199-202.
Idem, op. cit., p. 19-20, 109 et passim; J. L. R. Fragoso, op. cit., p. 27-8, 144-7.
45
Idem. "Nordeste do Brasil, 1700-1750. Reexame de uma crise". Revista Brasileira de Geografia, Rio de
Janeiro, v. 36, n. 2, abr.-jun. 1974, p. 92-3.
46
A exportações de açúcar da Bahia e Pernambuco mantiveram-se estáveis até os anos 1730, quando seus
preços externos despencaram, seguindo-se meio século de prostração; Idem, ibdem, p. 92-7.
47
Segundo Guillermo Palacios, a produção local por camponeses era bastante disseminada, até a coroa ter
solapado sua forma de integração com o mercado, que se fazia por meio dos "comissários volantes", cuja
atuação foi proibida a partir de 1758; Idem. Idem. Cultivadores libres, Estado y crisis de la esclavitud en
Brasil em la época de la Revolución Industrial. México, DF: Colegio de México; Fondo de Cultura, 1998,
p. 23-4 e ss.
48
Nardi, op. cit., p. 223, nota 6.
44
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Foi precisamente esta linha de argumentação, a qual enfatiza a articulação estrutural
entre a produção agrícola em pequena escala e o produção escravista colonial, que
pretendemos ter esboçado nos parágrafos acima, espero que com algum êxito, fazendo mais
claros os caminhos já conhecidos e os descaminhos descortinados do tabaco na formação
sócio-econômica do Estado do Brasil.

19

SÉRIES DEMOGRÁFICAS ANUAIS. Pernambuco no século XIX
Heitor Pinto de Moura Filho1
Resumo

As dificuldades de produção de estatísticas populacionais minimamente confiáveis perduraram
no Brasil independente até o recenseamento geral de 1872. Desde o período regencial,
algumas províncias, entre elas Pernambuco, buscaram meios de conhecer sua população. A
lentidão, ineficácia ou oposição das estruturas eclesiástica, policial e da justiça, responsáveis
nominais pela coleta das informações estatísticas primárias, tolheram esta busca. Apesar da
existência de diversos levantamentos e estimativas da população, não há séries demográficas
anuais que distribuam coerentemente a população entre livres e escravos, nem pelas grandes
regiões da província. Descrevemos aqui uma possível estimação de tais séries.
PALAVRAS-CHAVE: PERNAMBUCO, POPULAÇÃO, ESTATÍSTICAS
OBJETIVO
Ao longo do século XIX, houve poucos levantamentos sistemáticos da população do Recife e de
Pernambuco. Durante suas primeiras sete décadas, enquanto os governos provinciais obtinham
levantamentos pouco fidedignos, viajantes, diplomatas, funcionários públicos e políticos propuseram
estimativas de precisão bastante variável. Mesmo com falhas, as informações sobre o tamanho da
população só vieram a adquirir uma confiabilidade mínima com os recenseamentos gerais, em 1872,
1890 e 1900.
Sendo nosso objetivo original estimar a produção e o consumo de açúcar em Pernambuco, em séries
anuais, tornou-se essencial também dispor de estimativas anuais da população. Para construir tais séries
demográficas anuais, buscamos incorporar em nossa metodologia dois aspectos que reputamos
decisivos: a) coerência com algumas das informações demográficas existentes, fixadas como
referências pontuais, e b) coerência com as múltiplas modificações demográficas de caráter brusco –
geradas por epidemias, migrações e fluxos da população de escravos – que caracterizaram a demografia
pernambucana dos oitocentos.
Apesar de os resultados dos levantamentos ou estimativas estarem sujeitos, em maior ou menor grau, a
incertezas, escolhemos alguns, mais representativos, como nosso balizamento ao longo do século
estudado. Complementando esses dados pontuais, construímos séries para os anos intermediários a
partir de dois tipos de informação: 1) dados sobre variações repentinas na população (por mortes,
migrações e mudança de condição social pela libertação), conhecidas de múltiplas fontes, e 2) uma

1

Mestrando do Programa de Pós-graduação em História Social do IFCS-UFRJ.
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modelagem matemática que concilia a evolução da população entre sucessivas datas de referência com
tais flutuações repentinas.
Trabalhamos com um recorte geográfico bastante agregado, dividindo Pernambuco em apenas 3
regiões: Recife (numa área aproximadamente correspondente ao município atual), Zona da Mata e
Interior (reunindo as atuais macro-regiões do Agreste, Sertão e São Francisco). Havendo poucas
informações sobre a distribuição geográfica da população, utilizamos como parâmetro geográfico, nos
mesmos períodos de referência, a distribuição regional da população total. Ou seja, em cada ano-base,
as diversas séries de população livre e escrava se igualam aos totais indicados pelos levantamentos
históricos e estão distribuídas geograficamente de acordo com os percentuais compilados na época.
Acreditamos que este método seja capaz de extrair, dos díspares conhecimentos disponíveis sobre a
situação da população pernambucana, informações concatenadas e coerentes com todos os dados
incorporados ao estudo. Apresenta, adicionalmente, a vantagem de poder ser repetido sempre que
surgirem novas informações pontuais ou se optar por alterar algum parâmetro sobre mortalidade,
migrações ou fluxos de cativos, sendo capaz de gerar, portanto, séries demográficas sempre atualizadas
com os conhecimentos do momento.

DESCAMINHOS DAS FONTES DEMOGRÁFICAS
Durante o meio século entre a independência e a realização do recenseamento geral de 1872, a
produção sistemática de estatísticas populacionais amargou um longo recesso no Brasil. Apesar das
tentativas determinadas pelo governo imperial em 1829 e em 1850, não foi possível estruturar nem
executar levantamentos de âmbito nacional durante esse período (Marcílio 2000 p.40-43; Smith 2002).
Nos diversos relatórios apresentados pelos presidentes de Pernambuco à Assembléia Legislativa
Provincial ao longo do século XIX2, aparecem inúmeras estatísticas sobre efetivos militares, estruturas
e processos judiciais, além de detalhes sobre orfanatos, hospitais e escolas. Vacinações e doenças
também ganham particular destaque, principalmente em vista das recorrentes epidemias sofridas pela
província, mas são bem menos freqüentes as estatísticas sobre população, sua natalidade e mortalidade.
Ao longo do Império, os governantes de Pernambuco reclamaram regularmente da displicência de seus
subordinados, que, sendo testemunhas ex oficio de eventos cuja compilação era de interesse do
governo, não se mostravam confiáveis nem como geradores dos registros primários, nem como

2

Foram consultados os relatórios a partir de 1838, quando se inicia a série disponibilizada pelo Brazilian Government
Document Digitization Project do Center for Research Libraries (www.crl.edu).
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produtores das estatísticas. Esta incapacidade da maioria dos funcionários de seguir instruções
explícitas, mesmo que só dissessem respeito a seus restritos domínios burocráticos, dificultou e atrasou
a compilação de estatísticas agregadas para a província. É ilustrativa a impotência de Francisco do
Rego Barros, presidente de Pernambuco, em sua fala por ocasião da abertura da Assembléia Legislativa
Provincial, em 1838:
“STATISTICA – He este, Snrs., um dos ramos da Sciencia Administrativa, que mais em atraso se acha
em nossa Provincia, e que entre tanto muito deve coadjuvar o Governo em suas providencias. Pouco
acostumados á estes trabalhos os Empregados Publicos deixão quazi sempre, sob diversos pretextos de
cumprir as ordens que lhe são expedidas para a organisação ao menos de certas partes da statistica
geral, não obstante ser esta uma das attribuições dos seus respectivos Cargos, certos como estão de que
a authoridade se cançará de ordenar.” (Pernambuco. Presidente 1838).

Sendo exatamente a paróquia o local para onde convergiam os momentos definidores da vida oficial
dos cidadãos – seu início, com o batismo, e seu fim, com o enterro em terreno consagrado – era a
caprichosa estrutura eclesiástica, também subordinada à presidência da província, o alvo de grande
parte dessas reclamações. Além dos ingleses, desde a chegada da corte joanina autorizados a ter seus
próprios cemitérios, fugiam a essa estrutura católica somente índios selvagens e quilombolas, de fato
inexistentes como população para a burocracia brasileira3. No relatório do ano seguinte ao citado
acima, Rego Barros nomeia os inoperantes responsáveis diretos pela produção de estatísticas, os
vigários “que deverião remetter [números] de todos os casamentos, obitos e baptisados, que tiveram
lugar em suas Freguesias” e os juízes de direito, responsáveis por informarem sobre os reus.
(Pernambuco. Presidente 1839 p.38-39)
As dificuldades verificadas em Pernambuco para a confecção de estatísticas populacionais espelharam
dificuldades equivalentes em outras províncias. Maria Luiza Marcílio, ao discutir os fracassos de
projetos nacionais para contagem da população, lembra que:
“No plano regional, no entanto, projetos de recenseamentos foram concretizados. Alguns presidentes
provinciais, cônscios da importância dos censos e não podendo contar com o rigor e honestidade de
muitos chefes de polícia, juízes de paz e párocos, todos preocupados com assuntos eleitorais,
contrataram um indivíduo mais habilitado e com salário especial para se desincumbir das tarefas de
planejamento e organização provinciais.” (Marcílio 2000 p.41)

No início de 1841, talvez descrente na capacidade da sua estrutura oficial, o presidente Rego Barros
contrata com o secretário da província, Jeronymo Figueira de Mello, a feitura das estatísticas tão

3

Gilberto Freyre, no mapa-diagrama incluído em seu Ingleses no Brasil, entitulado “Pontos do Brasil onde os ingleses
primeiro se instalaram depois da abertura dos portos (1808)” coloca cemitérios em Belém, São Luis, Recife, Salvador e Rio
de Janeiro (Freyre 1948). O relatório do Ministro dos Negócios do Império para o ano de 1853 ainda cita as estatísticas de
óbitos, inclusive de estrangeiros enterrados nos cemitérios da corte, excetuando explicitamente aqueles sepultados no
Cemitério dos Ingleses, sobre os quais não oferece informações (Brasil. Ministério Do Império 1853 p.15).
− 3−

almejadas (Pernambuco. Presidente 1841 p.7)4. O funcionário público, individualmente contratado para
produzir a estatística oficial da província, continua, no entanto, na dependência da estrutura de governo
para as informações locais. Sucedem-se prorrogações que adiam a publicação deste relatório até 18525.
Além das dificuldades de caráter organizacional, é fácil imaginar que tais listagens efetivamente
levantassem suspeitas de toda ordem, desde o recrutamento obrigatório, nesses tempos de agitação
militar, à possibilidade de imposição de tributos, principalmente sobre escravos. Em 1845, como
ensaista do Diário de Pernambuco sob o pseudônimo de “Minerva Brasiliense”, já que seu estudo
contratado oficialmente ainda não havia sido publicado, Figueira de Mello faz importante comentário
crítico sobre as estatísticas demográficas pernambucanas advertindo que
‘E nem era de admitir que os mapas oficiais deixassem de apresentar tão diminuta população, já pelo
nenhum zelo que põem em sua confecção os indivíduos deles acidentalmente incumbidos, e já porque
nesse tempo tinham os pais de família receios de darem ao censo os seus filhos capazes de assentarem
praça, e os senhores de engenhos os seus escravos, por se ter espalhado a notícia de que se pretendia
lançar sobre estes um tributo.” (Mello 1975 p.441)

Comprovada a inépcia (ou recusa) das estruturas eclesiástica, policial e da justiça em promover os
levantamentos e manter os registros necessários à confecção dessas estatísticas, constata-se a
concomitante incapacidade de o próprio governo obrigá-las a isso. A mudança de foco, dos
recenseamentos com objetivo de recrutamento ou imposição tributária, para o de determinação de
quocientes eleitorais, certamente também contribuiu para a busca de novas estruturas burocráticas que
pudessem ser encarregadas das estatísticas populacionais6.
Previu-se como base jurídica para essa nova estrutura o registro de nascimentos, casamentos e mortes,
decretado em junho de 18517. Sem dúvida imersas no clima geral de revolta que marcou essas décadas,
surgiram diversas sublevações contra o novo controle, aparentemente motivadas, no Nordeste, por
temores “que o predito Decreto tinha por fim escravisar os homens de côr” (Pernambuco. Presidente
1852 p.4-7) Também havia, nesse regulamento, dificuldades que poderíamos qualificar de “técnicas”,
4

Conforme relata Maria Luiza Marcílio, houve contratações semelhantes em São Paulo (1836) e, posteriormente, em
Alagoas (1856) (Marcílio 2000 p.41-2). Neste texto, no entanto, esta autora não menciona Pernambuco.
5
Foi publicado como J.M.Figueira de Mello. Ensaio sobre a estatistica civil e politica da Provincia de Pernambuco.
Recife: Typ. de M.F. de Faria, 1852. (Pernambuco. Presidente 1844 p.17; 1845 p.16; 1846 p.19; 1851 p.31).
6
Talvez focada mais na província de São Paulo, Maria Luiza Marcílio atribui o fracasso do projeto para um censo geral em
1854, tanto a causas estruturais, como o desaparecimento de “objetivos militares e econômicos que levaram à realização dos
censos coloniais”, o despreparo das novas elites governantes e as situações de revolta “que conturbavam a vida interna de
várias províncias durante a Regência”, como mais especificamente à ausência de uma organização militar com “distribuição
territorial equilibrada e racional”. Em seguida, cita a troca de base dos fogos, usadas no período colonial, para as paróquias,
unidades de referência eleitoral do Império, como sintoma determinante dos novos objetivos. (Marcílio 2000 p.41-2)
7
“Em virtude da autorisação conferida no § 3º do Art. 17 da Lei nº 586 de 6 de Setembro de 1850, expedio o Governo os
regulamentos annexos aos Decretos nº 797 e 798 de 18 de Junho de 1851 para a organisação do Censo geral do Imperio, e
para o Registro annual dos nascimentos e obitos.” (Brasil. Ministério Do Império 1851 p.16)
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que se somavam à resistência à quebra de hábitos tradicionais e preceitos religiosos: proibiam-se os
enterros e os batizados sem que houvesse certidão dos fatos, registrada pelo escrivão de paz da
jurisdição. Ora, numa época de transportes lentos, esparsa densidade populacional e poucos cartórios, o
próprio ministro reconheceu que as disposições “excitárão algum clamor contra o regulamento á
medida que elle se ia publicando”. As ponderações, consideradas razoáveis, já teriam sido
encaminhadas à Seção do Império do Conselho de Estado, com propostas de alterações ao
Regulamento, quando eclodiram as revoltas, inicialmente em Pernambuco e depois em várias
províncias vizinhas (Brasil. Ministério Do Império 1851 p.17) No ano seguinte, o relatório dos
Negócios do Império prevê a futura revisão dos regulamentos para o Censo Geral do Império e para o
Registro dos nascimentos e óbitos, o que teria sido impedido pelas “graves occurencias, que fizerão
sobr’estar na execução daquelles Actos”. Aponta as dificuldades para sua execução, mas reforça a
importância do objetivo, já que “he certo que com os dados actuaes nenhum trabalho estatistico se póde
organisar sobre o estado numerico da população do Imperio, que não sejão os quadros mui imperfeitos
e incompletos de que já tendes conhecimento...” (Brasil. Ministério Do Império 1852 p.33)
Seja por injunção dos interesses gerados pelo sistema eleitoral ou por razões peculiares a cada local, a
antiga estrutura, que se supunha adequada para a coleta de dados sobre a população, havia-se mostrado
inviável para esta função. Ao criar um sistema de registro que independia da hierarquia eclesiástica, o
governo imperial iria passar a dispor de dados primários parciais para estudos demográficos. Restava
implementar um sistema que reunisse essas fontes em estatísticas e, adicionalmente, conseguir levar a
cabo o primeiro recenseamento geral8.

ESTIMATIVAS DA POPULAÇÃO PERNAMBUCANA NO SÉCULO XIX
Joaquim Souza e Silva, funcionário do Ministério dos Negócios do Império encarregado de relatório
sobre os recenseamentos havido no Brasil e nas províncias, abre a seção sobre Pernambuco com a
constatação:
“Não vieram ainda as informações pedidas. os cálculos feitos até aqui a respeito da população desta
Provincia são filhos ou de meras conjecturas ou de censos imperfeitos.” (Silva 1870 p.55)

Listamos no Quadro 1, abaixo, estimativas e levantamentos existentes sobre sua população, recolhidas
no trabalho de P.Eisenberg (1974), nos artigos de Figueira de Mello sob pseudônimo no Diário de

8

Em 1870, o Ministro Paulino José Soares de Souza ainda lamentava a ausência de censo, o atrelamento das estatísticas de
estado civil à hierarquia religiosa e recomendava em termos claros o estabelecimento do casamento civil. (Brasil. Ministério
Do Império 1870 p.31-33)
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Pernambuco (1845), no relatório de Souza e Silva (1870) e em diversos relatórios dos presidentes da
província ao longo do século XIX.

Quadro 1 – Levantamentos e estimativas da população de Pernambuco
ANO

AUTOR

POPULAÇÃO
TOTAL

1775
1810
1814
1815
1819
1823
1826
1829
1832
1838
1839
1840

R.Southey
Miranda Monte-Negro
Mapa dos ouvidores
Figueira de Mello
Velloso de Oliveira
Oliveira Vianna
Figueira de Mello
Figueira de Mello
Warden
Figueira de Mello
Eisenberg
Figueira de Mello

245.000
274.687
294.973
339.778
371.465
480.000
450.000
287.140
550.000
289.601
620.000
620.700

1840

Souza Brazil

680.000

1842
1842
1845
1855
1858
1858
1869
1872
1872
1882
1883
1886
1887
1890
1900
1920

Figueira de Mello
Fernandes da Gama
Saint-Adolphe e Lopes de Moura
Cowpers
Figueiredo
Souza Brazil
Souza Brazil
Recenseamento
Vieira Souto
Vieira Souto
Diário de Pernambuco
Relatório
Relatório
Recenseamento
Recenseamento
Recenseamento

673.600
900.000
320.000
693.450
363.794
1.180.000
1.200.000
841.539

OBSERVAÇÕES

FONTE

CATIVA

97.633
150.000
80.265
68.458
143.500

300.000
145.000
61.467

89.028
106.236
84.700
83.835
80.338
41.122

1.030.224
1.178.150
2.169.626

Silva / Eisenberg
Mello / Silva
Silva / Eisenberg
Mello / Eisenberg
Silva / Eisenberg
Eisenberg
Mello / Silva
Eisenberg / Mello
Silva
considerado falho pelo presidente Pernambuco 1839 / Silva
Eisenberg
Mello / Silva
calculada como dobrando a cada
Silva
25 anos
Mello / Silva
Silva
Silva
Eisenberg
sem dados de várias freguezias
Pernambuco 1859
Silva
Silva
Brasil 1872
Eisenberg
Eisenberg
Eisenberg
Eisenberg
Eisenberg
DGE
Estimativa para 31-dez
IBGE
Estimativa para 31-dez
IBGE

Fontes: (Eisenberg 1972; 1977 p.170); (Mello 1975 p.435-448); (Silva 1870); (Brasil. Directoria Geral De Estatistica
1905); (Brasil. Ibge 1986).

Apresentamos esses dados graficamente adiante, na Figura 1, onde se torna aparente a grande dispersão
de resultados. É possível, no entanto, distinguir três grupos: a) uma série de valores menores,
corresponde aos resultados de recenseamentos oficiais, reconhecidamente falhos; b) um conjunto de
estimativas mais coerentes entre si, correspondendo a resultados propostos por diversos autores e c) os
números, certamente superestimados, propostos pelo senador Souza Brazil, que se destacam em 1840,
em 1858 e 1869 como as mais altas estimativas. Os dados sobre cativos também apresentam grandes
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dispersão, mas acompanham grosso modo a tendência de crescimento da população de escravos até
meados do século e depois seu refluxo até a abolição.
P e rn a m b u c o - P o p u la ç ã o e s tim a d a p o r v á ria s fo n te s
1 0 .0 0 0 .0 0 0

H a b i t a n t

1 .0 0 0 .0 0 0

1 0 0 .0 0 0

P o p u la ç ã o to ta l
E s c ra v o s
1 0 .0 0 0
1775

1785

1795

1805

1815

1825

1835

1845

1855

1865

1875

1885

1895

1905

1915

Figura 1 – Pernambuco. População total e população cativa.

Quadro 2 – Referências consideradas para a população total de Pernambuco
ANO

TOTAL

LIVRES

CATIVOS

OBSERVAÇÕES

1800

275.000

192.500

82.500

Interpolação entre Souza & Silva (1775) e Miranda Monte-Negro (1810);
cativos = 30% do total

1810

288.700

192.500

96.200

Figueira de Mello; cativos = um terço do total

1826

450.000

300.000

150.000

Figueira de Mello; cativos = um terço do total

1840

630.000

441.000

189.000

Estimativa para 1840 com base em Figueira de Mello (1840 e 1842); cativos =
30% do total

1872

858.415

752.187

106.228

Recenseamento e Vieira Souto (1872)

1887

(c)

41.122

Relatório do Ministro da Agri., Com. e Ob.Públ., apud Eisenberg

1889

(c)

---

Abolição (a)

1900

1.182.900

1.182.900

---

Recenseamento mais 0,4% (b)

1920

2.171.800

2.171.800

---

Recenseamento mais 0,1% (b)

Nota: (a) Há diversas referências intermediárias sobre a população cativa, no período de 1872 a 1888 em Eisenberg. (b) Para
corrigir omissões, os totais oficiais dos censos foram acrescidos de pequenos percentuais, estipulados subjetivamente, em
comparação com as modernas técnicas de recenseamento. (c) Entre 1872 e 1920, as séries ainda não foram calculadas.

Listamos no Quadro 2, acima, os valores selecionados como referências para nossas séries anuais.

MODELAGEM PROPOSTA
Julgamos decisivo para a precisão e, portanto, para o sucesso dessa estimativa ano-a-ano incorporar de
forma coerente as principais forças populacionais em ação em Pernambuco durante o período: (a) as
tendências gerais de crescimento da população; (b) as pontuais reduções bruscas da população devido a
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epidemias, a secas e, menos freqüentemente, a conflitos políticos; (c) a dinâmica peculiar da população
escrava (incluindo sua importação, exportação e emancipação), bem como (d) as levas esporádicas de
migrações inter- e intra-regionais.
Concebemos este trabalho como uma interpolação coerente de séries conjugadas, nos intervalos que
medeiam alguns referenciais fixos, escolhidos entre os levantamentos mais confiáveis ou referentes a
momentos relevantes (nos anos listados no Quadro 2). Esta modelagem se baseia nos seguintes
objetivos e pressupostos, que reputamos capazes de gerar séries populacionais que incorporam e
compatibilizam as mais significativas informações disponíveis:
1. Serão considerados a priori como levantamentos fidedignos os dados listados no Quadro 2.
2. Serão consideradas 3 subdivisões geográficas para Pernambuco: Recife (aproximadamente o
município atual), Zona da Mata e Interior (incluindo as atuais macro-regiões do Agreste, Sertão e
São Francisco).
3. Serão separadas, até 1888, a população livre e os escravos.
4. A partir dos marcos referenciais, serão estimadas, ano a ano, séries para as populações livre e cativa
em cada uma das 3 regiões, segundo o modelo descrito adiante.
5. Dentro de cada um dos intervalos entre anos-base, será aplicada uma única taxa de variação vital
(natalidade menos mortalidade) para cada uma das 6 séries (população livre e cativa em cada subregião) de modo a compatibilizar:
a) a população inicial do intervalo;
b) a população final do intervalo;
c) informações anuais sobre importações e exportações de escravos;
d) informações anuais sobre libertação de escravos (que entram, então, para a categoria “livres”);
e) informações pontuais sobre mortes catastróficas em decorrência de movimentos políticos, secas
ou epidemias; e
f) movimentos ocasionais de migração, principalmente em conseqüência das secas.
6. A distribuição geográfica da população entre Recife, Zona da Mata e Interior será estimada a partir
de informações pontuais disponíveis. Optamos por aglutinar as duas últimas regiões, devido à
maior imprecisão das informações sobre elas e pelas dificuldade de avaliar as migrações entre as
sub-regiões pernambucanas.
Dentro de cada intervalo, portanto, o modelo se prende a três referências históricas: as populações
iniciais e finais, e um conjunto de reduções bruscas (que correspondem em geral a mortes
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epid~emicasou migrações em massa e, para os escravos, a importações, exportações e alforrias). Uma
taxa de variação anual única para cada série é calculada para simular o crescimento da população
inicial, ceifada pontualmente por reduções bruscas, até a população final conhecida para cada intervalo.
As migrações entre as sub-regiões pernambucanas são simuladas a partir do efeito das secas. Adiante e
no Anexo 2 descrevemos este procedimento mais formalmente.
Ou seja, os números anuais obtidos poderão com segurança ser considerados como incorporando todas
essas informações, dentro da hipótese minimamente restritiva de que a população de cada categoria, ao
sobreviver cada “catástrofe”, continuou crescendo à mesma taxa anual.

MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS DE ESCRAVOS
As importações de escravos foram estimadas a partir de duas fontes: os levantamentos compilados por
P.Eisenberg e nossas estimativas sobre dados originais recolhidos dos livros de inspeção sanitária, para
o período de 1813 a 1829, na etapa brasileira, coordenada por Manolo Florentino, de um amplo projeto
de reconstituição de todo o tráfico transatlântico de escravos. O Quadro 1C, anexo, apresenta essas
séries e nossas estimativas.

MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS DE LIVRES
Até o momento da pesquisa, não foi considerado qualquer movimento de imigração ou emigração de
livres relativamente à província. Para uma avaliação do significado dessa omissão, podemos citar os
seguintes dados do recenseamento de 1872: a) os estrangeiros livres existentes em Pernambuco na
época correspondiam a 1,2% da população total; b) a população brasileira existente na província, mas
nascida fora de Pernambuco, representava 2,2% do total.
Supondo que esses grupos chegaram a Pernambuco ao longo de algumas décadas, podemos considerar
que o efeito migratório, entre Pernambuco e o resto do Brasil ou o exterior, tenha sido pequeno, embora
sabendo que, em anos de grandes secas, houve migrações inter-provinciais. Ainda não foi possível
compilar quantos pernambucanos residiam fora da província, no mesmo recenseamento.

MIGRAÇÕES DEVIDO ÀS SECAS
As secas influem no modelo unicamente sobre migrações internas à província. Houve consideração de
secas nos anos indicados no Quadro 4. As intensidades são fatores subjetivos, correspondendo de forma
aproximadamente proporcional ao termos comumente empregados para descrevê-las: seca leve (0,8),
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seca (1,0). seca forte (1,3), seca muito forte (1,6). A permanência de seca por vários anos também foi
considerada como um fator importante para aumentar as migrações.

Quadro 4 – Pernambuco. Anos de seca e sua intensidade estimada.
Intensidade
1803
1804

1,0
1,3

1808
1809
1810

1,0
1,3
1,6

1816
1817
1824

Intensidade
1825

1,0

1830
1831
1832

1,0
1,0
1,0

1,0
1,0

1835
1836
1837

1,0
1,3
1,6

1,0

1844

1,0

Intensidade
1845
1846

1,0
1,0

1857
1858
1859
1860

0,8
0,8
1,1
1,1

1868
1869
1870

0,8
0,8
0,8

Fontes: (Mattoso 1978 p.343); (2) (Dé Carli 1984); (Lobo 1980 p.141); (Pernambuco. Presidente
1846)

MORTALIDADE BRUSCA DA POPULAÇÃO
Os eventos motivadores de mortalidade brusca da população incorporados na estimativa estão listados
na Quadro 3, abaixo. A principal fonte para as epidemias foram os estudos de Octavio de Freitas. Em
alguns casos, também foram usados relatórios dos presidentes provinciais. Havendo diversas
epidemias, em quase todos os anos, procurou-se considerar aqui unicamente a taxa que excedesse à
mortalidade usual.
Quadro 3 – Eventos causadores de mortalidade extraordinária entre 1800 e 1872
ANO

EVENTO

PERCENTUAL
ATINGIDO

FONTE

1832
1833
1834

Cabanada
Cabanada
Cabanada

0,7 %
0,9 %
0,7 %

(Azevedo 1997 p.69-70)

1856
1857
1858
1859
1860
1861

Cólera no Recife
Cólera em Pernambuco
Cólera em Pernambuco
Cólera em Pernambuco
Cólera em Pernambuco
Cólera em Pernambuco

3,3 %
1,4 %
1,3 %
1,2 %
0,9 %
0,8 %

(Freitas 1900;;1943)
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SÉRIES ESTIMADAS
As Figuras 2 e 3 apresentam as séries estimadas, que estão tabeladas no Anexo 1. Trata-se de resultado
parcial, que deverá ser aprimorado, principalmente do que se refere aos dados selecionados como
parãmetros para as estimativas, além de ser extendido até o ano de 1920.

P ernam b u c o - P o p u lação
S érie anual estim ada por condição social
9 0 0 .0 0 0
to ta l

8 0 0 .0 0 0

livre
e s c ra vo s

7 0 0 .0 0 0

fo n te s
6 0 0 .0 0 0
5 0 0 .0 0 0
4 0 0 .0 0 0
3 0 0 .0 0 0
2 0 0 .0 0 0
1 0 0 .0 0 0
0
1800

1810

1820

1830

1840

1850

1860

1870

Figura 2 – Séries estimadas da população de Pernambuco, segundo a condição social

P e rn a m b u c o - P o p u laç ã o
S é rie a n u al e s tim a d a p o r s u b re g iã o .
1 .0 0 0 .0 0 0

1 0 0 .0 0 0

R e c ife
Z o n a d a M a ta
In te rio r
1 0 .0 0 0
1800

1810

1820

1830

1840

1850

1860

1870

Figura 3 – Séries estimadas da população de Pernambuco, segundo a sub-região

FONTES PRIMÁRIAS
Resultados parciais de pesquisa sobre o tráfico transatlântico de escravos, gentilmente cedidos pelo
Prof. Manolo Florentino (UFRJ), referentes a chegadas em Pernambuco entre 1813 e 1829, compiladas
por Daniel B. Domingues da Silva no Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano, Códice 04.06.18− 11 −

vol.1-Livro de entrada das embarcações visitadas pela Provedoria-mor da Saúde, dentro de amplo
projeto de reconstituição do tráfico transatlântico coordenado por David Eltis, Stephen D. Behrendt,
David Richardson e Herbert S. Klein.
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ANEXO 1
SÉRIES DEMOGRÁFICAS ESTIMADAS PARA PERNAMBUCO (1800 – 1872)
Quadro 1A – Pernambuco. População estimada, segundo condição social e sub-região.
PERNAMBUCO

LIVRES

ESCRAVOS

RECIFE

ZONA DA
MATA

INTERIOR

1800
1801
1802
1803
1804

275,0
276,6
278,1
279,7
281,1

192,5
192,5
192,5
192,5
192,5

82,5
84,1
85,6
87,2
88,6

22,0
21,2
20,4
21,5
23,1

181,5
182,2
182,9
182,5
181,7

71,5
73,2
74,8
75,7
76,3

1805
1806
1807
1808
1809

282,4
283,8
285,1
286,4
287,6

192,5
192,5
192,5
192,5
192,5

89,9
91,3
92,6
93,9
95,1

22,2
21,4
20,6
21,8
23,4

182,3
182,8
183,3
182,8
181,9

77,9
79,5
81,1
81,9
82,4

1810
1811
1812
1813
1814

288,7
297,1
305,6
314,2
325,8

192,5
197,9
203,5
209,3
215,2

96,2
99,2
102,1
104,9
110,6

25,4
25,6
25,8
26,0
26,4

180,7
185,6
190,4
195,3
202,5

82,6
85,9
89,4
93,0
96,9

1815
1816
1817
1818
1819

335,1
344,6
354,0
363,5
375,4

221,2
227,5
233,9
240,5
247,2

113,9
117,1
120,1
123,0
128,2

26,7
30,1
33,4
33,5
33,9

207,8
211,5
215,2
220,5
227,8

100,7
103,1
105,5
109,5
113,8

1820
1821
1822
1823
1824

387,3
399,3
410,4
421,0
431,2

254,2
261,3
268,6
276,2
283,9

133,1
138,0
141,8
144,8
147,3

34,2
34,5
34,8
35,0
39,0

234,8
241,9
248,2
253,9
257,4

118,3
122,8
127,4
132,1
134,8

1825
1826
1827
1828
1829

440,8
450,0
463,6
477,1
490,9

291,8
300,0
308,6
317,6
326,8

149,0
150,0
155,0
159,5
164,1

42,9
42,8
42,5
42,2
41,9

260,5
265,1
270,7
276,0
281,3

137,5
142,2
150,4
158,9
167,7

1830
1831
1832
1833
1834

505,1
518,5
527,3
535,1
544,3

336,5
346,4
354,1
361,4
369,6

168,7
172,1
173,1
173,7
174,7

45,8
49,6
52,9
51,7
50,6

284,9
287,7
287,7
288,7
290,3

174,4
181,1
186,7
194,7
203,3
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Quadro 1B – Pernambuco. População estimada, segundo condição social e sub-região (cont.).
PERNAMBUCO

LIVRES

ESCRAVOS

RECIFE

ZONA DA
MATA

INTERIOR

1835
1836
1837
1838
1839

557,6
571,2
585,1
599,1
613,7

380,6
392,0
403,7
415,7
428,1

177,0
179,2
181,4
183,5
185,6

54,3
59,3
65,6
64,6
63,7

292,7
294,8
296,7
300,6
304,5

210,6
217,2
222,8
234,0
245,5

1840
1841
1842
1843
1844

630,0
638,0
646,4
654,9
662,6

441,0
450,9
461,1
471,5
482,1

189,0
187,1
185,2
183,4
180,5

63,0
63,0
63,1
63,1
67,8

309,3
312,4
315,6
318,9
320,8

257,7
262,6
267,7
272,9
274,0

1845
1846
1847
1848
1849

670,6
678,9
687,5
696,4
706,2

493,0
504,1
515,4
527,0
538,8

177,6
174,8
172,1
169,4
167,4

72,5
77,2
77,1
77,0
76,9

322,9
325,3
328,6
332,1
336,3

275,2
276,4
281,8
287,4
293,1

1850
1851
1852
1853
1854

717,0
725,6
734,7
744,4
754,3

550,9
563,3
576,0
588,9
602,1

166,0
162,3
158,8
155,4
152,2

76,9
76,6
76,3
76,1
75,9

341,0
344,2
347,6
351,3
355,2

299,0
304,9
310,8
317,0
323,3

1855
1856
1857
1858
1859

764,0
749,0
749,0
750,0
750,5

615,6
609,1
614,2
620,0
622,7

148,3
139,9
134,8
130,0
127,8

75,4
72,7
75,7
78,8
83,3

358,9
351,1
350,0
349,5
348,0

329,6
325,3
323,3
321,8
319,2

1860
1861
1862
1863
1864

752,4
754,8
764,0
772,7
782,3

627,3
632,5
642,8
653,1
663,6

125,0
122,3
121,2
119,5
118,7

87,7
86,3
85,8
85,1
84,8

347,2
347,2
350,2
353,0
356,3

317,5
321,4
327,9
334,5
341,3

1865
1866
1867
1868
1869

791,5
800,9
810,3
819,9
829,6

674,2
685,0
695,9
706,9
718,0

117,3
115,9
114,4
113,0
111,6

84,2
83,7
83,1
86,9
90,8

359,2
362,2
365,2
368,2
371,3

348,1
355,0
362,0
364,8
367,6

1870
1871
1872

839,5
849,4
858,4

729,3
740,7
752,2

110,2
108,8
106,2

94,6
94,0
93,0

374,4
377,6
380,3

370,5
377,8
385,1
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Quadro 1C – Pernambuco. Importações de escravos.
INSPEÇÕES SANITÁRIAS
Número de
viagens
1800 a 1803 (a)
1804
1805
1806 a 1808 (a)
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832 a 1838 (a)
1839
1840 a 1843 (a)
1844 a 1848 (a)
1849
1850
1851 a 1854 (a)
1855
TOTAL
(1800 a 1855)

Escravos
chegados

EISENBERG
Várias fontes

NOSSA ESTIMATIVA

Estimativas
próprias

Número
de viagens

Escravos
chegados

240

18
18
18
18
18
18
18
18
18
30
20
20
20
20
25
28
27
24
22
20
18
16
14
12
12
12
8
4
4
8
4
6
8
1
1

5.256
5.256
5.256
5.256
5.256
5.256
5.256
5.256
5.256
8.174
5.840
5.840
5.840
5.840
8.156
7.946
8.103
7.008
6.424
5.840
5.256
4.672
4.088
3.504
3.504
3.504
2.336
1.168
1.168
2.336
1.168
1.752
2.336
292
292

165.477

703

205.535

3.325
1.401

5.670
5.670
5.670
5.670
5.670
5.670
5.670
5.670
5.670
5.670
5.670
5.670
5.670
5.670
5.670
5.670
5.670
5.670
1.152
1.152
1.152
1.152
1.152
1.152

2.494
1.254

3
30

25
28
27
12
19
9
16
12
13
6
7

450
8.174

8.156
7.946
8.103
3.426
4.652
2.416
4.867
3.610
3.462
2.140
1.958

2.489
3.265
3.911
5.499
5.932
7.702
7.802

4.824
2.683
2.384

889
889
929
3.000
929
929
2.300

207

59.360

Nota: (a) Os valores indicados representam a média anual de cada período.
Fontes: Inspeções sanitárias: Pesquisa desenvolvida no LIPHIS (Laboratório Interdisciplinar de História Social),
IFCS-UFRJ, com dados compilados por Daniel B. Domingues da Silva, sob coordenação de M.Florentino, dentro
de projeto de David Eltis, Stephen D. Behrendt, David Richardson e Herbert S. Klein . Eisenberg: (Eisenberg
1977 p.170).
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ANEXO 2
DESCRIÇÃO DO MODELO

OS CONJUNTOS DEMOGRÁFICOS
Iremos considerar, neste modelo, diversos grupos demográficos que compuseram o conjunto de habitantes da
província de Pernambuco, divididos seja por região (os habitante do Recife, do Sertão etc.), seja por condição
(pessoas livres e escravos). Além disso, deveremos distinguir entre informações estatísticas disponíveis nas
múltiplas fontes existentes e números estimados por nosso modelo.
Não entraremos nas considerações tipicamente estatísticas de comparar uma hipotética população real com
nossas estimativas, o que é usualmente feito para discutir modelagens alternativas das distribuições de
discrepâncias entre as estimativas propostas e tal população hipotética (os erros estatísticos). Para simplificar a
exposição, iremos tratar unicamente da contagem de membros dos vários conjuntos, evitando representar
simbolicamente os próprios conjuntos demográficos.
Assim, notaremos:
[1]

PRt

o número de habitantes da região R estimado pelo modelo, ao final do ano t9

=

O índice geográfico, R, poderá assumir tantos valores, quantas forem as sub-regiões escolhidas.
Analogamente, para distinguir as informações estatísticas existentes sobre esses conjuntos dos números gerados
pelo modelo, notaremos tais estatísticas como:
[2]

εfPRt

=

o número de habitantes da região R apresentado pela fonte f, para o ano t

Cada conjunto regional será decomposto em pessoas livres (notado L) e escravos (notado E). Assim, para cada
uma das definições acima, temos a decomposição por condição social:
[3]

PRt

=

LRt + ERt

OS FLUXOS DEMOGRÁFICOS
Os diversos conjuntos contados acima se modificam anualmente por fatores vitais (nascimentos e mortes) e
movimentos sociais (migração de pessoas livres, exportação e importação de escravos e emancipação de
escravos).
Repetiremos a notação proposta, sobre as seguintes variáveis:
[4]

ARt

=

nascimentos na região R, estimado pelo modelo, para o ano t

[5]

BRt

=

óbitos na região R, estimado pelo modelo, para o ano t

[6]

XRt

=

saídas físicas da região R, estimado pelo modelo, para o ano t

[7]

MRt

=

entradas físicas na região R, estimado pelo modelo, para o ano t

9

Embora, no período de estudo, tenha havido grande nebulosidade sobre a marcação temporal das estatísticas demográficas
– isto é, se um total se refere à população existente no início, no fim ou em qualquer outro momento do ano – adotaremos,
para as variáveis do modelo o seguinte critério: as contagens de população se referem ao final de cada ano e os fluxos se
referem a eventos acontecidos durante o ano indicado. As estatísticas compiladas serão aproveitadas da maneira mais
adequada conforme o caso.
− 17 −

Para simplificar a notação, usaremos os mesmos símbolos para representar os fluxos migratórios de pessoas
livres e a movimentação de exportação e importação de escravos. Assim,
[8]

XLRt

=

emigração de pessoas livres da região R, estimado pelo modelo, para o ano t

[9]

MLRt

=

imigração de pessoas livres para a região R, estimado pelo modelo, para o ano t

[10]

XERt

=

número de escravos exportados da região R, estimado pelo modelo, para o ano t

[11]

MERt

=

número de escravos importados para a região R, estimado pelo modelo, para o ano t

O número de escravos emancipados, através de qualquer instrumento jurídico, será notado:
[12]

LERt

=

número de escravos emancipados, na região R, estimado pelo modelo, para o ano t

Para cada uma dessas variáveis, a soma dos totais regionais é igual ao total de tal população para Pernambuco:
[13]

P

∑P

=

R

, analogamente para A, B, X, M etc.

R

Podemos agora escrever as equações que definem essas variáveis, em certo ano t, em termos de seus valores no
ano anterior t-1 e dos fluxos ocorridos naquele ano.
[14]

LRt

=

LRt-1 + ALRt − BLRt + MLRt − XLRt + LERt

Isto é, o total de habitantes livres da região R, ao final do ano t, é a soma dos seus habitantes ao final do ano
anterior, mais nascimentos de livres, menos mortes de livres, mais imigrações de livres, menos emigrações de
livres e mais emancipações ocorridas naquele ano. A população cativa varia segundo equação semelhante, a
menos do último termo, pois as emancipações diminuem seu contingente, aumentando o dos livres.
[15]

ERt

=

ERt-1 + AERt − BERt + MERt − XERt − LERt

Resumindo os fluxos de cada ano como variações na população livre e escrava, notadas:
[16]

VLRt

= ALRt − BLRt + MLRt − XLRt + LERt

[17]

VERt

= AERt − BERt + MERt − XERt − LERt

e dispensando o índice regional, para simplificar a notação, podemos descrever a população total como:
[18]

Pt

= Pt-1 + VLt
t

[19]

= P0 +

∑ VP

i

1

Podemos decompor a soma dos fluxos demográficos, no intervalo de 0 a t, em termos de taxas agregadas de
variação anual, pt , e da população do ano anterior. Assim, a variação total da população até o ano t pode ser
notada:
t

[20]

∑ VP

i

= p1P0 + p2P1 + ÂÂÂptPt-1

1

Serão essas as fórmulas de iteração empregadas para fazer com que, nas diversas regiões R e para os dois grupos
L e E, as populações calculadas para cada ano-base t, PRt, seja igual à população de referência εPRt.
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AS RELAÇÕES ESTRUTURAIS
Em cada ano, serão sempre válidas as seguintes equações “estruturais”, que definem os fluxos anuais e as
relações entre as variáveis:
a) Relações de agregação
a1) A soma das populações regionais é igual à população de Pernambuco:
[13]

Pt

=

∑P

R
t

R

a2) A soma das populações regionais por condição é igual à população da região:
[3]

PRt

=

LRt + ERt

b) Relações de variação
b1) A população livre num ano é igual à população livre do ano anterior, mais os fluxos vitais (nascimentos
menos mortes) e sociais (imigração menos emigração) de livres, mais as emancipações daquele ano:
[14]

LRt

=

LRt-1 + ALRt − BLRt + MLRt − XLRt + LERt

b2) A população cativa num ano é igual à população cativa do ano anterior, mais os fluxos vitais (nascimentos
menos mortes) e sociais (imigração menos emigração) de escravos, menos as emancipações daquele ano:
[15]

ERt

=

ERt-1 + AERt − BERt + MERt − XERt − LERt

c) Relações de coerência com as populações de referência
c1) As populações iniciais de cada intervalo são iguais às populações fixadas para seu ano-base inicial t0:
[21]

LRt0

= εLRt0

e

ERt0

= εERt0 , para cada região R

c2) As populações finais de cada intervalo são iguais às populações fixadas para seu ano-base final t1:
[22]

LRt1

= εLRt1

e

ERt1

= εERt1 , para cada região R.

AS DEFINIÇÕES PONTUAIS
Para cada ano, serão definidos os seguintes parâmetros, destinados a representar as alterações demográficas
bruscas: mortes em conflitos militares, por epidemias, secas ou migrações.
a) Natalidade e mortalidade
Somente um ou outro dos dois índices vitais será fixado em cada intervalo, deixando ao modelo o cálculo do
outro. Ou seja, de fato os índices vitais não podem ser considerados como parâmetros e sim como variável de
ajuste do modelo, pois o modelo sempre irá definir, por recorrência, qual a taxa líquida de natalidade menos
mortalidade necessária para ajustar populações inciais e finais.
b) Movimentos migratórios de escravos
Para a população cativa, os movimentos migratórios foram as importações (de 1800 a 1855) e as exportações (de
1851 a 1885).
Tanto as importações, MEt , como as exportações de escravos, XEt , foram determinadas segundo os critérios
explicitados no texto.
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c) Movimentos migratórios de livres
Para a população livre, foram considerados unicamente dois movimentos migratórios entre sub-regiões
pernambucanas: uma fuga em direção ao litoral motivada pelas secas e uma migração permanente da costa para
o interior, pontualmente mitigada pela fuga mencionada. Não foi considerada qualquer imigração ou emigração
de pessoas livres relativamente à província como um todo.
d) Mortalidade brusca da população
Foram incorporados períodos de alta mortalidade pontual em decorrência da Cabanada e das epidemias listadas
no texto.

O PROCESSO DE ITERAÇÃO
Fixadas as várias relações estruturais e de variação, bem como os efeitos pontuais sobre os diversos fluxos
demográficos, o processo de iteração buscou uma taxa de natalidade menos mortalidade, para cada uma das 6
populações básicas (livres e escravos em 3 sub-regiões), que igualasse a população inicial à final, levando em
conta os processos migratórios descritos.
Este processo pode ser repetido sempre que se quiser incluir novas informações.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2004
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A Reforma do Estado em Mato Grosso: notas sobre a questão do fim do nacional 1
Hélio Aparecido dos Santos∗
Resumo: Neste trabalho, parte de minha pesquisa sobre a reforma do Estado de Mato Grosso no governo
Dante de Oliveira, pretendo apresentar algumas observações sobre o papel do Estado nacional, sua
constituição histórica, seu caráter classista e sobre sua permanência como sustentáculo político ao sistema
sociometabólico do capital. Parte-se do pressuposto que o Estado nacional é, fundamentalmente, parte
intrínseca do sistema de comando do capital – formado pelo tripé Capital, Trabalho e Estado – e que
apesar de muito difundida, a noção de fim do Estado-nação é precipitada e não está baseada em dados
reais, sendo apenas a difusão de mitos que não encontra sua justificativa na análise concreta. São
analisados alguns autores que tratam da questão do Estado e finaliza com algumas sugestões para analisar
a permanência ou preponderância do poder nacional sobre a economia.
Palavras-chaves: Estado, fim do Estado-nação, imperialismo.

Apresentação
Venho desenvolvendo uma pesquisa relacionada a Reforma do Estado em Mato Grosso,
especialmente nos governos de Dante de Oliveira (1994-2002), intitulada “A política neoliberal e o
Estado de Mato Grosso: uma intervenção necessária”. A pesquisa engloba as ações governamentais no
sentido de tornar o Estado mais eficaz naquilo que lhe compete, ou seja, o discurso e a prática assumidos
para justificar a tal reforma é de que retirando o Estado de setores que não lhe compete, a ações estatais
ficariam mais ágeis e eficazes em oferecer aos cidadãos saúde, educação e segurança, estas sim, dizem,
competências do Estado. Partindo da problemática conceitual, verificamos que é insuficiente tratar sobre
esta questão se não abordarmos uma questão teórica mais profunda, qual seja, globalização,
neoliberalismo e, a fortiori, a entusiástica e precipitadamente tese “fim do Estado-nação”, ou para dizer
como alguns dizem: “fim do nacional”. Portanto, aqui se tratará efetivamente da problemática teórica do
Estado e, conseqüentemente, de sua permanência como dotado de “existência material” para proteger os
interesses do Capital.

Introdução
Dentre os mitos atuais mais propagados, existe um – globalização – em que essa propagação
assume ares de verdadeiro imperativo onde todos são levados no turbilhão dos acontecimentos – não
temos alternativas, dizem-nos! Dentro desse “mito” e correlato a ele, existem outros – tantos outros – que
são mostrados como verdadeiros e sendo assim não nos cabe questionar o fato por si só evidente: fim das
fronteiras, cidadão do mundo, etc. “Globalização” se tornou uma palavra mágica, onde todos os
problemas reais são justificados através dela ou, para dizer com Pierre Bourdieu2, “é um mito no sentido
forte do termo, um discurso poderoso, uma ‘idéia-força’, uma idéia que tem força social, que realiza a
crença. É a arma principal das lutas contra as conquistas do welfare state”. Assim, tratar-se-á aqui
daquele chamado de o “Fim do Estado-nação”, o qual se constitui em um dos mitos mais propagados.

Inúmeras pessoas ao se referir a esta problemática se dão por satisfeitas em repetir o jargão mediático e
declara seu fim: não existe mais o nacional! Importa-me ressaltar que quando digo que se trata de “mito”,
não estou de forma alguma menosprezando o atual momento histórico, a atual fase do capitalismo e que,
sem duvida apresenta suas particularidades distintas que são, em ultima instancia, únicas.
Antes de prosseguir, gostaria de apresentar uma ressalva importante: não se trata aqui, como
talvez se possa esperar, de apresentar um quadro geral e amplo de números relativos aos “gastos” do
estado para demonstrar o quanto é falacioso tal argumentação; o trabalho do professor Paulo Nogueira
Batista Jr. já o demonstrou com muita autoridade.3
No texto citado acima o autor elenca uma série de 5 mitos: o mito de que “a globalização inaugura
uma nova etapa na história econômica mundial”. O que é falacioso pois “globalização é apenas uma nova
palavra para um processo de longa data”; que a “globalização produziu um sistema econômico fortemente
integrado, de caráter supranacional...” mais uma inverdade pois “O processo de internacionalização
observado nas décadas recentes não tem o alcance e muito menos o caráter universal sugerido (...) está
muito longe de provocar o desaparecimento das fronteiras...”. deixarei o mito sobre o fim do Estado
nacional mais à frente. Mito n•º 4: “A economia ‘global’ vem sendo crescentemente dominada por
empresas ‘transnacionais’, livres de identificação e lealdades nacionais”; ora, segundo o autor “A grande
maioria das empresas permanece marcada por sua origem nacional (...) mantêm o grosso dos seus ativos,
vendas e empregos na sua base nacional [sendo portanto mais certo chamá-las de] firmas nacionais com
operações internacionais”. O mito da “Dimensão financeira do processo de internacionalização” que é
refutado pois, “mesmo no campo financeiro a internacionalização é bem mais limitada do que se sugere”.
Sobre a questão da sobrevivência do Estado nacional, vale uma citação mais longa:
O predomínio ideológico do chamado neoliberalismo – que apesar do prefixo constitui uma
tentativa de restaurar o ideário econômico do século XIX – não chegou a modificar de maneira
significativa e duradoura a dimensão do Estado na grande maioria das economias desenvolvidas.
Não chegou sequer a interromper a tendência de aumento do peso do governo (...) O exame dos
dados macroeconômicos das economias desenvolvidas indica que há uma enorme distancia entre
o discurso “neoliberal” e a realidade dos países onde essa ideologia teve origem.4
Vale ressaltar ainda que a cada um desses “mitos” o autor refuta baseado em farto material, dados
econômicos enfim, não se trata de apenas refutação por não gostar dos termos mas sim, de análise sólida e
critica. Portanto, este texto terá a intenção de discutir a questão do Estado, o papel histórico de sua
constituição e também na atualidade, em fim tratar-se-á aqui do papel do estado nas relações capitalistas
de apropriação da mais-valia e, fundamentalmente, de organizador desta extração.
Feita esta ressalva, espero conseguir atingir os objetivos propostos, sendo estes, principalmente,
empreender uma análise, que leve em consideração as antigas e recentes discussões em torno da questão
do Estado. Sendo assim, o que se pretende aqui é, a partir das contribuições de diversos autores5 que
trabalham sobre o nascimento, função e tendência do Estado moderno, proponho uma leitura um pouco
2

diferente da atual fase intelectual em que tende a extingui-lo, embora as evidencias a todo o momento nos
diz o contrário. Dito de outra forma: apesar de se espalhar aos quatro quantos que hoje o papel do estado é
praticamente nulo, no dia a dia das pessoas elas são, a todo o momento, interpeladas pelo poder do estado
nas relações cotidianas.
Como considerei que para falar sobre o estado era imprescindível falar sobre qual era minha
proposta de trabalho que estou desenvolvendo, a primeira parte deste texto será uma breve e sucinta
introdução ao meu objeto de pesquisa, proposta de trabalho, balizas, referencial teórico enfim uma
apresentação sobre o que pretendo fazer, aliás, o que já estou fazendo em busca da tão sonhada
dissertação de mestrado.
Sendo assim, este texto será apresentado da seguinte maneira: a primeira parte constará desta
breve apresentação que me referi acima; na segunda parte, onde está, creio, o mais importante, será uma
abordagem sistemática sobre o estado moderno, uma espécie de “revisão bibliográfica” dos autores já
citados, acrescidos de mais algumas contribuições6 a fim de “ver” como é o outro lado da questão. Após
estas duas partes, farei breves considerações finais em que avalio a tendência à extinção do estado.

A proposta
O que proponho, será uma análise da situação da política econômica implantada pelo Governo do
Estado de Mato Grosso, em consonância com os ditames do Governo Federal, no que tange as
privatizações e, conseqüentemente, sua (de Mato Grosso) inserção na chamada “modernidade”, ou seja,
na globalização econômica. Através dessa análise buscarei perceber sob que condições se dá essa inserção
às práticas neoliberais no Estado, desvendando, assim, o que se encontra por traz desse projeto levado
adiante pelo poder público do Estado.busco analisar as políticas implantadas no Estado de Mato Grosso, a
partir do Governo Dante de Oliveira e seus reflexos na vida da maioria da população; quem ganhou e
quem perdeu com essas políticas implantadas. Enfim, buscarei uma abordagem que leve em conta o que
se divulga oficialmente e, dialeticamente, o que se está implícito sob esse invólucro aparente.
As propostas de desregulamentação, de flexibilização, de privatização7 acelerada (nota-se porém
que, nos anos 80, o processo de privatização tratou-se, na maior parte, de uma reprivatização de empresas
que anteriormente já pertenciam ao setor privado, mas que por estarem em situação de insolvência,
tinham sido previamente estatizadas com o objetivo de saneá-las e devolvê-las a normalidade) tiveram,
inicialmente no governo Collor de Mello e posteriormente no governo Fernando Henrique Cardoso, forte
impulso, uma vez que, cada um a seu modo, adaptou-se e seguiu no essencial uma política de corte
neoliberal. Paralelamente à retração da força de trabalho industrial, nota-se uma ampliação também do
sub-proletariado, os terceirizados, os subempregados, ou seja, as distintas modalidades do trabalhador
precarizado. Coube ao governo Fernando Henrique Cardoso intensificar o processo de desmontagem dos
parcos direitos trabalhistas, construídos durante várias décadas de luta e ação dos trabalhadores8. Processo
este que ainda não se concretizou e que, com o governo Lula, consegui manter sua hegemonia.9
3

Em Mato Grosso, como não poderia deixar de ser (ou poderia?), a partir de 1994, o governo Dante
de Oliveira irrompe com um discurso 'modernizador' das finanças públicas e então passa a implantar uma
série de medidas 'necessárias' para não deixar o Estado quebrar10.
Tenciono com essa pesquisa desenvolver um estudo sobre a política econômica especialmente o
Programa de Privatizações instaurado pelo então governador do Estado de Mato Grosso no período de
1994 a 1998. Igualmente, elaborar um estudo no campo da história mais recente de Mato Grosso, de
acordo com as propostas de mudança do Estado; Analisar a proposta do Executivo no que se refere às
reformulações do Estado na economia e quais as conseqüências de algumas dessas reformas para a
sociedade mato-grossense; desenvolver um estudo que nos permita visualizar o processo de inserção do
Estado na política neoliberal e quais as conseqüências para o cidadão comum e os reflexos sociais e
econômicos; e ainda contribuir, mesmo que de forma modesta, para o desenvolvimento de estudos com
essa temática contribuindo para o debate sobre esses temas. Feitas estas considerações sobre meu
trabalho, passamos efetivamente ao tema de minha exposição.

O Problema do Estado
É bem conhecido um trecho de Lênin em que diz que “(...) a questão do Estado é uma das mais
complexas, mais difíceis e, talvez, a mais embrulhada pelos eruditos, escritores e filósofos (...)” 11 ,
portanto estamos já avisados sobre a complexidade do problema do Estado. Porém, seguindo o mesmo
texto, o autor também nos diz que, “(...) Todo aquele que quiser meditar seriamente sobre ela e assimilála por si, tem de abordar essa questão vária vezes e votar a ela uma e outra vez, considerar a questão
sob diversos ângulos, a fim de conseguir uma compreensão clara e firme”12. Sendo assim e alertado pelo
líder bolchevique, este texto pretende abordar a questão do Estado sob um ângulo essencial, mas sem
esquecer os outros: trata-se de ver o Estado como uma máquina destinada a reprimir e explorar a classe
dominada em favor da classe dominante, em suma, o estado essencialmente classista e não interclassista.
Embora Marx em diversas ocasiões havia manifestado o desejo de abordar o problema da
constituição do estado moderno 13 , foi Friedrich Engels que, em sua obra A Origem da Família, da
Propriedade privada e do Estado, penso, que elaborou mais sistematicamente a questão. Para o autor
agora tratado o Estado moderno seria o “comitê gerenciador dos negócios da burguesia”, ou seja, o órgão
que gerencia e controla, em favor da classe que o domina, a extração da mais-valia, ou trabalho excedente
não pago. Portanto, o que deve ser enfatizado sobre Engels é que ele retirou o caráter de neutralidade
concedido ao Estado, conferindo-lhe a face classista. O autor constata que o surgimento do Estado
moderno se deve a
Necessidade de conter o antagonismo das classes, e como, ao mesmo tempo, nasceu em meio ao
conflito delas, é, por regra geral, o Estado da classe dominante, classe que por intermédio dele,
se converte também em classe politicamente dominante e adquire novos meios de repressão e
exploração da classe oprimida·

14
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Mais à frente o autor reforça esta questão quando diz que, “A força de coesão da sociedade civilizada é o
Estado, que, em todos os períodos típicos, é exclusivamente o Estado da classe dominante e, de qualquer
modo, essencialmente uma máquina destinada a reprimir a classe oprimida e explorada”15.
Grosso modo, pode-se dizer que as análises posteriores sobre o estado de uma forma ou de outra
teve em Engels, seja para negar ou reforçar, uma “matriz” em que muitos autores recorreram. Em que
pese também serviu como verdadeira cama de Procusto∗, sendo usadas das mais variadas formas e
utilidades.
Um desses casos foi Lênin. Em sua obra O Estado e a Revolução, o teórico e revolucionário russo
empreendeu uma sistemática análise sobre o estado com vistas à sua derrubada. Não é o lugar para
aprofundar sobre este trabalho, resta dizer que Lênin, baseado na obra fundamental de Engels, formulou
aquilo que foi a mais contundente análise sobre o estado moderno e, fundamentalmente, sua
transcendência e emancipação. Fortemente inspirado em Marx, sobretudo no escrito Critica ao Programa
de Gotha, Lênin assevera que,
Só na sociedade comunista, quando a resistência dos capitalistas estiver definitivamente
quebrada, quando os capitalistas tiverem desaparecido, quando nom houver classes (isto é, nom
houver diferenças entre os membros da sociedade quanto à sua relação com os meios sociais de
produção) –só então ‘o Estado desaparece e se pode falar de liberdade’. Só então se tornará
possível e será realizada uma democracia verdadeiramente plena, verdadeiramente sem nenhuma
exceção16.
Embora estas palavras ditas hoje pode parecer utópicas demais, elas são importantes na medida em
que nos fazem antecipar uma possível conclusão a este pequeno trabalho, qual seja, enquanto houver
capitalismo, haverá estado! Permite retomar estes textos para se ter já uma idéia de qual fio condutor
seguirá este trabalho. Porém, deixemos os clássicos!
Quase um século após Lênin publicar seu estudo, István Meszáros faz aparecer uma obra
gigantesca para análise do capitalismo. Retomando um antigo desejo de seu mestre Georg Lukács, parte
para escrever “O Capital” de nossa época. Porém Lukács apenas esboçou esse desejo, pois coube a
Meszáros esta tarefa. Trata-se de uma obra realmente monumental; mais de 1.100 páginas onde são
inúmeras questões tratadas, inúmeras sugestões e uma “fé” no futuro do socialismo digno de nota. Como
aqui é impossível uma análise detalhada da obra em si, abordarei apenas a questão que nos interessa no
momento, ou seja, a questão do Estado.
Fortemente influenciado por seu mestre, Lukács, mas também por Rosa Luxemburg, Meszáros
elabora uma das mais instigante e inovadora obra de nosso tempo; um livro denso, sólido, rigoroso e
polemico. Na apresentação feita à edição brasileira, Ricardo Antunes já nos dá uma pista de como o autor
vê a questão que aqui nos interessa. Diz Antunes que,
(...) O Estado Moderno é entendido pelo autor como uma estrutura política compreensiva de
mando do capital, um pré-requisito para a conversão do capital num sistema dotado de
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viabilidade para sua reprodução, expressando um momento constitutivo da própria materialidade
do capital. Solda-se então um nexo fundamental: o Estado Moderno é inconcebível sem o capital,
que é o seu real fundamento, e o capital, por sua vez, precisa do estado como seu complemento
necessário.17.
Portanto, já aqui se vê o nexo que liga estado e Capital, tornando-os imprescindíveis um ao outro, pois o
caráter alienante, expansionista e incontrolável do capital faz com que sua reprodução exija, de modo
absoluto, a atuação do Estado. Para o autor, o Estado não pode ser concebido como uma superestrutura,
nos moldes da contraposição entre infra e superestrutura. Mesmo se, tal como no passado, o Estado
continua a assegurar a propriedade e atua como instrumento para colocar os pobres para trabalhar, uma
importante função o diferencia, pois, como diz o autor “(...) o Estado capitalista deve agora assumir um
papel intervencionista diretamente em todos os planos da vida social, ativamente promovendo e
administrando o consumo destrutivo e a dissipação da riqueza social numa escala monumental”.
Disto retira-se a conclusão de que,
O Estado moderno – na qualidade de sistema de comando político abrangente do capital – é, ao
mesmo tempo, o pré-requisito necessário da transformação das unidades inicialmente
fragmentadas do capital em um sistema viável, e o quadro geral para a completa articulação e
manutenção deste ultimo como um sistema global18.
Nesse sentido fundamental “O Estado Moderno deve ser entendido como uma parte integral do
próprio solo material do capital”, e, mais do que isso, para o autor,
O que está em questão aqui é o fato de que o capital é seu próprio sistema de comando, de que é
parte integrante a dimensão política, ainda que de modo algum subordinada. Mais uma vez,
vemos aqui a manifestação prática de uma reciprocidade dialética19.
Com efeito, diante dos enunciados deste autor podemos ver que boa parte das análises sobre a
correspondência entre economia-Estado deve ser, fundamentalmente, reformuladas. Pois, para Meszáros
o Estado seria um elemento estrutural da própria reprodução do capital; o autor propõe uma abordagem
que supera tanto as concepções dicotômicas, dualistas, que entendem capital e Estado como duas esferas
mais ou menos independentes, mas também rejeita a visão, enunciada nos autores antes citados, de o
estado como mero comitê executivo da burguesia. Daí resulta numa importante constatação: nem o
Estado é independente do capital, nem representa direta e exclusivamente os interesses da classe
dominante: ele expressa as necessidades globais da manutenção da reprodução do metabolismo social
regido pelo capital. É por isso que boa parte das análises sobre o Estado, bem como sobre projetos
emancipatórios revolucionários estariam desfocadas e, portanto, a emancipação do trabalho perante o
capital deve ser urgentemente reavaliada sob essa ótica da reciprocidade dialética proposta pelo autor.
Para reforçar esta tese vemos com ele que,
Devido à inseparirade das três dimensões do sistema do capital plenamente articulado – capital,
trabalho e o Estado – é inconcebível emancipar o trabalho sem simultaneamente superar também
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o capital e o Estado. (...) Enquanto as funções controladoras vitais do sociometabolismo não
forem efetivamente ocupadas e exercidas autonomamente pelos produtores associados, mas
deixados à autoridade de um pessoal de controle separado (...) o próprio trabalho continuará a
reproduzir o poder do capital contra si mesmo, mantendo materialmente e desta forma a
estendendo a dominação da riqueza alienada sobre a sociedade.20
Estendi-me demasiado nesta citação porque ela nos permite observar o quanto interligado são as
três ‘ordens’ constitutivas do sistema do capital e, portanto, permita-me uma inferência: nada de fim do
Estado sem ter o fim do sistema do capital como um todo. Importante frisar que por reciprocidade
dialética entendo o caráter condicionante entre a infra e a superestrutura, embora, como já bem lembrou
Engels, com a “base” econômica condicionando, em ultima instância, a superestrutura. Após ser
condicionada pelo modo como os homens mantêm as relações sociais, este aparato superestrutural age,
por assim dizer, para a manutenção e reprodução desta mesma ordem.
Importante salientar o fato de que o autor vai à contra-corrente de analistas que trabalham com a
separação do “econômico” e o “político”, uma vez que para o autor estas são duas manifestações de um
mesmo processo de sociometabolismo social. Não poderia deixar de citar aqui outra importante estudiosa
do assunto, Ellen Wood e seu livro Democracia contra capitalismo: a renovação do materialismo
histórico21. No que se refere a esta separação arbitrária entre as esferas econômicas e política a autora, no
primeiro ensaio de sua obra já citada, diz que:
Houve, em particular, uma tendência a perpetuar a rígida separação conceitual entre o
‘econômico’ e o ‘político’ que tão bem atendeu à ideologia capitalista desde que os economistas
clássicos descobriram a ‘economia’ na teoria e começaram a esvaziar o capitalismo de conteúdo
político e social (...) Na verdade, essa separação ‘estrutural’ talvez seja o mecanismo mais
eficiente da defesa do capital22.
Confesso que esta obra de Meszáros a mim me parece tão importante que fiquei tentado a alongar
mais sobre ela. Porém, como aqui tenho limites e uma vez que o interesse não é esgotar o assunto (não
teria capacidade para tal), passarei a abordar a questão em mais alguns autores que considero também
muito importante.
Milton Santos, em uma de suas ultimas obras23, elabora uma instigante e critica análise sobre a
ideologia da globalização e nos oferece, brilhantemente, boas indicações sobre o mito do encolhimento do
Estado. Diz o autor que,
Ao contrário do que se repete impunemente, o Estado continua forte e a prova disso é que nem as
empresas transnacionais, nem as instituições supranacionais dispõem de força normativa para
impor, sozinhas, dentro de cada território, sua vontade política ou econômica. (...) É o Estado
nacional que, afinal, regula o mundo financeiro e constrói infra-estruturas, atribuindo, assim, a
grandes empresas escolhidas a condição de sua viabilidade. O mesmo pode ser dito das
instituições supranacionais (FMI, Banco Mundial, Nações Unidas, Organização Mundial do
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Comércio), cujos editos ou recomendações necessitam de decisões internas de cada país para que
tenham eficácia.24
Embora não esteja tratando, efetivamente, das questões sobre fronteira, chamou-me atenção
quando o autor trata da fábula, construída recentemente, que estamos vivendo em um mundo sem
fronteiras: da humanidade desterritorializada, sendo uma de suas características “o desfalecimento das
fronteiras como o imperativo da globalização, e a essa idéia dever-se-ia uma outra: a existência, já agora,
de uma cidadania universal”. Contra este tipo de mitificação, o autor argumenta que,
De fato, as fronteiras mudaram de significação, mas nunca estiveram tão vivas, na medida em
que o próprio exercício das atividades globalizadas não prescinde de uma ação governamental
capaz de torná-las efetivas dentro de um território. A humanidade desterritorializada é apenas
um mito.25
Infere-se então que para o autor, como também para mim, nada da mitologia do chamado
“Cidadão do mundo”, uma vez que nem mesmo a cidadania ‘nacional’ é concedida e/ou conquistada pela
imensa maioria da população.
Portanto, resumidamente, vimos que, com os clássicos, o Estado não é uma entidade neutra, mas
sim, fundamentalmente, classista, em que uma classe assume o poder do Estado a fim de explorar a classe
dos produtores diretos porém livres dos meios de produção; com Meszáros vimos que o Estado não é
somente um comitê gerenciador dos negócios da burguesia e sim, uma estrutura de comando do próprio
capital em si, numa relação dialeticamente recíproca, capital e estado é um sistema metabólico de autoreprodução e que justamente por isso “devemos falar de uma correspondência estreita entre, por um lado,
a base sociometabólica do sistema do capital e, por outro, o Estado moderno como estrutura totalizadora
de comando político da ordem produtiva e reprodutiva estabelecida26”.
Já com Milton Santos vimos, embora merecesse mais citações, que muito do que se propaga hoje
sobre o fim do estado e das fronteiras não passa de fábulas; fábulas estas que são ‘vitais’ para o sistema
desarmar os opositores, pois partindo de premissas falsas – como o fim do nacional – somente consegue
chegar a resultados falsos! Porém, quando digo premissas falsas, não estou retomando a antiga proposição
de que a ideologia seria a falsa consciência; não! Aqui estou me referindo justamente a falsidade de ver
uma característica como sendo uma, deixando de perceber que é a essência que determina esta sua forma
diferente de manifestação, e só faz por ser contraditória. Explicando melhor: devido ao seu caráter
contraditório, o real apresenta-se como aparência; ao pesquisador cabe a tarefa de buscar neste invólucro
a essência, pois se as coisas fossem na realidade como aparecem não precisaríamos de ciência. Pois como
diz Marx, “(...) toda ciência seria supérflua, se a forma de aparecimento e a essência das coisas
coincidissem imediatamente”27. O que Marx quer dizer aqui é, penso, não é ‘defeito’ perceber a realidade
em sua aparência; o defeito consiste em não em não perceber o caráter dual e contraditório, ou seja, a
dialética que é formada o “real”. O fato é que, como afirmam vários estudos, o poder dos Estados
nacionais é e continua o grande facilitador, aquele que possibilita que o capital organiza a extração da
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mais-valia, pois como escreveu Aijaz Ahmad, comentando sobre o caso do estado-nação indiano, o que
vale também, penso, para qualquer Estado-nação:
Esse capital deve passar pelo Estado-nação indiano, deve contar com certas disciplinas de mãode-obra, contratos salariais, condições de paz industrial, chances de repatriação de lucros que
apenas o Estado indiano pode garantir. O Estado-nação nesse caso é o principio articulador
entre o capital global e a mão-de-obra nacional28.

À guisa de conclusão ‘inconclusiva’ ou a permanecia do Estado
Resumidamente pode-se dizer que o que houve a partir do final da década de 1970 e inicio da de
80 foi um ataque massivo contra esse Estado de bem estar social. A ofensiva do capital contra os gastos
sociais e, principalmente, de deteriorização dos direitos trabalhistas já no governo golpista do General
Pinochet (primeira experiência prática das idéias neoliberais) se intensivou com a subida de Margaret
Thatcher na Inglaterra e Ronald Reagan nos estados Unidos, chegando assim ao centro do capitalismo
mundial. Embora os escritos de Friedrich August Von Hayek tenham sido produzidos havia algum tempo,
somente a partir das datas acima citadas que começaram efetivamente a ganhar força na política dos
governos. Com o chamado Consenso [neoliberal] de Washington – conjunto de princípios orientados para
o mercado, traçados pelo governo do Estados Unidos e pelas instituições financeiras internacionais que
ele controla e por eles mesmos implementados de formas diversas – praticamente se impôs um modelo
econômico a ser seguido pelos demais países, sob pena de que se estes não adotassem tais medidas estaria
de fora da nova ordem mundial –afinal, não há alternativas, afirmava constantemente a srª Thatcher!
Portanto, é a partir dos princípios norteadores não somente impostos mas também adotados por parte das
burguesias nacionais – especificamente, aquela fração da classe ligada ao capital financeiro e ao
imperialismo – é que vemos o desmontar das nações, aqui entendido como o desmontar todo um
complexo nacional para facilitar o fluxo de capitais, ou seja, a globalização neoliberal desobstrui as
fronteiras nacionais em beneficio do capital. Então temos todo um corpus doutrinário capaz de bloquear
políticas desenvolvimentistas e criar o ambiente ideal para que implantasse uma nova ditadura – a
ditadura do capital financeiro29. Creio poder afirmar que aquilo que está em extinção é esta forma de
estado que vigorou no pós-guerra, qual seja, o Estado com forte intervenção teorizado por J. M. Keynes.
Este Estado, identificado como Estado Keinesiano ou, mais usualmente como Estado de Bem Estar Social
(Welfare state).
Da forma que é colocada a questão, “o fim do Estado-nação”, parece que realmente o nacional não
tem importância nas relações capitalistas. Após esta abordagem, sucinta reconheço, penso que ficou claro
que não é tão simples assim. Evidentemente que a análise deve ser complementada por uma investigação
empírica para por à prova o que se esta afirmando. Porém para este trabalho, seria inviável tal
empreendimento. Alguém poderia argumentar: “Mas como tendência pode-se dizer que o estado está
chegando à sua extinção”. Não creio. Mesmo como tendência, não vejo uma extinção do Estado-Nação, a
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não ser naquela hipótese já elencada um pouco acima. Também é de se notar que tendências podem ou
não se efetivar. Quem não se lembra das análises de Malthus ou mesmo do chamado Marxismo vulgar
que via na tendência do socialismo se realizar por causa das contradições da sociedade capitalista (versão
esta duramente atacada já no inicio do século XX por Rosa Luxemburg em Socialismo ou Barbárie).
Tendências podem se efetivar desde que existam homens reais a fim de que isto aconteça; do mesmo
modo e em contra-partida, desde que não existam homens reais que lutem para que isto não aconteça.
No que se refere aos gastos públicos, importa-me ainda salientar que, como mostrou muito
apropriadamente Flávio da Cunha Rezende30, através de vários índices – indicador da participação total
dos gastos públicos no PIB, participação relativa dos setores publico e privado na composição do PIB,
percentual dos gastos sociais no total dos gastos públicos – pode-se comprovar que nos paises centrais
não houve, embora o discurso assim o classifica, uma caminhada rumo ao Estado mínimo; pelo contrário,
nos paises pelo autor estudados e comparados, tira-se a conclusão de que:
Por todas as formas de comparação aqui utilizada, os governos dos países mais ricos interferem
mais na economia e na sociedade, exercem maior intervenção social e são aqueles que menos se
movimentam na direção do que a literatura internacional convencionou chamar de ‘Estado
mínimo’. Se existe Estado mínimo, ele não está nos paises mais ricos, e sim nos de renda menor.
Assim, a grande transformação no papel do Estado consiste em sua minimalização nos paises de
renda média-baixa e média-alta, em forte contraste com o ideário corrente de que nos países mais
ricos haveria um Estado mínimo.31
Para concluir, quero apenas ressaltar o fato de que hoje está na moda dizer que vivemos em um
mundo onde há Império mas sem imperialismo. Contudo, João Quartim de Moraes nos alerta para o fato
de “sustentar que os interesses nacionais estão ultrapassados é excelente maneira de servir aos interesses
dos Estados Unidos”, país imperialista que, ao contrário do que querem nos fazer acreditar HARDT &
NEGRI e seu conhecido conceito de Império sem imperialismo, continua sendo o centro de onde
emanam, de fato, as fábulas de aldeia global, hibridização, homogeneização, e tantas outras “pérolas” da
“Razão imperialista”32.
Importa-me, mais uma vez e desculpando a redundância, frisar que o interesse em fazer o trabalho
pedido desta maneira se deveu unicamente ao fato de ser estas questões muito importante para meu/minha
projeto/pesquisa. De maneira alguma a intenção foi a de ‘polemizar’ e/ou, como já disse acima, entrar em
uma acirrada diatribe, até por que sei dos meus limites.
dixi et salvani animam meanΗ
Hélio Aparecido dos Santos

Η

disse e salvei minha alma
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Meninos-dos-olhos do senhor: crianças escravas nas propriedades de
Mariana (1850-1888)

Heloísa Maria Teixeira
(Doutoranda USP)

Palavras-chaves: escravidão; trabalho infantil; economia de subsistência.
Resumo: Nossa comunicação pretende apontar indícios sobre o valor da criança escrava entre os
senhores da localidade de Mariana (economicamente voltada para a produção de alimentos) na
segunda metade do século XIX, quando o sistema escravista encontrava-se continuamente
limitado pelas leis abolicionistas. O valor das crianças escravas pode ser mensurado por sua
representação na totalidade dos plantéis marianenses, nas transações comerciais que as
envolviam, na dificuldade em conquistarem a alforria incondicional e até mesmo nos casos de
furto e reescravidão que envolviam os pequenos cativos. As fontes utilizadas constituem-se de
inventários post-mortem, escrituras de compra e venda de escravos, matrículas de escravos,
cartas de alforrias e processos judiciais.

Meninos-dos-olhos do senhor: crianças escravas nas propriedades de Mariana (1850-1888)
Heloísa Maria Teixeira1
Introdução
Nossa comunicação pretende apontar indícios sobre o valor da criança escrava2 entre os senhores da
localidade de Mariana na segunda metade do século XIX, quando o sistema escravista era progressivamente
limitado pelas leis abolicionistas: cessação do tráfico internacional, liberdade concedida aos filhos das escravas
nascidos após 1871 e aos escravos com mais de 60 anos após 1885, manumissões concedidas pelo Estado, etc.
Mariana foi povoada no princípio do século XVIII devido à descoberta do ouro e viveu a busca
frenética do metal até a metade do Setecentos. Paralelamente à mineração, houve o desenvolvimento de
outras atividades – criação de animais, lavoura de alimentos e manufatura – que pretendiam atender a
subsistência daqueles envolvidos com a mineração. Tais atividades intensificavam-se à medida que a
extração aurífera degringolava, transformando-se, ao longo do século XIX, na base da economia da região
marianense. Os inventários post-mortem referentes ao período focado, confirmaram tal diversificação:
agricultura de subsistência, criação de animais, produção de derivados da cana, beneficiamento do algodão e
da lã e siderurgia eram atividades corriqueiras entre as propriedades inventariadas3.
A historiografia já nos revelou que, em áreas dedicadas à agricultura de subsistência, se encontrava
maior proporção de crianças até 14 anos comparativamente às regiões agro-exportadoras. Em áreas cujas
atividades econômicas achavam-se voltadas ao comércio externo, a população escrava era
predominantemente masculina e adulta. Nessas regiões, os senhores optavam preferencialmente pela
reprodução de sua força de trabalho escrava através do tráfico. Essa forma de reprodução das escravarias
não era, contudo, viável em áreas dedicadas à produção de gêneros de subsistência – sobretudo no período
em questão, quando ocorre elevação substancial dos preços dos cativos –, pois estas eram, em geral,
desprovidas de recursos suficientes para a compra de escravos. Para estas áreas, a criança escrava
significava aumento da mão-de-obra. Entre as qualidades dessa categoria estavam a maior facilidade de
subjugação, perspectiva de vida longa e preço mais baixo em relação ao escravo adulto.
O valor das crianças escravas pode ser mensurado por sua representação na totalidade das posses
escravas marianenses, nas transações comerciais, na dificuldade em conquistarem a alforria incondicional e
até mesmo nos casos de furto, seqüestro e reescravidão que envolviam os pequenos cativos. As fontes
1

Doutoranda em História Econômica pela Universidade de São Paulo.
Trabalharemos com a faixa etária 0-14 anos.
3
Teixeira (2001, Capítulo 1).
2

2

utilizadas constituem-se de inventários post-mortem, escrituras de compra e venda de escravos, matrículas
de escravos, cartas de alforrias e processos judiciais.

As crianças nas escravarias marianenses
Tabela 1
Participação das crianças (0-14 anos) na população escrava – Mariana (1850-1888)
Décadas

População total

1850-1859

1195

1860-1869

1143

1870-1879

1160

1880-1888

438

Total

3936

Crianças
350
(29,3%)
346
(30,3%)
330
(28,4%)
34
(7,8%)
1060
(26,9%)

Fonte: Inventários post-mortem

Levantamos todos os inventários post-mortem que continham escravos lavrados no I
Ofício do arquivo da Casa Setecentista de Mariana e obtivemos uma amostragem de 3936
escravos, sendo 1060 com menos de 15 anos de idade, o que representa 26,9% do total de escravos da
amostragem4. Nas três primeiras décadas, a participação das crianças era ainda maior, 29,3%, 30,3% e
28,4% respectivamente. Já para os anos 1880, a queda da participação do contingente infantil na
escravaria é conseqüência direta da legislação abolicionista de 1871.
Tabela 2
Crianças cativas nos inventários de Mariana, segundo sexo e faixa etária (1850-1888)
Sexo
Total
Razão de
Masculino
Feminino
sexo
nº abs.
%
nº abs.
%
Nº abs.
%
0 a 4 anos
146
13,8%
136
12,8%
107
282
26,6%
5 a 9 anos
175
16,5%
172
16,2%
101
347
32,7%
10 a 14 anos
190
17,9%
189
17,8%
100
379
35,7%
Sem informação
30
2,8%
22
2,1%
136
52
4,9%
Total
541
51,0%
519
48,9%
104
1060
100
Os porcentuais conformam 100% na soma de ambos os sexos e na última coluna.
Faixas etárias

4

A porcentagem de crianças nas escravarias de Mariana era a maior comparada a outras regiões também
desvinculadas do mercado externo. Lélio Luiz de Oliveira, tendo como fonte os inventários, encontrou, para a
Franca do período 1875-1885, 16,7% de escravos na faixa 0-15 anos; Antônio Carlos Sampaio, também utilizando
os inventários, deparou-se com 21% de escravos com até 14 anos para Magé de 1885-1886; Tarcísio Botelho
encontrou 20,9% para o Norte de Minas no recenseamento de 1872. Ver: Oliveira (1997, p. 99); Sampaio (1994, p.
158); Botelho (1994, p. 72).
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O contingente escravo infantil dividido segundo sexo e faixa etária (Tabela 2) revela que
meninos e meninas estavam presentes em proporção bastante próxima nas escravarias
marianenses, sendo a maior disparidade sexual existente para a faixa etária 0-4 anos, quando a
diferença entre meninos e meninas chegou a um ponto porcentual. A participação das crianças
nas escravarias crescia na medida em que as faixas etárias elevavam-se. As explicações para tal
situação, talvez, estejam indicadas nas cartas de alforria (que poderiam privilegiar os mais
novos) e nas escrituras de compra e venda de escravos: em Mariana, estar-se-iam adquirindo
escravos nas faixas etárias 5-9 anos e 10-14 anos.
Tabela 3
Origem das crianças escravas − Mariana (1850-1888)
Origem

Meninos
Meninas
Total
n
%
n
%
n
%
Brasil
357
33,7
302
28,5
659
62,2
Crioula
Minas
10
0,9
11
1,1
21
2,0
Mariana
121
11,4
160
15,1
281
26,5
Africana
1
0, 1
1
0, 1
2
0,2
Não identificada
52
4,9
45
4,2
97
9,1
Total
541
51,0
519
49,0
1060
100
Os porcentuais conformam 100% na soma de ambos os sexos e na última coluna.

Das crianças que tiveram a origem mencionada, a grande maioria era crioula, 90,7% –
porcentagem que, provavelmente, cresceria se não existissem os 9,1% sem origem mencionada.
Circunstância já esperada pelo fato de estarmos trabalhando com um período em que a
reprodução seria o único meio de aumentar o contingente escravo. A exceção ocorre em dois
casos: um casal (Joaquina Rebola, de 5 anos, e Vitoriano, de 4 anos) foi inventariado como
africano5. Surpreendentemente isso ocorreu no ano de 1862, ou seja, 12 anos após o fim do
tráfico transatlântico, o que nos faz questionar a veracidade dessa informação. Ainda que
verdadeira, por que os inventariantes do Capitão Manuel Carvalho Sampaio mencionariam tal
ilegalidade? Sabemos que casos como este, quando tornados públicos, culminavam na libertação
dos africanos negociados. No entanto, não é completamente impossível a entrada de africanos no
Brasil como escravos após 1850. Vimos, em nosso levantamento, processos com essa questão
sendo o mote das ações; alguns, inclusive, envolvendo crianças6.

5

Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, I Ofício, códice 113, auto 2325.
Essa documentação ainda não foi explorada. Como ilustração, citamos a ação de liberdade, ocorrida no ano de
1875, do africano João, escravo de Dona Antônia Francisca de Andrade. Durante o interrogatório, João disse que era
natural do Congo e que há muito tempo reside em Mariana. “Perguntado como veio para o Brasil, respondeu que,
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Entre as crianças crioulas, 62,2% foram descritos como brasileiros, 2% como mineiros e 26,1%
eram oriundos de Mariana. A menção “brasileiro” é vaga e impossibilita elaboração de hipóteses de
migração para Mariana de crianças escravas. Separando por sexo, a descrição como brasileiro era
maior entre os meninos: 33,7% contra 28,5% das meninas. O inverso ocorria quando a descrição
referia-se aos naturais de Mariana: 15,1% eram meninas e 11,4%, meninos. Lembrando que na
amostragem total os meninos estavam em proporção ligeiramente maior que as meninas, podemos
especular que a comercialização serve de explicação para a maior participação dos meninos.
Tabela 4
Crianças cativas segundo a estrutura de posse de escravos − Mariana (1850-1888)
Período
Tamanho das
escravarias

1850-1859

1860-1869

1870-1879

1880-1888

Crianças
cativas

Total da
escravaria

Crianças
cativas

Total da
escravaria

Crianças
cativas

Total da
escravaria

Crianças
cativas

Total da
escravaria

1-5

18,5%
(33)

100%
(179)

22,7%
(36)

100%
(159)

20,3%
(29)

100%
(141)

9,2%
(4)

100%
(41)

6-10

30,1%
(73)

100%
(244)

34,1%
(63)

100%
(185)

28,7%
(51)

100%
(171)

6,7%
(3)

100%
(44)

11-20

31,5%
(111)

100%
(352)

30,1%
(67)

100%
(223)

23,7%
(66)

100%
(267)

7,5%
(12)

100%
(142)

+20

31,8%
(133)

100%
(420)

31,3%
(180)

100%
(576)

32,8%
(184)

100%
(522)

8,0%
(15)

100%
(129)

Distribuindo as crianças escravas pelo tamanho das escravarias, no total das três primeiras
décadas analisadas, encontramos, nos conjuntos com até cinco escravos, a menor participação de
crianças. Lançamos três possíveis razões para as porcentagens obtidas nessas pequenas posses: a)
devido ao menor número de escravos (muitas vezes não ia além da unidade) e considerando a
dificuldade de enlaces entre escravos de propriedades distintas, as pequenas escravarias eram
menos propícias à formação de famílias e, conseqüentemente, menos propícias à reprodução; b)
a conservação de escravos mais produtivos e venda das crianças (um pequeno escravista nem

tendo sido preso com outros companheiros lá na sua terra, foram todos embarcados e vieram para o Brasil, sendo
que [aqui chegando] metade ficou a bordo e a outra metade, entre eles o interrogado, foram levados para terra, e
desembarcados em lugar que ignora, podendo porém afirmar que não era o Rio de Janeiro. Desse lugar
desconhecido, caminharam à noite e só de noite por 10 ou 12 dias até chegar a Mar de Espanha [Zona da Mata
mineira] (...). Perguntado quantos anos tinha quando veio para o Brasil, respondeu que 8 anos. (...). Perguntado
quantos anos tem hoje de idade, respondeu que tinha mais ou menos 32” (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana,
II Ofício, códice 239, auto 5981). Se as idades foram corretamente descritas, João nascera em 1843, vindo para o
Brasil em 1851.
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sempre tinha condições de manter crianças sem que estas dessem retorno à produção)7; e c) cada
criança nascida e mantida na pequena posse aumenta a possibilidade de que esta mesma posse
passe de pequena a pequena-média escravaria (seis a dez escravos). Um bom exemplo desta
última hipótese está no inventário do senhor Raimundo Dias da Silva8, datado de 1865, que
possuía sete escravos: duas escravas adultas, um escravo adulto e quatro crianças, sendo três
descritas como filhas de uma habitante da propriedade.
Considerando as três primeiras décadas, apenas nas posses de um a cinco escravos da
década de 1850, a participação infantil foi inferior a 20%. Nas outras categorias, a participação
das crianças passa dos 30% nos anos 1850 e 1860. Na década seguinte, as porcentagens relativas
à participação das crianças crescem à medida que aumenta a posse escrava. Mas, ao
compararmos com as décadas anteriores, as crianças representam porcentagens menores para as
faixas de seis a dez e 11 a 20 escravos. Tal movimento tem relação com a lei de 1871, que põe
fim ao nascimento de escravos no Brasil. Tal situação torna-se mais intensa nos anos 18809.
As posses com mais de 20 escravos, do decênio de 1870, não compartilham da queda de
participação das crianças percebida naquelas posses que continham entre 6 e 20 escravos. Ao contrário
do que poderíamos esperar, trata-se da mais alta participação das crianças na composição das
escravarias: 32,8%. Sabemos que era nessa categoria que se encontravam as maiores possibilidades de
estabilidade familiar e, conseqüentemente, os maiores índices de reprodução natural10.
Através do cruzamento dos inventários com outras fontes11, reconstituímos os laços familiares
para mais de um terço dos escravos contabilizados. Nas duas últimas décadas – nas quais a
possibilidade de cruzamento torna-se maior, devido à instituição das matrículas de escravos –, a
porcentagem de parentesco chegou a 53,8% na década de 1870 e 68,4% nos anos 1880 12. Os
vínculos familiares entre os escravos reforçam a importância da participação da reprodução
natural na manutenção/ampliação das escravarias. Caminho mais viável em uma região
desvinculada do mercado externo, já que o preço do escravo estava bastante elevado graças ao
7

Segundo Hebert Klein e Stuart Engerman, “o custo dos alimentos era algo que impedia os senhores de
incentivarem a reprodução entre os escravos” (Klein & Engerman, 1984, p. 213). Esse custo devia ser suportável
para os senhores mais abastados e produtores de alimentos do que para os pequenos escravistas, normalmente
detentores de poucos recursos.
8
Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, I Ofício, códice 125, auto 2615.
9
Somando crianças escravas com as ingênuas, percebemos que a queda efetiva da participação infantil ocorreria
apenas nos últimos oito anos do sistema escravista de trabalho. Teixeira (2001, p. 77).
10
Cf Teixeira (2001); Florentino & Góes (1997); Slenes (1999).
11
Trata-se das matrículas de escravos, registros de compra e venda de cativos e assentos paroquiais.
12
Teixeira (2001, p. 107).
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fechamento do tráfico externo e à demanda continuamente alta – a necessidade de ampliação e
reposição da mão-de-obra era crescente nas fazendas cafeeiras do Sudeste.
Das 1060 crianças escravas da amostra, 46,13% estavam inseridos em famílias. Sabendo
que não era institucional o registro das relações familiares para os escravos, certamente a
inserção das crianças em família era bem mais elevada que a porcentagem apresentada, o que
significa dizer que a reprodução natural era o meio principal de formação/ampliação do
contingente cativo marianense na segunda metade do XIX.
A razão criança/mulher para o período 1850-1888 foi de 92513. Índice bastante elevado,
superior ao calculado para outras localidades brasileiras, incluindo o Paraná de 182414. Tal índice
reforça a hipótese da reprodução ocupando posição primordial na formação das escravarias dos
proprietários marianenses. Vejamos alguns exemplos: a senhora Francisca Maria da Conceição15,
moradora de Paulo Moreira e inventariada em 1859, possuía nada menos que 60 escravos, sendo 28
menores de 15 anos e oriundos dessa mesma propriedade. Francisco José Pereira Bastos16,
inventariado em 1865, também era, ao que tudo indica, um proprietário que enxergava na reprodução
natural de seus escravos uma possibilidade para a continuação do conjunto escravo. Quando do
inventário, era possuidor de 43 escravos, sendo 19 crianças − 11 descritos como filhos de cativos da
mesma escravaria. Até mesmo entre as menores posses é possível ver a reprodução natural atuando
na ampliação da mão-de-obra. Como exemplos, a propriedade do senhor Sebastião Martins
Guimarães17, que consistia de quatro escravos, todos filhos de Lizarda, não descrita no inventário
(possivelmente falecida), e a escravaria de Maria Joana da Silva18, que, em 1864, teve a escrava
Isabel e seus três filhos menores de 15 anos descritos em seu inventário.
Todavia, a reprodução natural não se manteve como único fator a contribuir para a
presença infantil nas posses escravas de Mariana. Para ilustrar, podemos citar a venda19, ocorrida
13

Para estimar a razão criança/mulher em idade fértil, usamos a relação número de crianças de 0 a 9 anos por mil
mulheres em idade de procriar, ou seja, dos 15 aos 49 anos: C(0-9) x 1000/ M(15-49 anos). Essa fórmula lança luz
sobre os níveis de fecundidade, mas não constitui um indicador satisfatório. Medidas mais exatas requereriam
maiores informações sobre as mães e os nascimentos.
14
A razão criança/mulher em idade fértil para o Paraná foi calculada em 840 para o ano de 1824 (Gutiérrez, 1987, p.
309). Gutiérrez utilizou a faixa etária de 10 a 49 anos para as mulheres e, para as crianças, a faixa de 0 a 9 anos.
15
Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, I Ofício, códice 10, auto 364.
16
Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, I Ofício, códice 11, auto 377.
17
Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, I Ofício, códice 128, auto 2679.
18
Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, I Ofício, códice 115, auto 2388.
19
Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, II Ofício, livro 16, p. 32.
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em 1863, de dez escravos pertencentes à escravaria do Tenente João Batista Monteiro de
Carvalho ao Major Manuel Inácio de Carvalho Sampaio20: dos dez escravos, nove eram crianças
com idades variando entre 2 e 13 anos (Maria africana, 32 anos; Ana crioula, de 13 anos; Rita e
Afonso, de 8 anos; Serafim, de 6 anos; Francisco, 4 anos; Francisca e Teresa, de 3 anos; e, por
fim, Lourenço e Gabriel, de 2 anos). O conjunto desses cativos foi avaliado em 8:834$695. A
ligação familiar não foi apresentada no documento, mas podemos, sem receios, sugerir a
possibilidade de boa parte do grupo representar uma família matrifocal. Neste caso, a
reprodução, por meio da compra das crias de Maria, estaria contribuindo para a ampliação da
posse escrava do Major Sampaio.
Ao todo, coletamos cem escrituras de compra e venda, que continham 142 crianças cativas
negociadas em Mariana entre as décadas de 1860 e 187021.
Tabela 5
Crianças escravas comercializadas segundo sexo e faixa etária – Mariana (1860-1879)
Faixa etária

Meninos
Meninas
Total
n. abs.
%
n. abs.
%
n. abs.
%
0 a 4 anos
22
15,5
17
12,0
39
27,5
5 a 9 anos
20
14,1
16
11,3
36
25,3
10 a 14 anos
32
22,5
32
22,5
64
45,1
Sem informação
2
1,4
1
0,7
3
2,1
Total
76
53,5
66
46,5
142
100
Fonte: Escrituras de compra e vendas de escravos – Arquivo da Casa Setecentista de Mariana.

Os meninos eram maioria (53,5%) nas negociações envolvendo crianças, sendo essa proporção
derivada das transações de cativos entre 0 e 9 anos de idade. Para a faixa superior (10-14 anos),
meninas e meninos foram comercializados na mesma proporção: 22,5% para cada gênero.
Juntos, meninos e meninas na faixa etária 10-14 anos representaram 45,1% das crianças
comercializadas. Porcentual que deve estar vinculado à expectativa de vida longa (já haviam
ultrapassado a faixa etária de maior índice de mortalidade infantil22) e ao maior potencial de trabalho.
O interesse na mão-de-obra das crianças escravas de 10 a 14 anos de idade pode ser
confirmado pelo número de escravos dessa faixa etária comercializados sozinhos. Em 43 das 100
20

O Major Sampaio era filho do Capitão Manuel Carvalho Sampaio, descrito como proprietário do casal de crianças
africanas mencionado anteriormente.
21
A coleta desse tipo de fonte para Mariana foi ausente na década de 1850. Para os anos 1880, poucas crianças
escravas foram encontradas (apenas três).
22
A historiografia já nos revelou que as crianças, mais que qualquer outro grupo populacional, achavam-se expostas a altas
taxas de mortalidade, especialmente nos primeiros 12 meses de vida. Do total dos óbitos de crianças escravas levantados por
Maria de Fátima Rodrigues Neves, da Paróquia da Sé de São Paulo, entre 1801 e 1870, cerca de 53,7% correspondiam a
bebês de até 1 ano de idade, enquanto 46,3% eram de crianças entre 1 e 9 anos. Neves (1993, pp. 118-120).
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escrituras, a negociação envolveu apenas um cativo, sendo que, em 35 delas, as transações
corresponderam às crianças escravas na faixa 10-14 anos e, em oito, àquelas com idade variando
entre 0 e 9 anos. Qual outro motivo levaria alguém a adquiri-las que não o trabalho que poderiam
prestar aos compradores? Possivelmente, casos de aproximação envolvendo senhores com filhos
concebidos com escravas, ou relações de compadrio, ou quaisquer outros vínculos afetivos
podem ter motivado a negociação de alguma criança, mas certamente o interesse na mão-de-obra
infantil era o impulso para a maioria dessas negociações. Nesses casos, o valor inferior ao dos
escravos adultos23 deve ter funcionado como incentivo para a aquisição de cativos com pouca
idade e, ao mesmo tempo, estes seriam menos propícios a insubordinações e desacatos.
As vendas de crianças sozinhas remetem-nos a outra questão: a legislação de 1869 e 1871
que proibia a separação das crianças escravizadas − menores de 15 anos na primeira data e
menores de 12 anos na segunda − de suas mães. Em oito ocasiões, a lei de proteção à família
escrava não foi limite para a comercialização de crianças desacompanhadas de seus familiares.
Em todas essas ocasiões, as crianças não tiveram a situação familiar especificada como
aconteceu na negociação do ano de 1880 que envolveu o menino Ezequiel, de 11 anos, de
propriedade do Senhor Lucindo Gonçalves Dias, morador da freguesia de Barra Longa, e que
teve como comprador o Senhor Quintino Gonçalves Dias24, morador de Mariana.
Não descrever os laços de parentesco dessas crianças poderia ser um meio de burlar a lei
vigente25. O inventário dos bens de Dona Maria do Carmo Frutuosa26, realizado em 1874, serve
como exemplo da negligência com relação ao parentesco escravo: a finada era possuidora de 21
cativos (sete homens adultos, seis mulheres adultas e oito crianças, afora três ingênuos) e,
23

Maria Lúcia Mott, analisando relatos de viajantes europeus do século XIX, conclui que “o menor preço da
criança escrava tornava-a uma mercadoria acessível [principalmente] aos pequenos proprietários impossibilitados
muitas vezes de investirem na compra do escravo adulto” (Mott, 1989, p. 88).
24
Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, II Ofício, Livro de notas n. 3, p. 24.
25
José Flávio Motta, ao analisar o tráfico de escravos na província de São Paulo durante o período 1861-1887,
adverte para o fato de que nem sempre as vendas de crianças isoladas retratavam o rompimento de relações
familiares. Examinando três casos de vendas isoladas, o autor verifica que “os vendedores e compradores de Júlia,
Benedito e Maria eram todos moradores das próprias localidades nas quais as vendas ocorreram. (...) Seria (...)
viável aventar a hipótese, por exemplo, de que Júlia fosse órfã, tal como Benedito, e essas duas crianças estivessem
sendo vendidas exatamente para os proprietários dos escravos que as houvessem apadrinhado por ocasião de seus
batizados. E quem sabe, na venda de Maria, não se fizesse presente a influência de sua mãe liberta; talvez até essa
transação tivesse o significado de uma aproximação entre mãe e filha” (Motta, 2001, p. 16, nota 16). Sobre o
assunto, Rômulo Andrade, utilizando escrituras de compra e venda de escravos da Zona da Mata mineira, observa
estratégias senhoriais para burlar as leis que proibiam os escravos menores de serem separados da família. Segundo
o autor, após 1871, “ainda se negociou expressivo contingente de menores de 12 anos (...), sob a alegação de que se
tratava de crianças com ‘filiação desconhecida’, ou com ‘mãe falecida’” (Andrade, 1998, p. 95).
26
Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, I ofício, códice 112, auto 2303.
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segundo o inventário, nenhum estaria inserido em relações familiares. Porém, durante a partilha,
os herdeiros fizeram questão de ressaltar não ter havido nenhuma separação dos menores de 12
anos de suas mães, assim como nenhuma separação dos casais.
Os gráficos 1 e 2 mostram que o movimento dos preços das crianças escravas para o período 18501887, de modo geral, acompanhou o de homens e mulheres adultos em sua faixa etária mais valorizada – de
15 a 34 anos. Como podemos ver no Gráfico 1, os preços dos escravos do sexo masculino com idades entre 10
e 14 anos chegam mesmo a ultrapassar os dos escravos na faixa 15-34 anos no princípio da década de 1850 e
no princípio da década de 188027. Entre as escravas com idades de 10 a 14 anos e aquelas na faixa de 15 a 34
anos, existe maior proximidade de valores (Gráfico 2). Já para os escravos mais novos (meninos e meninas
com menos de 10 anos), a diferença de preços entre eles e os escravos com 15-34 anos é maior, mas segue o
movimento dos valores atribuídos aos cativos mais produtivos. A tendência de acompanhamento dos preços
entre adultos e crianças é outro indicador da valorização das crianças escravas.

Gráfico 1: Preços médios (em libras) dos escravos do sexo masculino por idade Mariana (1850-1887)
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27

Sobre o valor dos meninos na faixa etária 10-14 anos, José Flávio Motta e Renato Leite Marcondes observaram para o
Vale do Paraíba paulista dos anos 1870 “que a elevação de preços havida no caso dos cativos com idade de 10 a 14 anos
(84,3% para os homens e 41,2% para as mulheres) supera as calculadas entre os escravos de 15 a 24 anos (25,2% para
ambos os sexos) e de 25 a 34 anos (31,0% para homens e 25,8% para mulheres). É possível que, sob o efeito da Lei do
Ventre Livre, de 1871, tenham-se valorizado de maneira mais que proporcional exatamente aqueles cativos, em especial
os do sexo masculino, cuja expectativa de vida em cativeiro fosse mais longa. Afinal, ainda que a eficácia dessa lei para a
efetiva libertação dos nascituros seja discutível, e a utilização dos “serviços” dos ingênuos uma prerrogativa dos seus
‘proprietários’ – de fato, proprietários de suas mães –, é evidente que a reposição da mão-de-obra escrava não se daria
mais nos mesmos moldes que antes” (Motta & Marcondes, 2000, p. 280).
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Gráfico 2: Preços médios (em libras) dos escravos do sexo feminino por idade Mariana (1850-1887)
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Fonte: Inventários post-mortem – Arquivo da Casa Setecentista de Mariana28.

O valor da criança negra
A representatividade da criança nas escravarias marianenses, as transações comerciais
envolvendo os pequenos cativos e a elevação de seus preços são indícios da importância da criança
cativa para a manutenção do sistema escravista na localidade em questão. Como conseqüência da
valorização dos pequenos cativos, muitas vezes, senhores marianenses foram agentes de ações ilegais
que garantiriam a mão-de-obra infantil. Acima, mencionamos a compra isolada de crianças escravas,
mesmo existindo uma legislação proibitiva a partir de 1869, porém outros meios de assegurar ou
ampliar o patrimônio escravo foram observados na documentação coletada: omissão da condição de
livre para os filhos de escravos nascidos após 1871, escravização de filhos de libertas, alforria
condicional, disputas judiciais pela posse das crianças e até mesmo furto de crianças negras.
A partir de setembro de 1871, os escravistas brasileiros não teriam mais o ventre das escravas como
meio de aumentar a posse escrava. As crianças filhas das escravas que nascessem após aquela data estariam
na condição de livres, não podendo mais ser apreçadas. Situação que podia ser atenuada com a avaliação
28

Sabemos que as escrituras de compra e venda de escravos são a melhor fonte para a análise dos preços. No
entanto, a coleta desse tipo de fonte para Mariana foi ausente para a década de 1850 e para os últimos anos de 1880.
Dessa forma o acompanhamento do movimento dos preços não englobaria nosso período total.
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dos serviços prestados pelos ingênuos. Tais crianças não eram avaliadas como indivíduos e sim pelos
serviços que viriam a prestar aos senhores de suas mães. Entretanto, a condição de ingênuo, por vezes, foi
esquecida e as crianças libertas pela lei de 1871 foram avaliadas como escravas. Das 1060 crianças cativas
da amostra, 27 foram descritas como nascidas após 1871. Dado que se torna expressivo, se pensarmos que
nossa amostragem contabilizou 141 crianças ingênuas. Como exemplo dessa prática, podemos citar o caso
de Josepha, nascida em 1875 e avaliada em 300$000 no inventário do senhor Lauriano de Souza Ferreira29.
Curiosamente, no mesmo inventário, outras três crianças estão registradas como ventres livres: Joaquim,
nascido em 1872 (portanto, antes de Josepha); Domingos, também de 1872; e Faustino, de 1875 (mesmo
ano do nascimento de Josepha). Outros exemplos podem ser citados: Prisca, nascida em 1872, filha de
Felisbina e avaliada, no inventário de Josefa Joaquina de Almeida30, em cerca de 50$000 no ano de 1878;
Maria cabra (2 anos de idade em 1874), filha de Júlia (29 anos), foi avaliada em 100$000 no inventário da
Senhora Ana Bastos Pereira31; Luiza parda (6 meses de idade), no inventário de João Mendes32 de 1875, foi
avaliada em 80$000. Algumas vezes, os inventários revelaram-nos preços exorbitantes por crianças nessa
situação: Cassiano (2 anos em 1874) foi avaliado por 700$000; Antônio (também com 2 anos em 1874) foi
arrolado no valor de 800$000. Ambas as crianças pertenciam ao inventário do Capitão Manuel Carvalho
Sampaio33. A omissão da condição de ingênuo dos filhos das escravas nascidos após 1871 revela que,
embora escravistas pudessem utilizar os serviços dos ingênuos, a condição de escravo era mais interessante,
principalmente em um momento de elevação dos preços. Além do preço, as crianças, na condição de
escravas, não ficariam livres da obrigação dos serviços quando completassem 21 anos.
Tabela 6
Crianças escravas alforriadas segundo sexo e faixa etária – Mariana (1850-1886)
Faixa etária

Meninos
Meninas
Total
Incondicional Condicional
Incondicional Condicional
0 a 4 anos
5
7
4
7
23
5 a 9 anos
2
6
1
2
11
10 a 14 anos
0
9
4
7
20
Sem informação
10
20
17
34
81
Total
17
42
26
50
135
Fonte: Escrituras de compra e vendas de escravos – Arquivo da Casa Setecentista de Mariana.

Os títulos de alforria também não representavam o fim do trabalho compulsório para as crianças.
Coletamos 75 cartas de alforria que envolviam 135 crianças. Desse total, constatamos que, para a grande
29

Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, I Ofício, códice 139, auto 2906.
Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, I Ofício, códice 58, auto 1259.
31
Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, I Ofício, códice 64, auto 1381.
32
Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, I Ofício, códice 156, auto 3269.
33
Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, I Ofício, códice 114, auto 2372.
30
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maioria (92 casos, ou 68%), a liberdade estava vinculada a condições impostas pelos proprietários. Dessas
92 alforrias condicionais, 79 tinham como condição a prestação de serviços durante determinado tempo (até
a morte do proprietário, até atingir certa idade, etc.), de onde se conclui que nem mesmo as cartas de alforria
garantiam liberdade imediata. Vejamos o exemplo da menina Eufrásia, que teve notificada sua carta de
alforria no ano de 1850 com a condição de acompanhar sua senhora, Dona Pulchéria Maria de São José,
assim como seu marido, pelo resto de suas vidas34. A escrava Maria, descrita como menor, pertencente a
Joaquim de Freitas Ferreira, teve sua carta de alforria proclamada em 1856, porém, nem toda a estima
manifestada pelo proprietário com relação à escrava foi suficiente para livrá-la da obrigação de permanecer
com o senhor e sua esposa até que falecessem. Joaquim de Freitas Ferreira ainda lembrou de enfatizar que
“neste espaço de tempo que viver em nossa companhia não poderá cobrar jornais de mim nem de minha
mulher (...)”35. Em outras situações, as crianças poderiam contabilizar o tempo de escravidão que ainda lhes
restava. Sucedidos dez anos da alforria registrada em 185936, Emília, Silvana e Desidéria, escravas de Dona
Francisca Quitéria de Assis, estariam de fato livres da condição de escravas.
Em 13 ocasiões, os escravistas foram convencidos a fornecer cartas de alforria mediante
pagamento dos valores dos escravos. Foi o que aconteceu com o escravo Manuel, de 14 anos, pertencente
a Dona Maria Augusta Labet de Andrade até o ano de 1885, quando lhe foi dada a alforria mediante o
pagamento de 800$000 feito pelo Reverendo Cônego Júlio de Paula Dias Bicalho.37 A alforria de
Norberta, 14 anos, também foi concedida sob os mesmos critérios. Recebendo a quantia de 1:000$000
(valor estimado da escrava) das mãos do senhor Antônio Martins Machado, seu proprietário, Joaquim
Alves Branco, alforriou-a sem nenhum outro ônus pecuniário ou por tempo de serviço.38
Para 43 crianças (32% do total de casos averiguados), a carta de alforria não estava
condicionada nem à prestação de serviços, nem ao pagamento de seu valor. Nos casos chamados
na Tabela 6 de incondicional, os senhores davam às crianças a liberdade sem nenhuma condição
preestabelecida. Foi o que aconteceu com Rosa, de 10 anos, escrava de Maria Cândida do
Rosário. A proprietária assim justificou a liberdade concedida: “pelo amor que tenho a ela, por
tê-la criado, dou-lhe a sua liberdade para gozar como se nascida de ventre livre”39.

34

Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, Livro de notas 113, p. 6.
Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, II Ofício, Livro de notas 177, p. 67.
36
Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, Livro de notas 115, p. 57v.
37
Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, II Ofício, Livro de Notas 26, p.12v.
38
Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, II Ofício, Livro de Notas 17, p.5.
39
Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, II Ofício, Livro de Notas 21, p.31.
35
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Embora não houvesse diferença significativa, as meninas foram mais alforriadas que os meninos
(Tabela 6): para elas obtivemos 76 (56,3%) cartas de liberdade e, para os meninos, 59 (43,7%). O grande
número de crianças sem idade descrita (60% dos 135 casos de alforria aqui contemplados) dificulta a
apreensão de diferenças ocorridas entre as faixas etárias – nesses casos a identificação de que se tratava de
crianças ocorreu pelas denominações escravinho/escravinha, menino/menina, crioulinho/crioulinha,
mulatinho/mulatinha, pardinho/pardinha, etc. Entretanto, chama-nos a atenção a diferença entre o número
de crianças do sexo masculino alforriados incondicionalmente e os que receberam a carta sob alguma
condição. À medida que crescem as faixas etárias, aumenta também a diferença entre o número de casos de
alforrias condicionais e incondicionais, chegando, entre os meninos de 10 a 14 anos (idades mais
produtivas), a não haver um só caso de liberdade incondicional. Aqui, se verifica claramente que a intenção
do doador da carta depende, em boa medida, de seus interesses econômicos. Entre as meninas, a liberdade
condicional também é dada mais usualmente em todas as idades; entretanto, não se percebe a preocupação
de exigir mais freqüentemente alguma compensação pela liberdade à medida que elas vão se aproximando
de idades mais produtivas. Ou seja, com relação ao sexo feminino, a diferença entre o número de liberdades
concedidas condicionalmente e incondicionalmente é constante através das faixas etárias.
Processos envolvendo disputas pela posse de crianças escravas eram bastante comuns. Ainda
estamos fazendo a coleta desse material, o que nos impede de elaborar análises quantitativas, mas, a título
de ilustração, citamos o processo judicial de disputa pela posse da escrava Maria e seus filhos, em 1882,
movido por Luiz Augusto de Albergaria (autor) contra José do Nascimento Godinho (réu)40. O autor diz
que no inventário post-mortem de José Dias Godinho, avô do réu, realizado em 1869, não constavam
entre os bens avaliados a escrava Maria, descrita em 1872 com 23 anos, e seus filhos Pedro, 8 anos,
Francisco, 6 anos, Júlia e Juventina (as duas últimas, ingênuas)41, apesar de ser notória a propriedade do
inventariado. Isso ocorreu porque tal escrava e seus filhos estavam em mão do co-herdeiro José do
Nascimento Godinho. Dos sete herdeiros, cinco venderam as partes que tinham na escrava e sua família
para o autor do processo. Apenas Joaquim Dias Godinho e José do Nascimento Godinho – o réu – não o
fizeram. Luiz Augusto de Albergaria, portanto, requeria a partilha dos escravos e também dos jornais dos
referentes ao período que ilegalmente permaneceram sob posse do réu.
Sintetizemos o ocorrido. Quando contava com cerca de 3 anos de idade, em março de 1851, a
escrava Maria foi doada a Joana Florência de Jesus por Dona Ana Maria de Morais, ambas filhas de
40

Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, I Ofício, códice 397, auto 8702.
Júlia e Juventina aparecem como ingênuas apenas uma vez em todo o processo. Nas demais vezes em que foram
descritas, apareceram como escravas.

41
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José Dias Godinho. Anos mais tarde, falecendo a referida Joana, solteira, intestada e sem descendentes,
a escrava Maria, então com dois filhos, foi transferida para o patrimônio do pai de sua senhora.
Entretanto, José do Nascimento Godinho (filho de Dona Ana Maria, também falecida, sobrinho de
Joana e neto de José Dias Godinho) nunca reconheceu essa posse como verdadeira, sentindo-se à
vontade para assumir a propriedade da escrava Maria e de sua prole. A transferência dos ditos para o
domínio de José do Nascimento Godinho é pouco clara, sendo exposto apenas que, depois de Maria ter
dado à luz alguns filhos, por meio de seduções, o réu induziu a escrava a fugir para a casa dele.
Segundo ele, Maria e seus filhos nunca pertenceram por título a sua tia, nem a seu avô; e justifica sua
afirmação dizendo que, sendo Maria e família descendentes de Francisca, escrava da propriedade de
Dona Ana Maria de Morais, são falsas as acusações a ele remetidas. Acrescenta ainda que sua finada
mãe criou-o e educou-o em casa de José Dias Godinho e que, após sua maioridade, retirou-se da casa
de seu avô levando consigo seus escravos, não havendo oposição alguma.
As testemunhas ouvidas indiciaram a doação da pequena Maria por parte de Dona Ana Maria de
Morais para sua irmã Joana – naquele momento, Maria não passava de uma menina descrita como “má
figura” e possuidora de saúde frágil. Uma testemunha afirmou que, morando perto da residência de Dona
Ana Maria, foi chamado por esta para passar um papel de doação de sua escrava Maria a sua irmã.
Lembrou ainda que a doação, provavelmente, teve o consentimento de seu filho, José do Nascimento
Godinho, com idade entre 10 e 14 anos. Em virtude disso, a testemunha passou o papel de doação.
A justiça concluiu que realmente houve doação da escrava Maria e que esta foi feita por
vontade espontânea da doadora e por consentimento do réu. A posse da donatária durou até o fim
de sua vida e, após sua morte, ocorreu a transferência para seu pai, posse que durou até que o
réu, vendo que Maria representava, por si e seus filhos, importante valor, tratou de, por meio de
seduções e artimanhas, levar para sua companhia a dita escrava. Essa mudança aconteceu quando
seu avô achava-se gravemente enfermo, vindo a falecer pouco tempo depois.
Dos dois lados desse processo vê-se o interesse nos filhos de Maria. Afinal, qual outro
motivo levaria Luiz Augusto de Albergaria a adquirir dos herdeiros o direito sobre os referidos
escravos? E o que mais levaria José do Nascimento Godinho a realizar as artimanhas descritas
para assegurar a posse de Maria e sua prole? Enquanto Maria foi “má figura” e de saúde frágil,
José do Nascimento não havia despertado para as “potencialidades” da escrava.
O processo pela posse do escravo Gabriel entre os senhores Joaquim Vieira de Castro
(autor) e Manuel Gomes da Silva (réu) também revela a mudança de postura com relação aos
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escravos à medida que avançam os anos. Joaquim Vieira afirmou em juízo ter comprado Gabriel
quando este tinha apenas 3 ou 4 anos de idade, no ano de 1860. Manuel Gomes da Silva, por sua
vez, acusa Joaquim Vieira de ter furtado o pequeno Gabriel de sua própria casa. Estranhamente,
a reclamação aconteceu 10 anos depois do fato, quando o senhor Joaquim Vieira já obtinha
vantagem financeira alugando o escravo Gabriel para prestação de serviços a terceiros. Para
complicar a situação, não havia documentação que comprovasse a transação.
“Quando o suplicante [Joaquim Vieira de Castro] efetuou a compra, não era
necessária a escritura pública. A lei 2699 de 28 de novembro de 1860 é que
determina que haja escritura, e sendo a compra anterior a lei, não era preciso
escritura pública. O suplicante acha-se na posse do escravo há não poucos anos
e nunca houve reclamação alguma” 42.

A sentença final foi favorável ao senhor Joaquim Vieira de Castro, reconhecido como senhor e
possuidor do escravo. Para tanto, foi fundamental o testemunho daqueles que conheciam a situação.
Casos de furto de crianças negras com o propósito de obtenção de mão-de-obra reforçam o
interesse que despertavam naqueles que procuraram ampliar o número de trabalhadores.
Encontramos três processos relativos a furtos de crianças no Arquivo da Casa Setecentista; é
provável que estes não abranjam a totalidade dos casos. Como bem salienta Renato Venâncio, “por
razões óbvias, pouquíssimos pais negros possuíam recursos e conhecimentos para demandar na
Justiça a restituição da criança”43. O caso da menina Clara é bastante representativo dessa situação:
“Clara de idade de doze para treze anos órfã de pai a qual se achava em companhia
de sua mãe Maria da Cruz, foi esta menina raptada no dia vinte e oito do preterido mês
[junho de mil oitocentos e cinqüenta e oito] em ausência de sua mãe, não só pelos
indícios, e bem como por ser voz pública foram seus raptores Manuel Joaquim de
Almeida e Manuel Majão, o suplicante [tio da menina Clara] quer seguir os raptores e
obter a raptada, proceder as investigações e reconhecer se foi para fim de
defloramento ou intenção de escravidão por ser a menina de cor preta (...)” 44.

Entre as hipóteses para o rapto da menina, estava a “intenção de escravidão por ser a
menina de cor preta”. Essa afirmação em si já é bastante valiosa por sugerir que a prática do
rapto de crianças negras com a finalidade de escravizá-las ocorria com algum grau de freqüência.
Avançando no processo, vemos que realmente a razão do crime tinha como propósito o cativeiro.
Após ser resgatada, a menina relatou ter sido levada por dois indivíduos a um arraial distante
algumas léguas de sua residência e que ali fora submetida a diversas violências:
42

Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, I Ofício, códice 313, auto 6613.
Venâncio (1991, p. 101).
44
Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, II Ofício, códice 209, auto 5238, p. 5.
43
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“cortara o cabelo dela, e ali a vestiram de homem, e diziam que se ela falasse
que era forra que eles a matariam e que muitas vezes fora espancada por Manuel
Joaquim e Majão por não querer ela chamá-los de senhor. Sendo perguntada se
eles procurarão ela para ato desonestos respondeu que sim, e que foi por Manuel
Joaquim por duas vezes no dia que tirou ela de casa” 45.

Clara foi dada, em pagamento por uma dívida contraída pelos raptores, ao senhor Francisco
Antônio Soares, residente do termo de Ubá, Zona da Mata mineira. Felizmente, algumas pessoas
próximas dos raptores e o próprio comprador desconfiaram da origem da menina e procuraram
averiguar o caso, que foi denunciado em juízo.
Ao fim do processo, os raptores foram condenados a nove anos de reclusão por tentativa de
escravização de pessoa livre.
O papel da criança escrava
O uso da força de trabalho de homens adultos sempre foi a opção mais vantajosa; nem por isso,
entretanto, mulheres e crianças deixavam de ser utilizadas pelo sistema escravista. As crianças, por
exemplo, contribuíam com as atividades mais leves e simples (intensificadas à medida que cresciam).
Maria Lúcia Barros Mott, baseando-se nos relatos dos viajantes que percorreram o Brasil durante o século
XIX, afirma que “desde pequenas, [as crianças escravas] eram obrigadas a acompanharem suas mães ao
campo e com elas compartilhavam vários trabalhos agrícolas: tiravam ervas daninhas, semeavam frutas,
cuidavam dos animais domésticos”46. Outras atividades realizadas pelos pequenos cativos foram descritas
por Maria de Fátima Rodrigues das Neves. Segundo a autora, no campo colhiam e beneficiavam café,
descaroçavam algodão, descascavam mandioca, fabricavam cestos e cordas47. “Nas casas das fazendas
ou das cidades, os escravinhos desempenhavam uma infinidade de tarefas: as meninas fiavam e
costuravam e, algumas delas, faziam renda com perfeição; os meninos, quando demonstravam
‘disposições especiais para determinado ofício’, era-lhe este ensinado a fim de que viesse a praticá-lo
posteriormente no serviço de seus senhores. Era, contudo, nas lidas domésticas, que os cativos de pouca
idade eram preferencialmente empregados. As meninas, além de cozinharem, lavarem ou servirem de
mucama das sinhás, deviam também cuidar das crianças menores, quando não havia escravas idosas para
isso”48. Os meninos trabalhavam como pajem, moleque de recados ou criados: iam buscar o jornal e o
45

Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, II Ofício, códice 209, auto 5238, p. 28.
MOTT (1989, p.88).
47
NEVES, 1993, p.73. A autora baseia-se em MATTOSO, 1982, p.130.
48
NEVES, 1993, p. 74.
46
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correio, encilhavam os cavalos, lavavam os pés das pessoas da casa e mesmo de visitantes, escovavam as
roupas, engraxavam os sapatos, serviam à mesa, espantavam mosquitos, balançavam a rede, buscavam
água, despejavam o lixo, carregavam pacotes e outros objetos49. Nos núcleos urbanos, além de realizarem
atividades relacionadas aos afazeres domésticos, atuavam como vendedores ambulantes de comidas e
doces50. A Tabela 7 pode nos ajudar a conhecer a atuação das crianças escravas em suas atividades
produtivas nas propriedades marianenses.
Tabela 7
Distribuição das crianças escravas segundo atividade produtiva, sexo e faixas etárias −
Mariana (1871-1888)
Atividade
produtiva
Roceiro(a)
Candeeiro
Pastor
Carpinteiro
Sapateiro
Mineiro(a)
Serv. Domést.
Cozinheiro(a)
Copeiro(a)
Lavadeira
Costureira
Pajem
Servente
Fiadeira
Tropeiro
Qualquer serviço
Serviços Leves
Total

Menos de 7 anos
Meninos
Meninas
15
7
2
1
1
2
1
1
1
2
19
14

7 a 14 anos
Meninos
Meninas
60
28
3
1
1
1
1
4
6
1
14
1
1
1
6
5
2
2
4
1
12
9
8
16
101
87

Total
110
3
1
1
1
1
13
18
2
1
6
5
5
4
1
23
26
221

Fonte: Matrículas dos escravos que se encontram anexadas aos inventários post-mortem.
I Ofício da Casa Setecentista de Mariana.

A principal atividade descrita foi a de roceiro (50% do total), sendo, muitas vezes, os
pequenos cativos classificados como ajudantes de lavoura. Os meninos eram maioria: dos 110
roceiros, 75 eram do sexo masculino e 35 do feminino. As atividades de candeeiro e pastor
também apareceram como masculinas. As meninas predominavam nos serviços domésticos. Dos
13 cativos com essa descrição, sete eram meninas. Especificando as atividades domésticas, a
divisão por sexo fica mais evidente. Somando cozinheiras, copeiras, lavadeiras, costureiras,
pajens, serventes e fiadeiras, temos 31 meninas e dez meninos. Crianças desenvolvendo

49
50

MOTT, NEVES & VENÂNCIO, 1988, p.21.
NEVES, 1993, p. 75.
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atividades mais especializadas (carpinteiro, sapateiro, mineiro e tropeiro) apareceram em quatro
situações, sendo todas do sexo masculino.
Na condição de aprendizes, deviam estar muitas dessas crianças. O domínio das atividades
acontecia progressivamente à medida que cresciam. A Tabela 7 traz poucas crianças abaixo dos
7 anos com profissão declarada. Até mesmo a descrição “apta para serviços leves” era incomum.
Quando os campos “aptidão para o trabalho” e “profissão” eram preenchidos para as crianças
com menos de 7 anos, o usual era a qualificação de “nenhuma”, “nada”, “não consta”, “para o
futuro” – situação que não impossibilitava que desenvolvessem pequenas tarefas. As crianças
descritas como aptas a serviços leves variavam entre 7 e 12 anos. Era para essa faixa etária que
apareciam qualificações como “aprendiz”, “princípio de profissão”, “ajudante”. Para as crianças
com idades entre 13 e 14 anos, a descrição da profissão ou a “aptidão para qualquer trabalho”
ocorreu em 53 dos 58 casos51. Parece-nos que nessa idade é que se concluía a introdução da
criança ao mundo do trabalho propriamente dito.
Considerações Finais

Nas páginas acima, buscamos expor dados que indiciassem o valor da criança cativa para os
escravistas marianenses, envolvidos com atividades ligadas à subsistência, durante a segunda metade
do Oitocentos. Nesse momento, a reprodução natural seria o meio de manter vigente o sistema de
trabalho baseado na escravidão, já que a legislação proibia a entrada de africanos no Brasil na condição
de escravos. Após a libertação do ventre das escravas, a reprodução cativa deixa de representar a
alternativa de manutenção da escravidão. A partir dessa lei, o sistema escravista teria fim por si próprio.
Diante dessa situação, as crianças escravas, devido à maior expectativa de vida, eram a alternativa para
prolongar ao máximo essa forma de trabalho. Acrescenta-se a essa “vantagem” o fato de possuírem
preços menores em relação a escravos adultos. Tratando-se de uma região dedicada à economia de
subsistência, o fato de possuírem preços menores deve ser considerado, sobretudo no período focado,
quando ocorre elevação substancial dos preços dos cativos.

51

Tarcísio Botelho, através de pesquisa com listas nominativas correspondentes aos anos de 1831-1832, conclui que
até os 7 anos a criança não se envolvia formalmente com o trabalho, “embora a indivisibilidade entre mundo
doméstico e mundo do trabalho fizesse com que ela fosse continuamente solicitada a prestar pequenos serviços. A
partir dos 7 anos, todavia, mudava-se de status. Já se podia exigir do pequeno trabalhador um maior envolvimento
com atividades sistemáticas no mundo do trabalho, as quais inclusive faziam parte do seu processo de formação
profissional. Com 14 anos, admitia-se que o jovem era um trabalhador completo” (Botelho, 2001).
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A reprodução natural parece explicar o fato de a representação da criança cativa nas escravarias
de Mariana chegar perto de 30% do total de escravos. Para 46,13%, o parentesco foi descrito. Caso o
registro das relações familiares fosse mais freqüente, a porcentagem de cativos inseridos em famílias
seria, certamente, mais alta, já que a razão criança/mulher para o período 1850-1888 foi de 925.
As transações comerciais também tiveram seu papel na formação/ampliação do
contingente cativo marianense. Os meninos eram maioria nas negociações envolvendo cativos
com idades entre 0 e 9 anos. Para aqueles na faixa 10-14 anos, meninas e meninos foram
comercializados na mesma proporção. Nesta faixa etária, ocorreu o maior número de
negociações, sendo muitas vezes vendidos sozinhos – o que, em algumas situações, incorria em
desrespeito à lei de proteção à família escrava, que proibia a comercialização de crianças
desacompanhadas de seus familiares.
Muitos outros meios foram usados pelos senhores marianenses a fim de assegurar ou
ampliar o patrimônio escravo na segunda metade do século XIX. Além das alforrias condicionais
e das disputas judiciais pela posse de crianças, foram adotados alguns expedientes ilegais – como
a omissão da condição de livre para filhos de escravas nascidos após 1871, escravização de
libertos e, até mesmo furto, de crianças negras.
A principal atividade desenvolvida pelos pequenos escravos foi a de roceiro, uma atividade
preferencialmente masculina, assim como as profissões de candeeiro, pastor, carpinteiro, sapateiro,
mineiro e tropeiro. Entre as meninas, predominavam os serviços domésticos. Muitas dessas crianças
deviam estar na condição de aprendizes. O domínio das atividades acontecia progressivamente à
medida que as crianças cresciam, sendo a formação para o trabalho concluída por volta de 14 anos.
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Dissimulando...
Algumas considerações sobre a vida e hábitos judaicos em Pernambuco no séc. XVII

Introdução

O quase quarto de século (1630-1654) de dominação holandesa no Nordeste do
Brasil, especialmente em Pernambuco, fez com que pela primeira vez em terras brasileiras
os judeus tivessem liberdade de culto assegurada, ainda que dentro dos limites fixados pelo
Governo-Geral da Nova Holanda.
Pela primeira vez, igualmente, foi reconhecido no Brasil o status religioso do judeu,
que não precisaria mais dissimular-se como “cristão-novo” 1. Mais que isso: com os
soldados da Holanda e com os administradores da Companhia das Índias Ocidentais
aportaram no Brasil os primeiros judeus como tal reconhecidos. 2 A presença cripto-judaica
(de cristãos-novos) no Brasil, contudo, era já bastante antiga, como atestam as Atas das
Visitações do Tribunal do Santo Ofício ao Brasil (1591-1593 e 1595), nas quais os hábitos
dos ditos “judaizantes” figuram como denunciadas aos Visitadores.
A permanente vigilância dos vizinhos fez com que os cristãos-novos adotassem
estratégias para continuar praticando sua fé sem o risco de ser denunciados às autoridades
eclesiásticas, estratégias bastante semelhantes àquelas desenvolvidas pelos judeus, cristãosnovos e marranos 3 na Europa cristã.
Uma terceira visitação do Santo Ofício, entre 11 de setembro de 1618 e 26 de
janeiro de 1619, chefiada pelo Bispo de Évora, D. Marcos Teixeira. Não se sabe ao certo
dos motivos das visitações do Santo Ofício ao Brasil, pois tornaram os inquisidores ao
reino sem que viessem a lume os efeitos das sindicâncias. É todavia de se presumir que
tivessem fundo político, receosa como se achava a Coroa quanto aos negócios dos cristãos1

“Cristão-novo” era a designação dada aos judeus e seus descendentes que foram forçadamente batizados e
convertidos ao catolicismo romano na seqüência dos éditos de expulsão de Granada (Espanha, 1492) e da Vila
do Muge (Portugal, 1496). Esses éditos proibiam a prática do judaísmo nesses Reinos e suas Colônias e
determinavam a expulsão dos judeus que não se fizessem batizar.
2
É importante lembrar que a historiografia registra a presença de vários cristãos-novos no Brasil já no próprio
século XVI, inclusive o cristão-novo Gaspar da Gama, que veio na frota de Pedro Álvares Cabral.
3
“Marrano” era uma designação pejorativa dada na Espanha aos judeus e muçulmanos que se convertiam ao
catolicismo mas secretamente continuavam praticando sua religião. O termo traz uma referência ao porco
jovem, animal tido como o mais impuro tanto pelo islamismo quanto pelo judaísmo.

novos com a Holanda e quanto a certos indícios de que o inimigo encontraria no Brasil
aliados e guias. A conjetura tinha certo fundamento, e os registros da visitação de 16181619 revelaram, efetivamente, que, durante cerca de 25 anos, os cristãos-novos do Brasil
vinham se mantendo em constante comunicação com os judeus confessos de Flandres e, em
especial, com os cristãos-novos portugueses que tinham escapado para Amsterdã e lá
reassumido sua identidade judaica.
As suspeitas foram reforçadas mais tarde com a criação da Companhia das Índias
Ocidentais, aprovada em 1621 pelo governo holandês. Em face do programa e dos poderes
dessa Sociedade - entre os quais se incluíam os de nomear e depor governadores, fazer
tratados de aliança com os indígenas, erguer fortalezas e construir colônias - e da
circunstância de que o capital da empresa era constituído em grande parte com os cabedais
de judeus hispano-portugueses, era lógico desconfiar que o íntimo intercâmbio entre os
judeus do Brasil e da Holanda pudesse vir a ajudar os propósitos conquistadores dessa
última.
E a primeira prova real da justeza desse receio foi de fato obtida em 1624, quando
os holandeses invadiram e conquistaram a cidade de Salvador, capital do Brasil. A
população israelita, que na Bahia era então mais numerosa do que em qualquer outra cidade
do País, submeteu-se alegremente aos conquistadores, com os quais haviam vindo muitos
judeus. Refere-se que cerca de 200 cristãos-novos aceitaram desde logo o jugo holandês e
passaram a induzir os demais habitantes de origem judaica a seguirem seu exemplo.
Recorde-se, porém, que foi efêmera essa conquista holandesa da cidade de Salvador.

A liberdade religiosa concedida durante o tempo do domínio holandês

Para que se entenda a tolerância holandesa naquilo que se referia à prática religiosa
é preciso que se compreenda que o desdobramento do processo de independência das
Províncias Unidas sob o Príncipe de Orange levou à formação de duas Companhias de
Comércio licenciadas

4

para as Índias: a VOC (Veerenigde Oostindische Compagnie,

4

A palavra holandesa para tal é Geoctrojeerde, A raiz é o substantivo octrooi, quer dizer licença, referindo-se
neste caso à permissão do governo central das Províncias Unidas dos Países Baixos para organizar uma
companhia comercial com certos direitos e monopólios no comércio atlântico. O verbo é octrooi-eren e o
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Companhia das Índias Orientais) WIC (West-Indische Compagnie, Companhia das Índias
Ocidentais), ambas organizadas nos moldes da inglesa John Company, que operava nas
Índias. 5
Essa empreitada comercial demandava o aporte de capitais sem que se lhes
impusesse qualquer restrição de origem, pudesse ser étnica ou religiosa. Ademais, o espírito
beligerante contra os católicos espanhóis (que empalmaram o trono português por quarenta
anos a partir de 1580), a quem os holandeses alcunharam erf-vijand, o “inimigo
hereditário”, fazia com que os judeus e sua alta capacidade comercial e empreendedora,
expulsos da Península Ibérica, fossem muito bem aceitos na Holanda. A estes foi garantida
liberdade de culto e de associação comercial e civil, estando ambas, como praxe à época,
subordinadas ao interesse do Estado, no caso o Príncipe de Orange e os Conselhos
Diretores das Companhias das Índias.
Efetivamente, o artigo 10° do Regimento de Governo das Praças Conquistadas ou
que forem Conquistadas nas Índias Ocidentais, aprovado em 13 de outubro de 1629 pelos
Estados Gerais estabelecia que “será respeitada a liberdade dos espanhóis, portugueses e
naturais da terra, quer sejam católicos romanos quer judeus, não podendo ser molestados
ou sujeitos a indagações em suas consciências ou em suas casas e ninguém se atreverá a
inquieta-los, perturba-los ou causar-lhes estorvo, sob penas arbitrárias, ou conforme as
circunstâncias, exemplar e rigoroso castigo”.
Esse status foi transplantado para o Brasil quando da chegada da expedição
holandesa, comandada pelo almirante Loncq, em 1630. Os cristãos-novos residentes no
Nordeste brasileiro mostraram-se bons aliados dos holandeses, possivelmente por verem
nestes, apesar da hegemonia da Igreja Cristã Reformada, real possibilidade de diálogo e
tolerância, que não encontravam com portugueses ou espanhóis. Também foram de muita
utilidade por seu domínio da língua geral da Colônia, do português e do espanhol, além da
possibilidade de se comunicarem com os judeus a serviço da WIC em hebraico ou ladino 6,
sendo, portanto, importantes na função de tradutores.

particípio passado é ge-octrooi-eerd. A explicação é do Rev. Prof. Dr. Frans Leonard Schalkwijk, a quem
expresso neste momento minha gratidão.
5
V. a esse respeito Geoffrey Parker, The Dutch Revolt
6
Dialeto judaico de forte influência espanhola.

3

Em 1634 o Governador-Geral recebeu petição da comunidade judaica para que
autorizasse a construção de uma sinagoga, visto que os judeus se reuniam então em casa
residencial, de propriedade de David Sênior Coronel. À autorização dada seguiu-se outra,
posterior, para a construção de uma segunda sinagoga, em Maurícia (hoje Antônio Vaz),
uma vez que a Companhia das Índias havia estabelecido em seus Estatutos que todas as
religiões seriam permitidas na Nova Holanda, devendo, porém, subordinar-se ao decidido
pelo Sínodo do Brasil ou Classe Brasiliana, órgão máximo da Igreja Cristã Reformada no
Brasil. Assim, foram criadas no Brasil as duas primeiras sinagogas das Américas, e a uma
delas, à mais antiga, Kahal Kodesh Zur Israel (Sagrada Congregação do Rochedo de Israel),
veio aquele que se tornou o primeiro rabino das Américas, Isaac Aboab da Fonseca, de
1642 a 1654.

A disciplina da Congregação

Face à necessidade de preservar o culto religioso em segredo, muitos cristãos-novos,
cujas famílias já havia quase um século e meio não podiam praticar abertamente o
judaísmo, não reconheciam como autêntico o judaísmo praticado por aqueles que chegavam
de Amsterdã, os quais também não reconheciam como autenticamente judeus os hábitos e
ritos praticados pelos cristãos-novos brasileiros. Esses choques de visões sobre a prática
daquilo que seria “o verdadeiro judaísmo” estão registrados nos Livros de Atas das
Congregações judaicas de Pernambuco. 7
Essas Congregações promulgavam “Haskamot” (“Ordenações”) e mantinham
“Pinkassim” (“Livros de Assentamentos”) atualizados, iniciados em 1648, e nessas
Haskamot encontram-se registradas algumas dessas divergências. 8 O importante é ressaltar
que a Haskamá (singular de Haskamot) n° 9 estabelecia que não poderia haver em Recife e
Antonio Vaz nenhuma outra Congregação além das que à época havia, o que seria um
elemento disciplinador importante da comunidade. A Haskamá seguinte estabelecia que
todos os judeus que “viviam no estado do Brasil” ou que “a ele viessem” deveriam ser

7

Cabe recordar que as diferenciações entre as diferentes interpretações da prática do judaísmo, como, por
exemplo, liberal e ortodoxo, vêm do final do século XVIII, sendo absolutamente exóticas no contexto do
século XVII. As diferenciações que havia eram referentes a minhaguim (“tradições”) diferentes.
8
V. a transcrição dessas Atas feita por Arnold Wiznitzer;
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membros da Congregação, o que eliminaria a possibilidade de existência de um judaísmo
que não se conformasse às diretrizes congregacionais.
Portanto, para além de disciplinar matérias de ordem econômica, que implicavam
diretamente a sobrevivência da Congregação, as Haskamot serviram para disciplinar não a
crença, mas o modo de crer e expressar a religião.
Vale registrar que correspondências trocadas entre judeus do Brasil e de Amsterdã
dão conta de que houve momentos em que os judeus chegados da Europa queriam propor a
reconversão dos cristãos-novos brasileiros ao judaísmo, por não mais reconhecer o
judaísmo na cripto-religiosidade dos brasileiros. 9

A expulsão dos holandeses

A vitória das forças luso-brasileiras em 1654, que havia começado em 1648, com a
primeira batalha dos Guararapes

10

, coincidiu com declínio do poder econômico da WIC,

face aos enormes prejuízos que seu empreendimento militar no Brasil havia causado aos
seus acionistas. Contudo, os holandeses negociaram com os portugueses (cuja monarquia
havia sido restaurada havia quatorze anos) condicionando a saída de suas tropas, seus
súditos e de quantos quisessem deixar o Brasil em paz a que não houvesse nenhum ataque
dos portugueses.
O maior contingente a deixar o país com os holandeses foi o de judeus, temerosos
das retaliações que certamente haveria contra eles, que, mesmo durante os anos de relativa
paz sob os holandeses, enfrentaram uma série de moções restritivas às suas atividades
passadas na Câmara dos Escabinos (Câmara Municipal) de Recife e uma série de gravames
aprovados pelo Sínodo do Brasil, demandando ao Conselho dos XIX que aprovasse
restrições às atividades dos judeus.
A execução sumária, junto com Domingos Fernandes Calabar, do judeu Manuel de
Castro, em 1635, durante a breve retomada de Porto Calvo pelos luso-brasileiros chefiados
por Mathias de Albuquerque, somada ao assassinato do judeu holandês Jacob Rabbi e ao
suicídio ou assassinato de Moisés Abendana, um dos líderes da comunidade judaica de
9

Cf. David Gitlitz, Secrecy and deceity.
V. a esse respeito Francisco Adolpho de Varhagen, História das lutas com os holandeses desde 1624 até
1654 e Antônio de Souza Júnior, Do Recôncavo aos Guararapes.
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Recife, não dava aos judeus muitas esperanças de que os portugueses lhes assegurassem
qualquer tipo de liberdade: civil, comercial ou religiosa. Ao contrário: tudo fazia certo que
a reconquista de Pernambuco seria a oportunidade que muitos portugueses esperavam para
um ajuste de contas com a comunidade judaica, especialmente porque muitos dos engenhos
de propriedade dos portugueses, confiscados pelos holandeses, foram arrematados em hasta
pública por judeus, o que explica também a rápida prosperidade alcançada pela
comunidade.
Esse temor fez com que os judeus pernambucanos regredissem a um estágio de
prática religiosa quinhentista, com a dissimulação e o segredo voltando a ser a tônica
dominante dessa religiosidade. Uma atitude mais radical foi adotada, sendo retomada a
prática de casamento entre cristãos-novos e cristãos-velhos
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, relativamente comum até a

primeira Visitação do Santo Ofício e totalmente abandonada (ou, ao menos, fortemente
desencorajada) entre 1630 e 1654.
Esta seria a maneira mais eficaz e pública de “limpar o sangue”, devendo ser
recordado que as leis de pureza de sangue, que vedavam uma série de direitos aos cristãosnovos, somente foram revogadas em 1772, no reinado de D. José I, sob a influência
laicizante do Marquês de Pombal.
Assim, os cristãos-novos brasileiros voltaram a dissimular a prática de sua religião
após 1654, fazendo com que muitos de seus hábitos fossem incorporados ao folclore
brasileiro, como muito bem recolhido por Luís da Câmara Cascudo, entre outros. 12
Sua estratégia passou a vincular diretamente a sobrevivência física à sobrevivência
da religião, ainda que esta tivesse que sobreviver sob máscaras e disfarces, que a tornariam
irreconhecível aos olhos puristas de judeus europeus ou que se fixaram em lugares nos
quais não havia restrições à prática religiosa.
Tal estratégia revelou-se eficaz, visto para além da sobrevivência dos judeus e de
seus hábitos, muitos deles haverem sido incorporados à rotina dos cristãos-velhos, a tal
ponto que mesmo hoje, no Nordeste do Brasil, ambas as culturas estão de tal modo
interpoladas que se torna bastante difícil distinguir o que era originalmente judaico e o que
foi incorporado e assimilado pela população cristã-velha.
11

“Cristãos-velhos” eram aqueles católicos oriundos de famílias que sempre haviam sido católicas. O termo
surgiu em contraposição a “cristãos-novos”.
12
Cf. Luís da Câmara Cascudo, Mouros, Franceses e Judeus.
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Optou-se não pelo confronto, mas pela composição, tal qual ordenado em uma
Haskamá da Congregação Zur Israel, que vedava aos seus membros qualquer disputa com
praticantes de outras religiões. Essa solução é bastante próxima àquela registrada pelo
historiador e etnólogo Vittorio Lanternari em A religião dos oprimidos ao analisar as
culturas religiosas dos povos ditos “primitivos” face às culturas dominantes. À aculturação
forçada, muitos dos oprimidos preferem um pacto não formal de sobrevivência física com
preservação dos valores religiosos e identitários. 13
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RELAÇÕES FAMILIARES E ESTABILIDADE DAS FAMÍLIAS ESCRAVAS:
BATATAIS (1850-88)
Juliana Garavazo*
Resumo
O presente artigo analisa as famílias escravas identificadas em uma amostra dos
inventários post-mortem lançados na cidade de Batatais (SP) no período de 1850 a 1888, bem
como investiga o impacto da partilha para a manutenção e/ou desestruturação dos laços
familiares estabelecidos entre os cativos. Nos plantéis herdados verificou-se um elevado número
de grupos familiares, com destaque para o predomínio das famílias “regularmente constituídas”,
vis-à-vis aquelas consideradas apenas “arranjos consensuais”, e para a concentração das unidades
familiares nas maiores escravarias. Além disso, o acompanhamento do destino dos cativos
arrolados juntamente com seus familiares demonstrou que as famílias escravas batataenses
enfrentaram com relativo êxito a morte de seu senhor, embora algumas delas tenham sido total
ou parcialmente separadas. Evidenciou-se, ainda, que a presença de filhos, a legalidade das
relações estabelecidas, a inserção em plantéis de maior tamanho e o maior tempo de convivência
dos familiares não garantiram a permanência dos laços familiares previamente estabelecidos.
Palavras-Chave
Nordeste Paulista; Família Escrava; Inventários.
1. Introdução
A análise de alguns dos primeiros trabalhos realizados com o tema escravidão no Brasil
sugere que cativeiro e família escrava não eram realidades compatíveis. Retrata-se um cenário
em que a promiscuidade, a imoralidade e a devassidão sexual eram práticas difundidas e
caracterizadoras da escravidão brasileira. A formação e manutenção de laços familiares na
população escrava esbarravam em características de ordem econômica e/ou social impostas pelo
regime escravocrata. Neste sentido, destaca-se o trabalho de Nina Rodrigues (1982), que
considerava os negros seres inferiores, e, por isso, apresentavam um comportamento sexual
marcado pela imoralidade, promiscuidade e devassidão; além da obra clássica de Gilberto Freyre
(1986), na qual a característica sócio-econômica dos indivíduos  QR FDVR GRV QHJURV ser
escravoVXEVWLWXLDFDUDFWHUística puramente étnica como definidora de um comportamento de
promiscuidade e desregramento1. Nos trabalhos que os sucederam, ainda era possível encontrar a
*

Mestranda em História Econômica pela FFLCH/USP. A autora agradece ao orientador, Prof. Dr. José Flávio
Motta, pelos comentários e sugestões, em certa medida incorporados ao texto; e à Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (FAPESP) pelo apoio financeiro.
1
Além disso, Freyre considerava que o intercurso sexual com negras era visto como uma forma de elevação do
tamanho do plantel; mas também não desconsiderava a existência da família escrava e somente reconhece a
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idéia de impossibilidade de existência de parentesco e família entre os cativos. Fernando
Henrique Cardoso (CARDOSO; IANNI, 1960) verificou que o matrimônio e a família não eram
instituições reguladoras da atividade sexual e procriadora do escravo. Já Florestan Fernandes
(BASTIDE; FERNANDES, 1971) introduz a idéia da preponderância de um regime de pater
incertus, mater certa nas senzalas2. Há, ademais, o trabalho de Emília Viotti da Costa (1982),
que considerava a perspectiva de venda dos cativos como norteadora de uma atitude de
desinteresse em promover relações familiares nos plantéis. Por fim, deve-se destacar também que
as anotações de observadores estrangeiros — entre eles Debret (1972) e Couty (1881) —
corroboravam o cenário de devassidão explicitado nos diversos estudos citados anteriormente3.
No entanto, a realidade sobre as relações familiares estabelecidas entre os cativos brasileiros
começou a adquirir novos contornos nos últimos lustros. Os resultados de diversos estudos
indicaram uma profunda diferenciação entre o que se pensava vigorar nas senzalas e o que tem
sido revelado a respeito de família escrava. Slenes, em seu trabalho para Campinas com dados de
1872, verificou o predomínio de uniões “legais” entre os cativos, posto que 41% dos escravos
com mais de quinze anos eram casados ou viúvos (1987, p.225). O trabalho pioneiro realizado
por Costa, Slenes e Schwartz (1987) sobre a família escrava em Lorena no ano de 1801 também
constatou que a maioria das unidades familiares era formada por pessoas casadas, viúvas e seus
filhos legítimos, sendo pouco representativa a participação das mães solteiras e dos filhos
naturais. Estudos mais recentes, considerando diversas localidades brasileiras, confirmam a
compatibilidade entre cativeiro e família escrava4. No entanto, deve-se ter em mente que o
estabelecimento de laços familiares teria uma maior legitimidade caso os indivíduos envolvidos
em famílias pudessem permanecer unidos por um período de tempo que garantisse um convívio
estável; possibilitando a formação e a transmissão da identidade cultural das famílias e da
existência de grupos familiares formados por cativos em propriedades de beneditinos e em inventários e testamentos
datados do século XIX.
2
Nesse mesmo contexto inserem-se os pressupostos de Kátia Mattoso (1988), concluindo que boa parte das crianças
não convivia com seus pais e por isso ficava muito cedo sem referências familiares.
3
Robert W. Slenes considera que o racismo, o preconceito racial e a ideologia do trabalho da época LGéia de
função moralizadora do trabalho livre  IL]HUDP FRP TXH HVWHV KRPHQV OLYUHV Qão conseguissem livrar suas
observações sobre a família escrava da influência de idéias pré-concebidas, ou nas palavras do autor, “o “desvio”
[anomia e promiscuidade/JG] não estava no lar negro, mas no olhar branco” (1988, p.194).
4
Por ser recente o interesse de estudiosos pelo tema “família escrava”, o número de trabalhos sistemáticos que
abarcam tal temática ainda é relativamente pequeno; e, além disso, é restrito a algumas regiões brasileiras (em
especial as províncias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais) e períodos (século XIX em sua maioria). Dentre
estes, podemos destacar os trabalhos de João L.R. Fragoso e Manolo G. Florentino (1987), José Flávio Motta
(1999), Robert W. Slenes (1999), José Flávio Motta e Renato Leite Marcondes (2000) e o de Heloísa M. Teixeira
(2001), entre outros.
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comunidade da qual elas participam. Por serem escravos, e, portanto, pertencerem a outros
indivíduos e a eles terem um certo grau de dependência, as famílias escravas não deveriam ser
auto-suficientes e independentes. Por isso, a formação/manutenção destas famílias poderia ser
afetada por dois fatores principais: o ciclo de vida5 e a riqueza dos proprietários. Tais limitações
apontam como principais agentes que contribuem para a manutenção da estabilidade das famílias
escravas a boa situação financeira e a longevidade do proprietário dos escravos reunidos em
famílias e, por outro lado, contribuem para a instabilidade a realização de transações envolvendo
cativos com laços de parentescos e a partilha ocorrida para a separação de heranças deixadas.
As próximas seções do presente artigo tratarão da incidência de famílias escravas em Batatais
no período 1850-88; além de observar o impacto da partilha para a manutenção ou desarticulação
dos laços familiares ali constituídos. Para tanto, far-se-á uma breve análise da amostra
selecionada para o estudo, examinando as principais características das famílias escravas
arroladas em Batatais. Posteriormente, se verificará as conseqüências da partilha para as famílias
descritas no momento anterior. Antes, porém, será apresentado um breve histórico da cidade de
Batatais, objeto do estudo.
2. A cidade de Batatais: povoamento e economia
A cidade de Batatais, inserida no Nordeste paulista (Oeste histórico)6, é caracterizada por
apresentar um povoamento no qual se destacam dois momentos: o primeiro, de ocupação mais
dispersa, no contexto da corrida do ouro principalmente para as regiões de Minas Gerais e Goiás,
e o segundo, de maior adensamento, com a chegada maciça dos “entrantes” mineiros na região.
No final do século XVII e começo do XVIII, a ocupação foi estimulada pela busca da riqueza
rápida através da exploração das minas goianas recém-descobertas. Ao Caminho de Goiás é dado
papel de destaque nesse processo, já que esta foi a principal rota utilizada pelos aventureiros que
partiram rumo às minas. A necessidade de reabastecimento e de pouso ao longo do Caminho
estimulou a prestação de serviços e a produção local, promovidas principalmente por paulistas
5

O modelo do ciclo de vida da família escrava elabora por Herbert Gutman (1976) sugere que as mudanças no ciclo
familiar dos senhores afetariam diretamente a vida familiar dos escravos. Na juventude, ao casarem ou herdarem
capital, os homens formavam seus próprios plantéis, que geralmente se mantinham prósperos até um certo momento
de suas vidas, quando seus bens eram divididos, vendidos ou reorganizados após sua morte. Assim, a juventude e o
final da vida eram caracterizadas pela baixa estabilidade da família escrava, ao contrário da “meia idade”, momento
em que esta instituição gozava de uma maior estabilidade.
6
Batatais localiza-se no nordeste do Estado de São Paulo, região “que se estende do vale do Mogi-Guaçu ao
planalto de Franca, das margens do Rio Grande à Depressão Paleozóica, no eixo da Estrada de Ferro Mogiana”
(AZEVEDO, 1967, p.70-71). No entanto, esta região também é historicamente conhecida como Oeste Novo, em
virtude da expansão da cultura cafeeira, quando se considerou o Vale do Paraíba como ponto de referência.

4
instalados em pequenos pousos. Esses sítios, “espaçados ao longo da rota, e relativamente
distantes uns dos outros, plantavam e vendiam, sem intermediários, diversos gêneros necessários
a todos os que chegavam a sós ou com suas tropas” (BRIOSCHI et alii, 1991, p. 26). Não
obstante, o período 1735-1800 foi marcado por uma relativa estagnação econômica e
demográfica, explicada, “por um lado, pela rápida exaustão das minas goianas, e, por outro lado,
pela construção da estrada ligando o Rio de Janeiro com a zona mineradora passando por
Paracatu” (BRIOSCHI, 1999, p.47).
Na segunda fase do povoamento de Batatais, os “entrantes” mineiros espalharam-se pelo
denominado “sertão desconhecido” e iniciaram atividades em lavouras de subsistência e
principalmente pecuária, substituindo a ocupação quase exclusiva de abastecimento dos
transeuntes do Caminho7. Com isso, elevou-se o volume de excedentes produzidos nas fazendas,
os quais passaram a ser encaminhados aos grandes centros consumidores da Colônia. A pecuária
também estimulava o desenvolvimento da produção dos derivados do gado, em especial a carne
e o couro, e do comércio do sal. Dentre as culturas desenvolvidas, destacaram-se o milho,
algodão, feijão, arroz e mamona. A manutenção do predomínio da atividade agropecuária em
Batatais deu-se até o final dos Oitocentos. Assim, no Almanak da Província de São Paulo para
1873, lê-se: “Os habitantes de seu Município dedicam-se principalmente à criação de gado e de
diversas espécies; também cultivam cana-de-açúcar e algum café” (LUNÉ; FONSECA, 1985,
p.557). Não obstante a maior relevância da criação de gado, secundada pela agricultura de
subsistência, a partir da década de 1870 iniciou-se, naquela região, a expansão da atividade
cafeeira. A chegada da ferrovia8 contribuiu sobremaneira para o desenvolvimento econômico
regional, e especialmente para o avanço da cafeicultura, posto tornou mais intenso o comércio
realizado entre o Nordeste Paulista, as províncias vizinhas e o restante de São Paulo. Todavia,
somente na última década do século XIX a lavoura cafeeira assumiu ali um papel significativo9.
A expansão mais efetiva da cafeicultura coincidiu com a crise do sistema escravista brasileiro e
7

“A primeira alteração significativa da economia ao longo da Estrada de Goiás teria ocorrido quando da chegada
dos primeiros entrantes mineiros. A partir de então, a pecuária foi introduzida em maior escala, transformando-se
num dos principais sustentos da população local. Além da venda de carne bovina, e da produção de queijos,
destacava-se, também, a presença de elevado número de cavalos” (BRIOSCHI et alii, 1991, p. 26).
8
A Estação de Batatais foi inaugurada em 1886 e a extensão da ferrovia partiu rumo ao Rio Grande em direção a
Minas Gerais.
9
“É muito pouco provável que a ferrovia tenha encontrado, na região de Franca, uma cafeicultura de grandes
proporções. (...) o mais provável é que, quando os trilhos da Mogiana chegaram em Franca, o sustentáculo de sua
economia ainda fosse a intermediação mercantil com gado bovino e compra e venda do sal (...)” (TOSI, 1998, p.
125).

5
beneficiou-se da chegada dos imigrantes europeus, vindos para o trabalho nas lavouras cafeeiras
já existentes e nas recém implantadas.
Inventários de fazendeiros de café, abertos ao longo das décadas de 1870 e 1880,
apontaram para a existência de pequenos plantéis escravos, provavelmente insuficientes
para tocar grandes cafezais, expressando o momento de transição que se vivia (...).
Apesar da continuidade da escravidão, muitas das novas plantações de café promovidas
na Alta Mojiana ao longo da década de 1880 foram planejadas em função da nova
modalidade de mão-de-obra, o imigrante europeu (BACELLAR, 1999, p.141-142).

Em suma, no Nordeste da Província de São Paulo, em especial na região de Franca, até o
final do Oitocentos a pecuária era o centro dinâmico da economia regional, incentivando outras
atividades a ela ligadas, a exemplo do comércio do sal e da produção do couro. A agricultura de
subsistência também tinha relevância econômica, atendendo tanto aos próprios produtores como
ao mercado local e regional. É neste contexto que se propõe estudar as famílias escravas
estabelecidas em Batatais.
3. A família escrava em Batatais (1850-1888)
A amostra utilizada para a realização do presente trabalho contempla 306 inventários post
mortem lançados em Batatais para o período 1850-188810. Dentre esse total considerado,
aproximadamente 60% dos inventariados batataenses faleceram na condição de escravistas,
revelando a presença de 1.154 indivíduos (1.049 escravos e 105 ingênuos), sendo que 461 deles
formavam 160 famílias11 escravas. A inserção de escravos e ingênuos em grupos familiares
mostrou-se significativa, posto que para 33,9% dos escravos e 100% dos ingênuos identificou-se
algum tipo de laço parental12. Antes do início da análise das famílias escravas, apuraram-se as
informações de alguns atributos referentes ao estado conjugal dos escravos e ingênuos arrolados,
visando a uma primeira aproximação dos tipos de relações familiares estabelecidas naquela
localidade (cf. Tabela 1).

10

Utilizou-se uma parte dos inventários datados de anos ímpares lançados em Batatais no período de 1850-1888
(estes últimos somam 429 no total).
11
A qualificação de “família” utilizada no presente estudo obedece a definição utilizada por Costa, Slenes e
Schwartz em trabalho sobre a família escrava lorenense em 1801: “(...) entendemos por Família [grifo deles/JG] o
casal (unido ou não perante a Igreja), presentes ou não ambos os cônjuges, com seus filhos, caso houverem; os
solteiros (homens ou mulheres) com filhos e os viúvos ou viúvas com filhos. Em qualquer dos casos os filhos
deveriam ser solteiros, sem prole e coabitar junto aos pais. Os viúvos (as) isolados, bem como o solteiro (a) a viver
junto a filho (s) com prole, não constituem família, e enquadram-se no grupo denominado “pseudofamília” dividido
em três subcategorias: uma relativa aos viúvos isolados (vale dizer que não constituíam família), outras referentes às
pessoas com vivência com filho (s) e respectiva (s) prole (s)” (1987, p.257).
12
Somente foram considerados os laços parentais explícitos na documentação. Tal decisão deve, provavelmente,
subenumerar a quantidade de famílias escravas e indivíduos inseridos nestas famílias, pois o avaliador pode ter
omitido esse tipo de informação no momento da descrição e avaliação dos bens inventariados.
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Tabela 1
Distribuição dos escravos e ingênuos segundo alguns atributos concernentes ao estado
conjugal
Atributos
Escravos (%)
Ingênuos (%)
Total (%)
Casados
Viúvos
Filhos legítimos 1
Mães solteiras
Filhos naturais 2
Pai/Mãe (ECNI3)
Filhos de pai/mãe (ECNI)
Demais solteiros
Sem informação
Total (%)

171 (16,3)
33 (3,1)
80 (7,6)
25 (2,4)
19 (1,8)
12 (1,2)
16 (1,6)
225 (21,4)
468 (44,6)
1049 (100,0)

76 (72,4)
29 (27,6)
105 (100,0)

171 (14,8)
33 (2,9)
156 (13,5)
25 (2,2)
48 (4,2)
12 (1,0)
16 (1,4)
225 (19,5)
468 (40,5)
1.154 (100,0)

1

Considerou-se como filhos legítimos todos os solteiros, sem prole, explicitamente arrolados como
filhos de pessoas casadas ou viúvas.
2
Considerou-se como filhos naturais todos os solteiros, sem prole, explicitamente arrolados como
filhos de mães solteiras.
3
ECNI: Estado conjugal não identificado.

Os casais ou viúvos e seus filhos legítimos, representando as uniões “regularmente
constituídas”, representavam 31,2% dos cativos e ingênuos avaliados. De outro lado, as mães
solteiras e seus filhos naturais representavam apenas 6,4% do total de indivíduos arrolados. E,
apesar da participação relevante dos indivíduos solteiros isolados, 40% dos escravos e ingênuos
avaliados em Batatais eram pais, mães e filhos coabitantes, indicando, desde já, uma valorização
da família escrava naquele momento e local. Diante de tais resultados, esperava-se um
predomínio das relações “regularmente constituídas” vis-à-vis às demais, panorama que foi
comprovado com as informações referentes ao tipo das famílias escravas arroladas (cf. Tabela 2).
O predomínio das famílias nucleares13 é notável, principalmente aquelas formadas por casais
endogâmicos com ou sem prole. A presença pouco significativa de casais exogâmicos e
incompletos são indícios de que a grande maioria dos casamentos entre os escravos que viveram
em Batatais dava-se dentro do mesmo plantel.14 Adicionalmente, verificou-se que as famílias
chefiadas por pais ou mães de estado conjugal não identificado e por viúvos com filhos também
eram pouco representativas no total arrolado.
13

Foram definidas como famílias nucleares aquelas compostas por casais ou viúvos e sua prole, se existente.
Infelizmente, a documentação utilizada neste trabalho não possibilita a confirmação de tal suposição. O maior
detalhamento das informações referentes aos casamentos envolvendo cativos ocorridos em Batatais deve ser buscada
através da análise dos registros paroquiais de casamento lançados naquela cidade.
14
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Tabela 2
Número e porcentual de unidades familiares, escravos, ingênuos e total de indivíduos
segundo tipo da família escrava
Unidades
familiares
Escravos (1) Ingênuos (2) Total (1)+ (2)
Tipo de família escrava
(%)
(%)
(%)
(%)
Casal endogâmico1 com filho(s)
Casal endogâmico sem filho(s)
Casal exogâmico2 com filho(s)
Casal incompleto3 com filho(s)
Casal incompleto sem filho(s)
Solteira com filhos
Viúvo(a) com filhos
Pai/Mãe(ECNI4) com filhos
Pseudofamílias5
Total (%)

39 (24,4)
42 (26,3)
2 (1,3)
3 (1,9)
5 (3,1)
25 (15,6)
8 (5,0)
12 (7,5)
24 (15,0)
160 (100,0)

144 (40,6)
84 (23,7)
2 (0,6)
10 (2,8)
5 (1,4)
44 (12,4)
14 (3,9)
28 (7,9)
24 (6,8)
355 (100,0)

52 (49,1)
8 (7,5)
6 (5,7)
29 (27,4)
11 (10,4)
106 (100,0)

196 (42,5)
84 (18,2)
10 (2,2)
16 (3,5)
5 (1,1)
73 (15,8)
25 (5,4)
28 (6,1)
24 (5,2)
461 (100,0)

1

Considerou-se como casais endogâmicos aqueles nos quais ambos os cônjuges eram escravos.
Considerou-se como casais exogâmicos aqueles que compreendiam um cônjuge escravo e o outro forro ou livre.
3
O termo “incompleto” indica a impossibilidade de identificação de um dos cônjuges.
4
ECNI: Estado conjugal não identificado.
5
Dentro dessa classe foram identificados apenas viúvos (as) sem filho (s).
2

Apesar do predomínio dos grupos familiares regularmente constituídos, a presença de
famílias chefiadas por mães solteiras15 ou de viúvos isolados não foi insignificante,
principalmente no caso das solteiras e seus filhos. O plantel herdado pela viúva e filhos do major
Joaquim Antonio Pereira Lima16 é bastante ilustrativo nesse sentido. Dentre os bens arrolados no
inventário do major, falecido em onze de abril de 1885, foram avaliados 118 indivíduos (setenta
e seis escravos e quarenta e dois ingênuos). As vinte e quatro famílias escravas identificadas
contemplavam trinta e três escravos (43,4% do total inventariado) e todos os ingênuos
arrolados17. No tocante à tipologia das famílias, identificaram-se oito casais endogâmicos, dois
casais incompletos e uma viúva com filhos; além de oito mães solteiras e sua prole e cinco
viúvos isolados. Assim, nesse plantel considerado, 61,3% dos indivíduos participavam de

15

As famílias que reúnem mães e filhos naturais receberam, outrossim, a denominação de matrifocais.
Fórum de Batatais – 1º Ofício, Maço 52, processo nº 861.
17
O plantel presente no inventário do major Joaquim congregava o maior número de grupos familiares naquele
período em Batatais.
16
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famílias do tipo nuclear, 32,0% de famílias matrifocais e o restante dos demais tipos de relações
identificadas18.
O exemplo descrito anteriormente também ilustra a variedade de tamanhos de famílias
cativas encontradas na amostra selecionada. Verificou-se, naquele plantel, desde unidades
familiares formadas por casais ou mães solteiras acompanhadas por apenas um filho até uma
delas que contava com oito membros, formada pelo casal David e Luciana e seus seis filhos
ingênuos. O exame das oitenta e nove famílias com um ou mais filhos sobreviventes presentes
indicou que as unidades familiares de tamanho semelhante à chefiada por David e Luciana não
eram comuns naquela localidade e período, visto que pouco menos de dois terços das famílias
possuíam até dois filhos (cf. Tabela 3). O número total de filhos apurado foi de 221, o que resulta
em uma média de 2,48 filhos por família.
Tabela 3
Distribuição porcentual das famílias escravas com um ou mais filhos sobreviventes
presentes
Número de filhos
1
Chefes de família
1
2
3 ou mais Total Média de filhos
Casados ou viúvos
30,8
17,3
51,9
100,0
3,92
Mães solteiras
40,0
44,0
16,0
100,0
1,96
2
75,0
16,7
8,3
100,0
1,33
Pai/Mães (ECNI )
Total (%)
39,3
24,7
36,0
100,0
2,48
1
2

Considera-se como chefe de família o “cabeça do casal” (homem ou mulher presente).
ECNI: Estado conjugal não identificado.

Além disso, nota-se uma diferenciação entre as famílias regularmente constituídas e as
demais, indicando que as primeiras conviviam, no geral, com uma prole mais numerosa.
Enquanto pouco mais da metade das famílias chefiadas por casados ou viúvos possuía três filhos
ou mais, esta proporção atinge somente 16% entre aquelas chefiadas por mães solteiras e apenas
8,3% entre as compostas por pais de estado conjugal não identificado e seus filhos; resultado
confirmado pela média de filhos apurada para cada tipo de arranjo famíliar 19. A maior família
matrifocal verificada contava com seis membros. Trata-se da escrava Francelina (35 anos) e seus
cinco filhos escravos: Antonio (12), Manoel (10), Maria (5) e Ana e Viola (3); todos arrolados
18

Foram inseridas na categoria demais as famílias formadas por pais/mães sem estado conjugal identificado e seus
filhos e as pseudofamílias.
19
Verificou-se, outrossim, que entre as famílias do tipo regular, os casais possuíam, em média, um maior número de
filhos. Entre os casados a média de filhos por família atingiu 3,16, número que ficou em 2,13 no caso das famílias
chefiadas por viúvos.
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entre os bens de Dona Margarida Joaquina da Conceição, falecida em 1871.20 De outro lado, a
maior família observada era chefiada pelo casal Armando (50 anos), sua esposa Josefina (32) e
pelos oito filhos do casal, arrolados no inventário do capitão José de Andrade Diniz Junqueira
iniciado em 188321. Além de Armando, Josefina e seus filhos, o inventário do falecido major
revelou a presença de quarenta e um escravos e dezenove ingênuos, resultando em setenta
indivíduos distribuídos em quinze famílias. Logo, 80% dos escravos avaliados participavam das
famílias identificadas no dito inventário.
A análise dos escravos e ingênuos arrolados nos inventários dos majores Joaquim e José
citados anteriormente confirmam o fato dos maiores plantéis serem mais favoráveis à formação e
manutenção das famílias escravas, posto que a grande maioria das famílias identificadas em
Batatais concentrava-se em plantéis com mais de dez indivíduos (cf. Tabela 4)22.
Tabela 4
Distribuição porcentual das famílias escravas segundo faixas de tamanho dos plantéis
Casais
Casais
Casais
Solteiras
Pais
Viúvos com
endogâmicos exogâmicos incompletos
com
(ECNI2)
filhos +
1
filhos com filhos pseudofamílias
FTP
1
12,5
2a4
2,5
12,5
20,0
10,0
14,3
5a9
19,7
12,5
12,0
20,0
35,7
10 a 19
12,3
25,0
12,0
20,0
7,1
20 a 39
42,0
50,0
12,5
20,0
6,7
42,9
40 ou mais
23,5
50,0
25,0
36,0
43,3
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1
2

FTP: Faixa de tamanho dos plantéis
ECNI: Estado conjugal não identificado.

No total, 71,9% das famílias pertenciam a senhores com dez ou mais escravos e ingênuos,
proporção que atinge 77,8% no caso das famílias nucleares23. De outro lado, 68% das mães
solteiras com filhos estavam presentes nestes grandes plantéis. Assim, além de concentrarem a
grande maioria das famílias escravas arroladas, os grandes plantéis batataenses também se
caracterizavam pelas maiores taxas de legitimidade das relações familiares estabelecidas.
20

Fórum de Batatais – 1º Ofício, Maço 37, processo nº 572.
Fórum de Batatais – 1º Ofício, Maço 79, processo nº 1083.
22
Entretanto é preciso salientar, com base nos resultados apresentados na Tabela 4, que as posses de diversos
tamanhos proporcionaram a convivência familiar dos escravos batataenses.
23
Dentre estas últimas, destaca-se o caso dos casais exogâmicos com filhos RVGRLVLGHQWLILFDGRVHVWDYDPQHVWD
IDL[DGHWDPDQKRGHSODQWHOHGRVFDVDLVHQGRJâmicos com filhos TXDVHDWRWDOLGDGH  GHVVDVIDPílias era
possuída por senhores com dez ou mais cativos.
21

Total
0,6
8,1
19,4
13,8
30,6
27,5
100,0
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Contudo, estas conclusões devem ponderadas pela análise da distribuição dos escravos e
ingênuos por faixa de tamanho de plantel (cf. Tabela 5)24. O cômputo dos dados relativos a
escravos e ingênuos, inseridos ou não em famílias escravas e distribuídos nas distintas faixas de
tamanho dos plantéis confirma que havia uma maior concentração de indivíduos arrolados
juntamente com algum membro da família (e, por conseguinte, mais famílias) nos maiores
plantéis. Constatou-se que 55,5% do total de escravos e ingênuos arrolados pertencia a senhores
de dez ou mais escravos. No entanto, a proporção de escravos e ingênuos inseridos em famílias e
avaliados nestes plantéis de maior porte atingiu 78,3%, indicando, assim, que os indivíduos que
formavam as 160 famílias escravas apuradas concentravam-se mais que proporcionalmente nos
grandes plantéis.
Tabela 5
Distribuição porcentual dos escravos e ingênuos, inseridos ou não em famílias escravas,
segundo faixas de tamanho dos plantéis
Distribuição dos escravos e ingênuos (%)
1
FTP
Total
Inseridos em famílias escravas
1
4,1
0,2
2a4
17,3
5,4
5a9
23,1
16,1
10 a 19
12,7
12,8
20 a 39
22,4
31,9
40 ou mais
20,4
33,6
Total
100,0
100,0
1

FTP: Faixa de tamanho dos plantéis

Assim como no caso da distribuição de famílias escravas entre os distintos tamanhos de
plantel, a consideração do período em que as famílias escravas foram avaliadas também deve ser
tomada mediante a distribuição dos processos nas décadas selecionadas para estudo (cf. Tabela
6). Observa-se que a grande maioria (80,3%) dos grupos familiares arrolados foi identificada em
processos iniciados nas décadas de 1870 e 1880, apesar dos escravos terem sido avaliados de
maneira praticamente proporcional nas quatro décadas consideradas25.
24

O fato de haver uma concentração de famílias escravas nas maiores posses considerado de forma isolada poderia
ser apenas conseqüência de os escravos e ingênuos participantes de relações familiares estarem presentes em maior
número nesses plantéis de maior porte. Portanto, mostra-se necessário comparar a distribuição por faixa de tamanho
de plantel dos escravos e ingênuos inseridos em famílias escravas e do total de indivíduos da amostra.
25
Observou-se que 22,0%, 26,8%, 31,3% e 19,9% dos escravos foram arrolados nas décadas de 1850/59, 1860/69,
1870/79 e 1880/88, respectivamente. Já os ingênuos tiveram uma distribuição concentrada na última década
considerada. Apenas 5,7% deles foram arrolados no período 1870/79; enquanto que os 94,3% restantes estavam
presentes nos autos iniciados nos anos 1880/88.
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Tabela 6
Distribuição porcentual das famílias escravas segundo a data de abertura dos inventários
Período
Tipo de família
escrava
1850/59 1860/69 1870/79 1880/88 Total
Nucleares
9,5
10,7
39,6
40,2
100,0
Matrifocais
38,4
61,6
100,0
Outras
17,3
26,9
26,9
28,8
100,0
Total
8,9
10,8
38,0
42,3
100,0
Outrossim, pôde-se confirmar a forte presença das famílias regularmente constituídas na
localidade em questão, pois as famílias nucleares se fizeram presentes ao longo de todo o período
analisado, ao passo que as matrifocais só foram verificadas nas últimas duas décadas analisadas.
Por fim, resta investigar a duração das relações familiares estabelecidas entre os cativos
batataenses26. Foi possível calcular a duração dos laços familiares para apenas cinqüenta e oito
casos, ou seja, 36,2% do total (cf. Tabela 7).
Tabela 7
Distribuição porcentual das famílias escravas segundo duração (em anos)
Duração
Casais
Casais
Casais
Mães
Pais/Mães Pais/Mães
(em anos) endogâmicos exogâmicos incompletos solteiras viúvos (as) (ECNI)
0a5
22,2
38,5
44,4
5 a 10
22,2
100,0
46,2
33,3
33,3
11 a 15
37,0
100,0
7,7
66,7
16 a 20
18,5
22,2
21 ou mais
7,7
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Total
25,9
31,0
29,3
12,1
1,7
100,0

Verifica-se, de pronto, que a maioria das famílias para as quais calculou-se a duração das
relações estavam juntas há pelo menos quinze anos (86,2%), sendo o tempo médio de união
calculado em aproximadamente dez anos (9,27). Todavia, foi possível identificar apenas um caso
26

O cálculo da duração das famílias cativas ali identificadas foi feito a partir da idade dos filhos mais velhos que
aparecem nos inventários. Trata-se de um procedimento precário, sujeito a diversos problemas, mas que foi aplicado
na impossibilidade de utilizar as informações contidas nos registros de casamentos lançados em Batatais. A
utilização deste procedimento pode levar a diversos erros de cálculo, principalmente pelo fato de não captar a alta
mortalidade das crianças cativas, pela possibilidade do filho mais velho não estar arrolado juntamente com seus pais
e, principalmente, por não considerar o período de convivência estabelecido no momento anterior ao nascimento do
primeiro filho, entre outros. Além disso, impossibilita a inclusão das famílias sem prole nos cálculos e considera
todos os filhos arrolados como sendo frutos da união atual. No entanto, apesar dos diversos problemas ocasionados
pela utilização destes cálculos, a consideração dos resultados obtidos é um recurso aproximativo que visa a esboçar
a realidade verificada na localidade.
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de família que chegou à segunda geração. Trata-se da relação estabelecida entre os escravos
Bernardina, de trinta e quatro anos, seus filhos Boaventura, de nove anos e Sabrina, solteira, de
vinte anos e seu neto Galdino, escravinho filho de Sabrina e que contava apenas três anos de
idade no inventário de João Manuel de Carvalho, iniciado em 187327.
Ademais, observou-se uma grande diferenciação entre a duração das famílias regulares e
das chefiadas por mães solteiras ou por pais de estado conjugal não identificado. A duração
média das famílias encabeçadas por casados ou viúvos foi calculada em 10,5, estatística que
ficou ao redor de sete no caso de famílias chefiadas por mães solteiras e entre aquelas
comandadas por pais sem informação de estado conjugal (7,0 e 7,3, respectivamente). Essa
distinção no tempo de convivência familiar confirma os dados inseridos na tabela 7, visto que
55,5% das famílias encabeçadas por casais endogâmicos estavam juntos há mais de dez anos e
apenas 7,7% das mães solteiras e sua prole viviam nestas condições. Contudo, a família mais
duradoura identificada na amostra era do tipo matrifocal e contemplava a escrava Marciana (41
anos) e seus quatro filhos escravos: Tobias (21), Ana (17), Marianna (12) e Joaquim (8); todos
avaliados no inventário de Francisco Venâncio de Souza, datado de 1877.28
Visto que as famílias escravas se fizeram presentes em número significativo, que
apresentavam um período de convivência relativamente elevado e que eram instituições
amplamente difundidas em Batatais, resta investigar se elas conseguiram manter a união e a
estabilidade após a partilha dos bens de seus senhores.
4. A estabilidade das famílias escravas batataenses
A análise da estabilidade visa a verificar se o parentesco construído em um dado momento da
vida dos cativos foi mantido na divisão das heranças ou se, por outro lado, a partilha
impossibilitou uma convivência mais duradoura entre pais, filhos e irmãos29. Os resultados
27

Fórum de Batatais – 1º Ofício, Maço 16, processo nº 251.
Fórum de Batatais – 1º Ofício, Maço 72, processo nº 1041.
29
Impõe-se, antes do início dessa análise, alguns esclarecimentos preliminares. Primeiramente, a análise da
estabilidade das famílias escravas pretende investigar se os indivíduos inseridos em unidades familiares continuaram
ou não convivendo com seus pais, filhos, irmãos etc. Assim, para a realização desse exame excluímos dos cálculos
os casais incompletos sem filhos e as pseudofamílias, por tratar-se de “unidades familiares” compostas de um único
membro. Em segundo lugar, a análise da estabilidade das famílias também deve ser considerada mediante algumas
das modificações ocorridas na legislação imposta ao regime escravista, como a aprovação da lei proibindo a
separação das famílias por ocasião de venda ou doação (1869), seguida pela a Lei do Ventre Livre (1871) e pela a
Lei dos Sexagenários (1885). Isto posto, a análise da estabilidade das famílias escravas deve ser diferenciada para o
momento anterior e posterior às modificações introduzidas pelo governo imperial. Por fim, deve-se ter em mente
que as manutenções ou rupturas nas unidades familiares captadas no momento da partilha não necessariamente
foram “efetivadas”, já que o que foi estabelecido no inventário pode não ter sido o realmente prevaleceu
28
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obtidos não significam que o fim da vida de um senhor batataense não punha à prova a família
cativa estabelecida em seu plantel, entretanto, verificou-se que a grande maioria das famílias
arroladas permaneceu unida após a partilha (cf. Tabela 8).
Tabela 8
Situação das famílias após a partilha
Período
Situação das famílias após a
partilha
1850/69
1870/88
Nº abs. (%) Nº abs. (%)
Foram separadas
2 (40,0)
3 (60,0)
Permaneceram unidas
24 (26,7)
66 (73,3)
1
10 (62,5)
7 (37,5)
Destino indeterminado
Permaneceram parcialmente unidas 2
2 (14,3)
13 (85,7)
Membros foram emancipados
2 (100,0)
Falecimento de membro
1 (100,0)
Total
39 (30,5)
89 (69,5)

Total
Nº abs. (%)
5 (100,0)
90 (100,0)
16 (100,0)
14 (100,0)
2 (100,0)
1 (100,0)
128 (100,0)

1

Pelo menos um dos membros da família foi destinado ao pagamentos de dívidas ou custas do
inventário, sendo então desconhecido seu destino final.
2
Os membros foram destinados a herdeiros distintos, sendo que pelo menos dois membros
ficaram em poder do mesmo herdeiro.

Observou-se que as unidades familiares avaliadas nas duas décadas anteriores à Abolição
foram menos prejudicadas no momento da partilha, dado que a proporção de famílias que
permaneceram total ou parcialmente unida após as partilhas atingiu 73,3% e 85,7%,
respectivamente, contra 26,7% e 14,3% verificados nas duas décadas anteriores. Esse resultado
deve estar possivelmente relacionado com a nova legislação imposta ao sistema escravista, pois,
após 1869, a separação de pais e filhos menores de quinze anos passou a ser proibida por lei e,
além disso, os ingênuos acompanhavam seus pais, invariavelmente, por ocasião da partilha.
Nota-se, ademais, que tão-somente cinco grupos familiares foram efetivamente separados.
Dois destes casos ocorreram em virtude da partilha dos bens pertencentes ao coronel Manoel
Antonio Pereira e à sua esposa D. Juliana Josepha da Silva, ambos falecidos no ano de 187530.
No auto da partilha, a viúva Felizarda (53 anos) foi herdada por Serafim Ferreira Borges, cuja
mulher era neta do casal falecido; enquanto que sua filha Magdalena (15) foi destinada ao neto
posteriormente ou, ainda, pode ter havido um “reajustamento” pós-inventário para a preservação dos laços parentais.
O estudo do plantel da apiaense Dona Anna de Oliveira Rosa, realizado por José Flávio Motta e Agnaldo Valentin
(2002), apontou alguns indícios de que este reajustamento possa realmente ter ocorrido, visto que em
recenseamentos pesquisados para anos posteriores à divisão da herança de Dona Anna, alguns escravos que haviam
sido delegados a determinados herdeiros apareceram em fogos de outros.
30
Fórum de Batatais – 1º Ofício, Maço 77, processo nº 1065.
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Francisco Alves de Araújo Neto. O casal Marcelino (51), Feliciana (38) e seus seis filhos
também não tiveram destino comum: Feliciana foi dividida entre quinze herdeiros, que pagaram
por sua liberdade; já Marcelino e cada um dos filhos foram herdados por sete dos cinqüenta e
cinco herdeiros do casal falecido. Ainda nesse mesmo plantel, existem exemplos de destinos
diferentes. O casal José e Michaella e seus seis filhos conseguiram manter-se parcialmente
unidos: a mãe Michella e quatro filhos foram herdados por Isaac Pereira Lima; enquanto que o
pai José e os outros dois filhos foram destinados a outros três herdeiros.
Outros dois casos de separação de famílias escravas ocorreram nas partilhas dos bens de
Maria Francisca de Jesus31 e Anna Clara de Jesus32. No inventário de Maria Francisca, datado de
1865, houve a separação do casal Manoel (66 anos) e Catharina (50), destinados a quatro
herdeiros distintos. Já no inventário de Anna Clara, iniciado em 1873, a partilha separou a
escrava solteira Vicência (39) e seu filho Benedito (5). O viúvo, Manoel José Rodrigues, foi
contemplado com o filho Benedito, ao passo que a propriedade sobre sua mãe Vicência foi
dividida entre os nove filhos do casal. No caso da falecida Maria Francisca, a separação da
família pode não ter sido desejável, mas ocorreu porque após o pagamento das dívidas e custas
os herdeiros receberam legítimas de valores inferiores ao atribuído à família escrava arrolada
como um todo. O casal separado foi avaliado no total em 500$000, sendo que a legítima dos
herdeiros filhos foi de 455$068 e a dos netos apenas 91$014. Já na partilha dos bens de Anna
Clara, a meação destinada ao viúvo foi de 1:089$343, valor suficiente para a posse de Vicência e
Benedito, avaliados em 800$000 no conjunto33.
No entanto, a destinação dos familiares cativos a herdeiros distintos não significa
necessariamente uma ruptura dos laços parentais. No caso da família formada pela escrava Anna
e seu filho Renascido, arrolados no inventário de Francisca Placidina de Arantes (1853)34, os
dois escravos não tiveram destino comum, visto que a mãe foi herdada pela órfã Hipólita e o
filho pelo viúvo. Entretanto, é bastante provável que mãe e filho tenham continuado unidos, uma
vez que a órfã depositária da escrava Anna possuía apenas três anos de idade no ato da partilha e

31

Fórum de Batatais – 1º Ofício, Maço 13, processo nº 176.
Fórum de Batatais – 1º Ofício, Maço 120, processo nº 1571.
33
Nesse mesmo sentido, a separação das duas famílias escravas arrolados no inventário de Manoel Antonio Pereira
também poderia ter sido evitada. A legítima dos filhos do primeiro e segundo consórcios dos inventariados variou
entre 18:394$373 e 16:979$422, valores bastante superiores aos atribuídos às famílias separadas: Marcelino,
Feliciana e seus filhos foram avaliados em 6:850$000 e Felizarda e Magdalena em 950$000.
34
Fórum de Batatais – 1º Ofício, Maço 31, processo nº 489.
32
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provavelmente continuou vivendo junto de seu pai, possibilitando a manutenção da relação da
escrava Anna com seu filho.
A análise dos casos de prováveis rupturas descritos anteriormente indica que vários tipos
de famílias passaram por esta difícil situação, porém constatou-se uma diferenciação nos
destinos das famílias regularmente constituídas e das demais (cf. Tabela 9). Ressalta-se, desde
logo, que nas décadas de 1850 e 1860 a grande maioria das famílias puderam manter-se unidas
após as partilhas realizadas, principalmente no caso das nucleares.
Tabela 9
Situação das famílias após a partilha segundo tipo da família escrava (%)
Tipo de família
Período

1850/69

1870/88

Destino das famílias após a partilha
Foram separadas
Permaneceram unidas
Destino indeterminado
Permaneceram parcialmente unidas
Falecimento de membro
Total
Foram separadas
Permaneceram unidas
Destino indeterminado
Permaneceram parcialmente unidas
Membros foram emancipados
Total

Nucleares Matrifocais
3,3
63,3
23,3
6,7
3,3
100,0
3,3
3,8
72,1
76,9
6,6
7,7
14,8
11,5
3,3
100,0
100,0

Outras
11,1
55,6
33,3
100,0
100,0
100,0

Total
5,1
61,5
25,6
5,1
2,6
100,0
3,4
74,2
6,7
13,5
2,2
100,0

Já nas últimas duas décadas consideradas, as famílias chefiadas por pais sem informação
de estado conjugal apresentaram uma maior estabilidade e os membros das famílias matrifocais e
nucleares mantiveram-se juntos em mais de 70% dos casos, ainda que as matrifocais tenham
apresentado uma maior estabilidade. Quando considerado o período como um todo, as famílias
menos prejudicadas por ocasião da partilha foram os casais exogâmicos com filhos RV GRLV
LGHQWLILFDGRV WLYHUDP GHVWLQR FRPXP  VHJXLGRV GRV FDVDLV HQGRJâmicos sem filhos e das
solteiras com filhos, já que a proporção destes tipos de família destinadas ao mesmo herdeiro
atingiu 76,2% e 76,0%, respectivamente35. De outro lado, a separação e a possibilidade da
família permanecer parcialmente unida ocorreu proporcionalmente de maneira similar tanto entre
os grupos familiares nucleares como entre os matrifocais.
35

Casais endogâmicos com filhos e pais de estado conjugal não informado com filhos também se mantiveram
primordialmente unidos, já que as proporções de famílias com destino comum atingiu 66,7% em ambos os casos.
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Investigou-se, ademais, se a presença de filhos nas famílias do tipo nuclear constituiu um
fator agregador no momento da partilha. No caso dos casais endogâmicos, 76,2% dos casais sem
prole e 66,7% dos casais com filhos tiveram destino comum; proporção que atinge apenas 37,5%
dos grupos familiares formados por viúvos (as) e seus filhos. Já entre os casais exogâmicos e
incompletos com filhos, verificou-se um destino comum para 100% dos primeiros e um terço dos
segundos; indicando que consangüinidade não possibilitou uma maior estabilidade aos grupos
parentais Esse resultados deve estar, provavelmente, relacionados com as modificações da
legislação e com a quantidade de recursos disponíveis no momento da divisão dos bens. Na
comparação da estabilidade dos casais endogâmicos com e sem filhos, por exemplo, deve-se
considerar o montante das legítimas dos herdeiros e o tamanho das famílias. Por agregarem um
maior número de indivíduos (no mínimo três membros), os casais endogâmicos e seus filhos
deveriam ser mais prejudicados no momento da divisão do patrimônio, pois, mesmo desejado, o
destino comum neste caso poderia esbarrar na quantidade de recursos atribuída a cada herdeiro.
Já o fato das viúvas e seus filhos apresentarem menor estabilidades que os casados e sua prole
pode ter ligação com a legislação estabelecida a partir de 1869. Os viúvos, possivelmente,
tinham filhos mais velhos, o que, por sua vez, diminuía o impacto da restrição de separação dos
filhos prevista em lei36.
Ademais, verificou-se que o fato da família estar inserida em um grande plantel também
não garantiu sua preservação após a morte de seu senhor (cf. Tabela 10).
Tabela 10
Situação das famílias após a partilha segundo faixa de tamanho do plantel (%)
FTP (escravos + ingênuos)
Situação das famílias após a
partilha
2 a 4 5 a 9 10 a 19 20 a 39 40 ou mais Total
Foram separadas
40,0
20,0
40,0
100,0
Permaneceram unidas
5,6 21,1
10,0
34,4
28,9
100,0
Destino indeterminado
12,5 31,2
25,0
25,0
6,3
100,0
Permaneceram parcialmente juntas 7,1 14,3
14,3
42,9
21,4
100,0
Membros foram emancipados
50,0
50,0
100,0
Falecimento de membro
100,0
100,0
Total
7,8 20,3
12,5
34,4
25,0
100,0

36

Além disso, os dados da Tabela 2 indicam que a incidência de ingênuos arrolados juntamente com pais viúvos foi
menor que aquela apurada para os casais.
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Se por um lado 73,7% das famílias que permaneceram unidas após a partilha estavam
inseridas em plantéis com mais de dez cativos, por outro lado 60% das unidades familiares que
não tiveram destino comum pertenciam a plantéis com mais de vinte indivíduos. No estudo sobre
o Rio de Janeiro (FLORENTINO; GÓES, 1997), a relação direta entre tamanho do plantel e
estabilidade foi garantida pela maior taxa de preservação das famílias nucleares, que, por sua
vez, estavam concentradas nos maiores plantéis. No caso de Batatais, as famílias nucleares
também se concentravam nos grandes plantéis (cf. seção anterior), porém a proporção de
famílias deste tipo que tiveram destino comum mostrou-se um pouco inferior ao valor obtido
pelas matrifocais.
Resta investigar, por fim, se as famílias formadas há um maior espaço de tempo foram
menos prejudicadas no momento da partilha (cf. Tabela 11).
Tabela 11
Situação das famílias após a partilha segundo duração
Duração das famílias (em anos)
Situação das famílias após a
partilha
0 a 5 6 a 10 11 a 20 16 a 21 Total
Foram separadas
1
1
1
3
Permaneceram unidas
10
12
4
4
30
Destino indeterminado
5
1
3
1
10
Permaneceram parcialmente juntas
4
9
2
15
Total
15
18
17
8
58
Os resultados apresentados na tabela acima indicam que o maior período de convivência
dos escravos com seus familiares também não garantiu uma maior estabilidade das famílias
quando da partilha dos bens. Observou-se, primeiramente, que as três famílias efetivamente
separadas para as quais foi possível calcular a duração da relação familiar tinham mais de cinco
anos de convivência, e, além disso, que 73,3% das famílias que permaneceram unidas possuíam
até dez anos de convivência familiar. Assim, pode-se supor que os herdeiros também não
buscavam garantir a união das famílias formadas há um maior espaço de tempo.
5. Considerações finais
A análise das informações dos escravos e ingênuos arrolados em uma amostra dos
inventários lançados em Batatais no período de 1850-1888 possibilitou traçar o perfil das
famílias escravas avaliadas naquele momento, além de indicar o destino dos cativos envolvidos
nestas famílias. Foi possível identificar um número significativo de grupos familiares, com
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destaque para as famílias regularmente constituídas. Apesar de presentes em um número mais
reduzido, as relações que envolviam mães solteiras e filhos naturais não foram insignificantes na
localidade em estudo. Além disso, é preciso destacar que a maioria das famílias foi arrolada em
inventários de grandes proprietários, principalmente aquelas do tipo nuclear.
As partilhas realizadas nos inventários que continham os grupos familiares estudados não
preservaram a totalidade das relações previamente estabelecidas, pois além das famílias
completamente separadas, houve também casos de relações parcialmente “quebradas”. De outro
lado, observou-se a emancipação de três escravos (duas famílias) e a preservação de quase uma
centena de grupos familiares. Curiosamente, as famílias tidas como menos propensas à
separação, ou seja, aquelas acompanhadas de filhos, inseridas em grandes plantéis ou formadas
há mais tempo, não foram menos prejudicadas pelas partilhas efetivadas em Batatais.
Por fim, é preciso lembrar que as partilhas não devem ser vistas apenas como momentos de
desestruturação das famílias escravas. Em alguns casos, o ato de separação dos bens deixados
como herança também poderia estar unindo membros de famílias separadas em um momento
anterior. A partilha efetuada no inventário Venancia Maria da Conceição pode ser um exemplo
neste sentido37. Manoel José Rodrigues, filho de Venancia e inventariante dos bens deixados por
ela, fez uma requisição no inventário de sua falecida mãe para tentar reunir a família escrava da
qual fazia parte um dos seis escravos avaliados naquele processo:
Diz Manoel José Rodrigues (....) que seja servido das partilhas cabendo no possível de
sua legítima o escravo de nome Caetano, visto o dito escravo se achar casado com uma
sua escrava,desistido do escravo de nome Adão que lhe fora dado em dote visto não
poder caber em sua legítima e como não resulta prejuízo aos demais herdeiros por ser
Caetano já escravo de mais de cinqüenta anos (...) (Fórum de Batatais – 1º Ofício, Maço
113, processo nº 1459, p.16).

Apesar de Caetano ter sido avaliado em 300$000 e a legítima somar 641$817, sua posse não
foi destinada unicamente a Manoel José Rodrigues, conforme sua vontade, mas coube também a
seu irmão José Joaquim Rodrigues e a sua sobrinha Anna, filha de sua falecida irmã Maria
Venancia. Assim, neste caso, não se pode excluir a possibilidade de que a partilha tenha unido
uma família escrava separada, já que não se sabe qual dos três herdeiros manteve o escravo em
seu poder.

37

Fórum de Batatais – 1º Ofício, Maço 113, processo nº 1459

19
Referências Bibliográficas
AZEVEDO, Aroldo de. A rede urbana Paulista. In: BRUNO, Ernani (org.). São Paulo: Terra e
Povo. Porto Alegre: Globo, 1967.
BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Apogeu do café na Alta Mojiana. In: BACELLAR,
Carlos de Almeida Prado; BRIOSCHI, Lucila Reis (orgs). Na estrada do Anhanguera: uma
visão regional da história paulista. São Paulo: Humanitas FFLCH/USP, 1999.
BASTIDE, Roger; FERNANDES, Florestan. Brancos e negros em São Paulo. Ensaio
sociológico sobre aspectos da formação, manifestações atuais e efeitos do preconceito de cor na
sociedade paulistana. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1971.
BRIOSCHI, Lucila Reis Brioschi et alii. Entrantes no Sertão do Rio Pardo: o Povoamento da
Freguesia de Batatais- século XVIII e XIX. São Paulo: CERU, 1991.
BRIOSCHI, Lucila Reis Brioschi. Caminhos do ouro. In: BACELLAR, Carlos de Almeida
Prado; BRIOSCHI, Lucila Reis (orgs). Na estrada do Anhanguera: uma visão regional da
história paulista. São Paulo: Humanitas FFLCH/USP, 1999.
CARDOSO, Fernando Henrique; IANNI, Octávio. Cor e mobilidade social em Florianópolis.
Aspectos das relações entre negros e brancos numa comunidade do Brasil Meridional. São
Paulo: Companhia Editora Nacional, 1960.
COSTA, Emília Viotti da. Da Senzala à Colônia. São Paulo: Livraria Ciências Humanas, 1982.
COSTA, Iraci Del Nero da; SLENES, Robert W. & SCHWARTZ, Stuart B. A família escrava
em Lorena (1801). Estudos Econômicos, n. 17, v. 2, p. 245-295, maio/ago. 1987.
COUTY, Louis. L’Esclavage au Brésil. Paris: Libraire de Guillaumin et Cie., 1881.
DEBRET, Jean Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 1972.
FRAGOSO, João Luis Ribeiro; FLORENTINO, Manolo Garcia. Marcelino, filho de Inocência
Crioula, neto de Joana Cabinda:um estudo sobre famílias escravas em Paraíba do Sul (18351872). Estudo Econômicos, n.17, v.2, p.151-173, maio/ago., 1987.
FLORENTINO, Manolo Garcia; GÓES, José Roberto. Parentesco e família entre os escravos no
século XIX: um estudo de caso. Revista Brasileira de Estudos de População, v. 12, n. 1 e 2, p.
151-167, jan./dez. 1995.
_____. A paz das senzalas: famílias escravas e tráfico atlântico, Rio de Janeiro, c. 1790 – c.
1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997.
FREYRE, Gilberto. Casa-grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da
economia patriarcal. São Paulo: Círculo do Livros, 1986.

20
GUTMAN, Herbert G. The black family in slavery and freedom, 1750-1925. New York: Vintage
Books, 1976.
LUNÉ, Antonio José Baptista de; FONSECA, Paulo Delfino da. Almanak da Província de São
Paulo para 1873. São Paulo: Impressa Oficial do Estado: Arquivo do Estado de São Paulo (ed.
fac. similada), 1985.
MATTOSO, Kátia Maria de Queiroz. Ser escravo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1982.
_____. O filho da escrava (em torno da Lei do Ventre Livre). Revista Brasileira de História, v. 8,
n. 16, p. 37-55, mar./ago. 1988.
METCALF, Alida C. Vida familiar dos escravos em São Paulo no século dezoito: o caso de
Santana de Parnaíba. Estudos Econômicos, v. 17, n. 2, p. 229-243, maio/ago. 1987.
MOTTA, José Flávio. Corpos escravos, vontades livres: estrutura de posse de cativos e família
escrava em um núcleo cafeeiro (Bananal, 1801-1829). São Paulo: Anna Blume/FAPESP, 1999.
_____; MARCONDES, Renato Leite. A família escrava em Lorena e Cruzeiro (1874).
População e Família. São Paulo: Humanitas, CEDHAL/FFLCH/USP, n.3, p.93-128, 2000.
_____; VALENTIN, Agnaldo. A estabilidade das famílias em um plantel de escravos de Apiaí
(SP). Afro-Ásia, Salvador: Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO/UFBa), n.27, p.161-192,
2002.
RODRIGUES, Raimundo Nina. Os africanos no Brasil. São Paulo: Nacional; Brasília: Editora
da Universidade de Brasília. (Brasiliana, 9; Coleção temas brasileiros, 40), 1982.
SLENES, Robert W. Escravidão e Família: Padrões de casamento e estabilidade familiar numa
comunidade escrava (Campinas, século XIX). Estudos Econômicos, v. 17, n. 2, p.217-227,
maio/ago.,1987.
_____.Lares negros, olhares brancos: Histórias da Família escrava no século XIX. Revista
Brasileira de História, v.8, n.16, p.189-203, mar./ago.1988.
_____. Na senzala, uma flor: esperanças e recordações na formação da família escrava, Brasil,
Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
TEIXEIRA, Heloisa Maria. Reprodução e famílias escravas de Mariana (1850-1888).
Dissertação (Mestrado em História Econômica), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas / FFLCH/USP, 2001.
TOSI, Pedro Geraldo. Cultura do café e cultura dos homens em Franca: a influência da ferrovia
para a sua urbanização. Estudos de História, Franca, v.5, n.2, p. 113-, 1998.

O trabalho em serviços pessoais no Brasil1

Leandro Pereira Morais2

RESUMO

Este artigo tem como intuito discutir a questão dos serviços pessoais no Brasil, frente às
atuais transformações estruturais do mercado de trabalho nacional. Argumenta-se que as
imprecisões na definição, na classificação e na mensuração dos serviços constituem uma
grande dificuldade para o avanço dos estudos. O artigo expõe uma rápida abordagem sobre
a evolução dos serviços no Brasil no período recente, para assim, examinar especificamente
os serviços pessoais, tendo como base estatística, os dados da PNAD para os anos de 1992
e 2001, a partir de uma tipologia alternativa, na qual incorpora outras atividades entendidas
como prestadora de serviços para as pessoas e famílias. Verifica-se a importância deste
segmento no que diz respeito à geração de ocupação e renda, visto que os serviços pessoais
respondem por cerca de 35% dos ocupados nos serviços em geral.

Palavras – chave: Brasil, mercado de trabalho e serviços pessoais.
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1 Introdução
A década de 1990 foi marcada por novas configurações e condições de
funcionamento do mercado de trabalho nacional e teve como traços principais o aumento
da informalidade e a elevação do desemprego. A nova dinâmica do mercado de trabalho
caracterizou-se pela desarticulação da base do trabalho assalariado e pelo aumento
intensivo dos segmentos ocupacionais não assalariados voltados, em sua grande parte, para
o atendimento de serviços pessoais, ou seja, em ocupações de baixa qualificação e baixo
rendimento, tornando-se, pois, o mercado de trabalho nacional cada vez mais precário e
excludente (Dedecca, 2000).
Segundo Mattoso (1999), a década de 90 tem como peculiaridade um processo de
deterioração do mercado de trabalho brasileiro, tendo por um lado, a queda do emprego
formal, o aumento da precariedade dos empregos, da taxa de desemprego e da
informalidade e, por outro, a transferência de trabalhadores do setor industrial para o setor
de serviços, geralmente com queda de renda. Em outras palavras, a década de 90 mostrou
claros sinais de desestruturação do mercado de trabalho nacional, ou seja, nítida tendência
de crescimento do número de trabalhadores sem carteira e por conta própria, em detrimento
da participação dos assalariados formais.
De acordo com Pochmann (2001), os postos de trabalho abertos, em sua grande
maioria, caracterizaram-se pela precariedade nas condições e relações de trabalho, além do
que, os salários médios reais permaneceram na década de 90 apenas 2/3 do que eram nos
anos 80, enquanto as taxas de desemprego tornaram-se o dobro do que eram no final dos
anos 80. A principal ocupação criada no período foi a de emprego doméstico, responsável
por quase 23% de todas as vagas abertas no país. O aparecimento de postos de trabalho
precários e de baixa produtividade refere-se “fundamentalmente a estratégias de
sobrevivência dos trabalhadores sem emprego” (Pochmann, 2001:156).
Uma questão de extrema importância que deve ser mencionada refere-se à política
econômica adotada durante o período. Tavares (1997:115) propugna a tese de que
“as mudanças introduzidas na economia a partir do início da década
de 90 e aprofundadas aceleradamente com a implantação do Plano
Real perfilam um novo quadro de agravamento das fortes
desigualdades econômicas e sociais existentes no país, desta vez
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acrescidas pelo aumento do desemprego aberto e pela precarização
extrema das condições e relações de trabalho”.

Segundo a autora, os impactos negativos que recaem sobre a estrutura e a dinâmica
da ocupação, relacionam-se diretamente com a natureza da política macroeconômica
adotada, que tem como eixos centrais, a abertura comercial e financeira praticada de
maneira “desordenada”, a contenção do crescimento econômico, a desregulamentação
econômica e financeira e o desmantelamento do aparelho do Estado. Para Pochmann
(1999), tais medidas de ajustes macroeconômicos implementados com o intuito de atingir a
“modernidade”, foram acompanhadas pela deterioração de parte significativa do parque
produtivo, pela desestruturação de parte das cadeias produtivas, sem mencionar a
desigualdade entre os rendimentos.
Em se tratando da discussão da economia de serviços, vale ressaltar que a definição
e classificação dos serviços são problemáticas, assim como a mensuração do seu produto,
fato esse explicado, em partes, pela precariedade da base estatística que cobre o setor. Em
outros termos, esse problema refere-se às dificuldades inerentes à mensuração de seu
produto e produtividade, tendo em vista o fato de que no setor, incluem-se atividades
múltiplas e não-homogêneas, configurando, portanto, um setor profundamente marcado
pela heterogeneidade.
Diante deste contexto, verifica-se que no Brasil, durante a década de 90, o setor de
serviços passou a representar quase dois terços do emprego urbano metropolitano e
responder por cerca de 56% do Produto Interno Bruto – PIB, de acordo com os dados do
IBGE. A evolução recente das ocupações no Brasil sofreu fortemente as repercussões
negativas decorrentes do comportamento geral da economia nos anos 90. No Brasil, discutir
o setor de serviços é fazer reflexões concernentes à pobreza, desigualdade, produtividade e
competitividade.
Deve-se, desde logo, chamar a atenção para o fato das dificuldades teóricas e/ou
conceituais que abarcam o estudo do setor serviços. Em outras palavras, é mister elencar
quais são as atividades que compõem este setor altamente heterogêneo. Cano (1992)
aborda, de maneira crítica, alguns cortes metodológicos mais usuais na literatura
especializada que retrata o setor. São eles: a) classificação que divide os compartimentos
“funcional” (atrelados à produção) e “pessoal” (ligado ao consumo das famílias); b)
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classificação estabelecida pelas Contas Nacionais que divide o setor em comércio,
transporte, comunicação, instituições financeiras, administração pública, aluguéis e outros
serviços (atividades sociais privadas, alguns serviços pessoais e serviços produtivos); c)
classificação utilizada para a estrutura ocupacional informada nos Censos Demográficos,
que tem como enfoque o tipo de emprego e d) classificação propugnada por Browning &
Singelmann (1978) que divide os serviços em produtivos, distributivos, sociais e pessoais.
Para Cano, todas classificações são passíveis de críticas, tendo em vista, dentre alguns
fatores, a incapacidade de realização de uma análise mais individualizada fruto do limitado
alcance dos cortes metodológicos frente à complexidade e diversidade das atividades que
compõe o setor.
No que se refere ao subsetor de serviços pessoais, é interessante mencionar que sua
análise também é permeada por problemas teóricos e metodológicos, além da precariedade
das informações sobre seu funcionamento. Na verdade, o fato é que esse subsetor é
marcado pela total ausência de estudos sobre sua evolução.
Pretende-se, neste artigo, em primeira instância, discutir e propor uma definição
teoricamente justificável e operacional para os “serviços pessoais”, em grande parte
marcado por atividades instáveis, de baixo rendimento e qualificação e que, em geral, não
permitem uma trajetória profissional ascendente. A partir de então, procura-se analisar, para
o conjunto do Brasil, como se deu a evolução deste subsetor durante a década de 90, no
sentido de verificar as características (idade, sexo, rendimento, escolaridade, etc.) dos
ocupados que o compõem.

2 A importância dos serviços no mercado de trabalho brasileiro

Ao longo da década de 1990, a economia brasileira passou por um intenso processo
de reordenamento de suas atividades. O avanço no processo de abertura da economia, a
reestruturação de diversos setores ou ramos produtivos e o modesto crescimento do PIB
verificado no período, de fato, transformaram significativamente a economia do país. E, de
maneira mais geral, a própria sociedade brasileira, na medida que a informalidade se
alastrou por todos os poros do mercado de trabalho urbano e o desemprego passou a
constituir um problema estrutural que ameaça a coesão social (Cacciamali, 2000). A
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deterioração do mercado de trabalho nacional, ou seja, os altos índices de desemprego e a
precarização das condições de trabalho, atingiram amplitude nacional e jamais vista na
história do país e, independentemente da metodologia adotada para a detecção da taxa de
desemprego, ela se encontra em patamares demasiadamente elevados (Pochmann, 2001).
Não é de admirar que um dos setores que mais impactos sofreu por força deste
reordenamento econômico e social tenha sido o setor de serviços, em suas diferentes
dimensões. Estudar o sentido das mudanças neste setor, na década passada é essencial para
aprofundar o conhecimento sobre a possibilidade de encontrar soluções consistentes para
os problemas da sociedade brasileira relacionados ao trabalho e à distribuição de renda.
Na visão de Furtado (2004), um dos traços característicos do desenvolvimento atual
em todo o mundo é a lenta absorção da mão-de-obra, o que se traduz em desemprego
crônico e em pressão para baixar os salários da mão-de-obra não especializada. Segundo o
autor, “o que vem se chamando de sociedade de serviços constitui uma mistura de elevada
taxa de desemprego estrutural com uma parcela expressiva de população trabalhando em
tempo parcial e precariamente” (p. 2).
No Brasil, desde o início da década de 1990, a dinâmica do mercado de trabalho
tem-se caracterizado pela desarticulação da oferta de empregos (novos postos de trabalho
assalariado) e pelo aumento intensivo dos segmentos ocupacionais não assalariados
voltados, em sua grande parte, para o atendimento de serviços pessoais (ou seja, em
ocupações de baixa qualificação e baixo rendimento). Dessa forma, o mercado de trabalho
nacional tornou-se cada vez mais precário e excludente (Dedecca, 2000). Pode-se,
inclusive, falar de uma reprodução da heterogeneidade estrutural histórica do mercado de
trabalho, agora com novas formas e nuances (Baltar, Cacciamalli, & Dedecca, 1997).
Baltar (2003) defende a idéia do “estreitamento” do mercado de trabalho nos anos
90, cujas manifestações podem ser expressas, por exemplo, pela dificuldade da entrada de
jovens no mercado de trabalho, pela redução da busca por trabalho assalariado e pelo
aumento da incidência do desemprego aberto. Tal “estreitamento” está relacionado
também, de um lado, pela redução absoluta dos empregos, sobretudo nas grandes empresas
e, por outro, pelo expressivo aumento do emprego em pequenas e médias empresas nos
mais variados setores de atividades. No entanto, a grande totalidade destes empregos
gerados refere-se a empregos sem carteira de trabalho assinada. Uma outra questão que
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merece ser destacada é que o aumento do desemprego aberto e da inatividade implicou em
uma maior precariedade do trabalho daqueles que conseguiram uma ocupação, tendo em
mente, por um lado, a queda do emprego e o aumento da exploração nas grandes empresas
e, por outro, o aumento do emprego em pequenas e médias empresas acompanhado por um
maior descumprimento da legislação trabalhista, além, é claro, da proliferação do emprego
em pequenos empreendimentos não empresariais e do serviço doméstico remunerado.
Nesse contexto, a importância do setor de serviços para a economia do país pode
ser expressa pela sua dimensão quantitativa: em 1999, os serviços e o comércio
responderam por cerca de 56% do PIB. E, do total de ocupados, 56,4% trabalhavam nos
serviços (mais de 40 milhões de pessoas), segundo dados do IBGE. Acrescente-se que o
setor passou a representar quase dois terços do emprego urbano metropolitano (Kon,
1997). Pode-se, inclusive, afirmar que está em curso um processo de “terciarização” do
mercado de trabalho.3 O setor também merece atenção especial, nesse sentido, por
constituir um espaço dinâmico para o surgimento e ampliação de um grande leque de
ocupações que ganharam importância no período recente. E, não por acaso, muitas
políticas públicas de emprego tomaram como referência a crescente importância do setor
na nova configuração do mercado de trabalho e seus possíveis impactos em termos de
geração de emprego e renda.
Não obstante, de acordo com Montagner, Bernardes & Matteo (1999: 137), ainda
“são escassos os estudos relativos à identificação do tipo de demanda de serviços que vem
se cristalizando”. Além do que, os estudos de tendências acerca do funcionamento do setor
são comprometidos e prejudicados pelas dificuldades impostas pelo sistema estatístico
nacional para analisar em detalhes o conjunto heterogêneo de atividades que compõem o
setor de serviços.4
Na década de 1990, o aprofundamento ainda mais intenso desta heterogeneidade foi
indubitável diante do processo de reorganização produtiva e difusão de novas tecnologias.
Foi uma resposta de “caráter emergencial e determinada pela crise macroeconômica e pela
3

É importante não confundir “terciarização” (isto é, o aumento da participação do setor na estrutura
ocupacional) com “terceirização”, fenômeno observado no mercado de trabalho nacional atual, que inclusive
é um dos importantes aspectos que marcaram a precarização das condições de trabalho.
4
É necessário mencionar que, a partir de 1998, o IBGE implementou a Pesquisa Anual de Serviços (PAS).
Trata-se de um esforço para caracterizar o setor, contemplando informações básicas sobre desempenho
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percepção da irreversibilidade da abertura da economia aos concorrentes internacionais”
(Montagner, Bernardes & Matteo, 1999: 142), o que conferiu à década uma “volumosa”
criação de postos de trabalho precários (baixa qualificação e remuneração), se comparados
aos abertos nos chamados serviços “intensivos em conhecimento”.5
A última década do século XX foi marcada, portanto, por um período de expansão
da geração de ocupações no setor de serviços, em suas diversas atividades (serviços
pessoais, serviços “intensivos em conhecimento”, serviços públicos – esses, inclusive,
foram de grande importância na geração de emprego e renda para o país no período). Notese que, em relação aos postos de trabalho criados no setor, o estudo de Melo et al. (1998)
revela que, no período de 1985 a 1995, os postos de trabalho gerados, em sua maioria,
foram de baixa qualidade, reforçando as indicações de que o crescimento da ocupação nos
serviços é uma resposta à incapacidade de geração de emprego no setor industrial.
Confirma-se assim a idéia de que os serviços, particularmente os pessoais, são absorvedores
de mão-de-obra nos períodos de crise econômica. O referido estudo destacou, ainda, que o
segmento de serviço doméstico remunerado é o que representou a maior contribuição para a
geração de postos de trabalho naquele período.
Portanto, é imperativo compreender melhor a composição e evolução dos serviços
pessoais no Brasil. Para Cardoso Jr. (1999: 17), “o caso dos serviços pessoais é tão
emblemático para o segmento dos serviços quanto o da construção civil para o segmento
industrial”. Pois ambos apresentam os maiores níveis de informalidade entre seus
trabalhadores ocupados com rendimentos no trabalho principal, o que evidencia claramente,
segundo o autor, o processo de deterioração do mercado de trabalho brasileiro na década de
1990, na medida em que são atividades que concentram grandes contingentes de mão-deobra urbana. Também para o IPEA (2000) os serviços pessoais e a construção civil
sustentaram a expansão da ocupação durante a década de 1990.

econômico, emprego e salários nos principais segmentos das atividades de serviços. De qualquer modo, ainda
há muito que avançar nessa direção.
5
Num contexto de reestruturação produtiva, as tendências internacionais têm mostrado não só a expansão da
demanda pelos serviços existentes, mas também uma redefinição no papel de “novos serviços”
(telecomunicações, por exemplo) nas estratégias empresariais. Tais serviços são mencionados na literatura

7

3 Os serviços pessoais no Brasil (1992-2001)

3.1 Esclarecimentos metodológicos

O estudo do setor de “serviços pessoais” tem sido prejudicado por limitações
conceituais e pela relativa ausência de informações sistematizadas sobre sua composição e
suas mudanças estruturais. Neste trabalho, optou-se por utilizar como referência a
classificação propugnada por Browning & Singelman (1978), que divide o setor serviços
em serviços produtivos (serviços bancários, financeiros, seguros, imobiliários, de
arquitetura e engenharia, auditoria, contabilidade), serviços distributivos (transporte,
armazenamento, comunicações, comércio por atacado e varejista), serviços sociais (saúde,
educação, serviços religiosos, postais, outros serviços governamentais) e serviços pessoais
(domésticos, reparação, higiene e beleza, hospedagem, diversões, etc.).
Partindo-se, assim, desta tipologia, em primeiro lugar, é de suma importância
esclarecer o que se considera como “serviços pessoais” neste artigo. Antes, cabe lembrar
que a base estatística deste estudo refere-se às tabulações especiais elaboradas a partir dos
dados da Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio – PNAD, realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Na verdade, para a PNAD, em sua relação de
Código de Atividades, o código “531” refere-se aos “serviços pessoais” e englobam as
seguintes atividades: academias em geral (aeróbica, artes marciais, balé, capoeira, ginástica,
ioga, karatê, musculação, etc.), banho, barbearia, corte, alisamento, permanente e similares,
depilação, clínicas de emagrecimento, instituto de beleza (higiene pessoal, esteticista,
manicure, etc.). Ou seja, em se tratando de serviços pessoais, constitui-se uma gama de
atividades bastante restrita.
Assim, optou-se pela necessidade de incorporar ao estudo outros ramos tidos como
serviços pessoais, de modo a expandir essa tipologia. Logo, além das consideradas na
classificação da PNAD, por nós designadas de serviços de “Cuidados com o Corpo”, foram
incorporadas as seguintes atividades:

direcionada como serviços “baseados em conhecimento” ou “intensivos em ciência” (Montagner, Bernardes
& Matteo, 1999).
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1)

Serviços de Bares e Restaurantes: referente ao código “512” e engloba

atividades tais como adega, alimentação, bar, bomboniere, botequim, serviço de
buffet, de café e bar, cantina, confeitaria, pastelarias, pizzarias, lanchonetes, etc;
2)

Serviços de Manutenção e Reparação: referente aos códigos “521”, “522”,

“523”, “524” e “525”, englobando atividades de prestação de serviços de
manutenção e reparação em máquinas e em veículos, como por exemplo, aparelho
de som, máquinas de costura, de calcular, rádio, TV, ventilador, alinhamento de
rodas, automóveis, bicicletas, caminhão, estofados, artigos de madeira, móveis em
geral, etc;
3)

Serviços de Vestuário e Lavanderia: referente aos códigos “532”, “533” e

“541”, contemplando atividades de alfaiataria e artigos de vestuário e de calçados
em geral, além de engomadeiras e lavanderias, passadeiras, tinturarias, etc;
4)

Serviços de Diversão: referente ao código “551”, cujas atividades principais

são: agência de filmes, aluguel de barcos, bicicletas, etc, bandas, casa de danças, de
bilhar, boliches, parques temáticos e de diversões, etc, teatro, cinema, circo,
produção de espetáculos, etc.;
5)

Serviços de Hospedagem: referente ao código “511”, englobando as

seguintes atividades: albergues da juventude, dormitório de estrada, hospedagem em
hotéis, pousadas, pensionatos, etc.;
6)

Serviços Residenciais: referente ao código “542”, contemplando as

atividades de administração de condomínios, aplicação de sintecos, detetização,
limpeza de piscina, de caixa d’água, de fossas, etc.;
7)

Serviços de Segurança: referente ao código “543”, englobando as atividades

de guarda patrimonial, segurança domiciliar, vigilância particular, etc. e
8)

Serviços

Domésticos:

referente

ao

código

“544”,

representado

fundamentalmente pelo serviço doméstico remunerado, embora também apareçam
atividades tais como governanta, cozinheira, etc.
Tendo feitas estas importantes considerações, ou seja, estabelecendo como
serviços pessoais, as atividades ligadas aos serviços de “cuidados com o corpo”, de bares
e restaurantes, de vestuário e lavanderia, de diversão, de hospedagem, serviços
residenciais e de segurança, serviços de manutenção e reparação, além dos serviços
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domésticos, pode-se, então, avançar no sentido de verificar o que ocorreu com os serviços
pessoais ao longo dos anos 90, a partir de tabulações especiais da PNAD elaboradas para
os anos de 1992 e de 2001.

3.2 Ocupação e rendimento

Os dados da PNAD indicam que o peso dos ocupados no Setor de Serviços em
relação ao total dos ocupados não agrícolas era de 71% em 1992, tendo aumentado para
74% em 2001. Em termos absolutos, os Serviços absorveram mais de 11 milhões de
trabalhadores (de pouco mais de 33 milhões de pessoas para mais de 44,3 milhões), que
corresponde a uma variação relativa de 34%. Desse enorme contingente de trabalhadores
ocupados no Setor de Serviços, em 2001, mais de um terço (34,5%) estavam distribuídos
nos serviços pessoais, enquanto quase ¼ encontrava-se nas atividades ligadas ao
comércio e cerca de 17% encontravam-se nos serviços sociais (Tabela 1). A
administração pública, os serviços produtivos compreendiam, respectivamente, 8% e 9%
do pessoal ocupado no setor em 2001. Note-se que os serviços pessoais ocupavam cerca
de 15,3 milhões de pessoas em 2001.

Tabela 1
Ocupados em atividades do setor serviços
Brasil, 1992/2001
Classificação da atividade
Comércio
Serviços de distribuição
Serviços produtivos
Serviços pessoais
Serviços sociais
Administração pública
Total

1992
N

Variação

%

2001
N

%

N

7.905.524

23,9

10.784.085

24,3

2.878.561

36,4

2.236.364

6,8

3.083.937

7,0

847.573

37,9
40,2

%

2.837.906

8,6

3.979.940

9,0

1.142.034

11.587.815

35,0

15.302.847

34,5

3.715.032

32,1

5.518.580

16,7

7.539.878

17,0

2.021.298

36,6

2.984.767

9,0

3.637.695

8,2

652.928

21,9

33.070.956

100,0

44.328.382

100,0

11.257.426

34,0

Fonte: PNAD - 1992 e 2001
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No que se refere aos rendimentos, é interessante notar que, do conjunto das
remunerações do setor de serviços como um todo, o rendimento médio dos ocupados nos
serviços pessoais é o menor. Embora tenha se verificado um ligeiro aumento (24%),
passando de R$ 345 em 1992 para R$ 407 em 2001, esse valor é ainda menor do que os
rendimentos médios dos demais ramos do setor de serviços e, inclusive, inferior quando
comparado com o rendimento médio do comércio e da administração pública (Ver Tabela
2).

Tabela 2
Rendimento médio* dos ocupados em atividades do setor serviços
Brasil, 1992/2001
1992

2001

Serviços Produtivos

1129,04

1238,82

Serviços Distributivos

686,85

715,38

Serviços Pessoais

345,63

407

Serviços Sociais

727,8

743,12

Comércio

495,71

559,49

Adm. Pública

677,10

1003,51

Total

514,00

629,00

Fonte: PNAD – 1992 e 2001
* Valores atualizados pelo INPC - Reais em janeiro de 2002

A análise da composição interna do subsetor de serviços pessoais (Tabela 3)
revela que a maior concentração de seus ocupados encontra-se, como se poderia supor, no
ramo de serviços domésticos (38,5%), seguido pelo ramo de bares e restaurantes (17%) e
por manutenção e reparação (14%). Os serviços de vestuário (cuja participação caiu de
13,5% para 9%) foram o único ramo que apresentou uma variação absoluta negativa,
entre 1992 e 2001. Por sua vez, embora pesem relativamente pouco, os segmentos de
vigilância e de hospedagem tiveram crescimento relativo muito significativo no período
(96% e 82%, respectivamente). Deve-se mencionar o expressivo número de ocupados em
serviços domésticos, em 2001: quase 6 milhões de pessoas.
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Tabela 3
Ocupados em atividades de serviços pessoais
Brasil, 1992/2001
Ramo de atividade

1992
N

%

2001
N

%

Variação
N

%

Bares e restaurantes
Manutenção e reparação
Vestuário e lavanderia
Cuidados com o corpo
Serviços de diversão
Serviços de hospedagem
Serviços residenciais
Serviços de segurança
Serviços domésticos
Outros

1.893.141

16,3

2.644.035

17,3

750.894

39,7

1.794.075

15,5

2.156.289

14,1

362.214

20,2

1.564.103

13,5

1.395.512

9,1

-168.591

-10,8

526.057

4,5

911.282

6,0

385.225

73,2

224.970

1,9

408.221

2,7

183.251

81,5

241.610

2,1

267.217

1,7

25.607

10,6

688.261

5,9

1.011.865

6,6

323.604

47,0

308.974

2,7

603.988

3,9

295.014

95,5

4.340.484

37,5

5.890.351

38,5

1.549.867

35,7

6.140

0,1

14.087

0,1

7.947

129,4

Total

11.587.815

100

15.302.847

100

3.750.932

32,2

Fonte: PNAD - 1992 e 2001

Em se tratando da questão das remunerações dos ocupados nos serviços pessoais, os
dados da Tabela 3 revelam que o rendimento médio aumentou um pouco entre 1992 e
2001, mas continuava relativamente baixo se comparado ao do conjunto dos ocupados
não agrícolas (R$ 407 contra R$ 611, respectivamente). Os maiores rendimentos
encontravam-se no ramo de diversão (R$ 580 em 1992 e R$ 645 em 2001), de
hospedagem (R$ 527 em 2001), e no de manutenção e reparação (R$ 528). Como era de
se esperar, os serviços domésticos registravam a menor remuneração média, que embora
tenha aumentado de R$ 138 em 1992 para R$ 195 em 2001, continua apresentando um
valor ainda muito baixo, pouco superior ao valor do salário mínimo da época (em termos
nominais, R$ 190 contra R$ 180). Chama atenção, também, o crescimento relativo das
remunerações nos serviços de vestuário, que contrasta com a diminuição no número de
ocupados. Por sua vez, os ramos de segurança, de hospedagem e de bares e restaurantes
apresentam rendimentos médios relativamente estáveis.
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Tabela 4
Rendimento médio real* dos ocupados nos serviços pessoais
Brasil, 1992/2001
Ramo de atividade
Bares e restaurantes
Manutenção e reparação
Vestuário e Lavanderia
Cuidados com o corpo
Diversão
Serviços de hospedagem
Serviços residenciais
Serviços de segurança
Serviços domésticos
Total

1992
382,63
447,54
190,22
340,26
579,71
484,46
316,85
465,20
137,86
345,63

2001
414,75
528,85
400,50
427,31
644,43
526,72
384,08
485,23
195,11
406,66

Var 92/01
8,4
18,2
110,5
25,6
11,2
8,7
21,2
4,3
41,5
17,7

Fonte: PNAD – 1992 e 2001
* Valores atualizados pela variação do INPC corrigido pelo IPEA.
Valores em R$ de janeiro de 2002.

Assim, uma primeira análise global, nos deixa claro que os serviços pessoais é o
subsetor do Setor de Serviços com maior número de ocupados, representando, como já
mencionado, em 2001, quase 35% do total dos ocupados em serviços. Por outro lado, em
se tratando dos rendimentos, este se mostra como o subsetor que pior remunera, ou seja,
que apresenta remunerações inferiores às verificadas para o conjunto dos serviços,
inclusive comércio e administração pública. No que concerne à análise dos ramos que
compreendem os serviços pessoais, é perceptível que há algumas diferenças, quando se
analisa o perfil dos ocupados e suas respectivas remunerações, como por exemplo, a
grave disparidade existente entre os rendimentos dos serviços domésticos em relação aos
demais. Nesse sentido, frente à heterogeneidade que também marca os serviços pessoais,
seria necessário e interessante aprofundar, ou melhor, examinar mais detalhadamente o
perfil das pessoas ocupadas em cada um dos ramos que compõem suas atividades.

3.3 Perfil dos ocupados em serviços pessoais
a) Gênero
Os dados da Tabela 5 revelam que há uma maior proporção de ocupados do sexo
feminino, provavelmente “puxado” pelos serviços domésticos remunerados. Além deste
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ramo, os serviços de vestuário e lavanderia e de cuidados com o corpo registram uma
maior proporção de ocupados do sexo feminino. O contrário é verificado para os ramos de
manutenção e reparação, diversão, serviços residenciais e de segurança, atividades
fundamentalmente realizadas por homens. Nota-se um certo “equilíbrio” nos serviços de
bares e restaurantes e de hospedagem.

Tabela 5
Peso (%) dos ocupados em serviços pessoais segundo gênero, por ramos
Brasil, 1992/2001
Ramos de Atividade
Bares e restaurantes
Manutenção e reparação
Vestuário e lavanderia
Cuidados com o corpo
Diversão
Serviços de hospedagem
Serviços residenciais
Serviços de segurança
Serviços domésticos
Total

1992
Masculino Feminino
57,0
43,0
96,7
3,3
11,9
88,1
20,5
79,5
64,8
35,2
50,5
49,5
62,8
37,2
93,5
6,5
5,9
94,1
43,8
56,2

(%)
2001
Masculino Feminino
52,6
47,4
94,0
5,9
13,9
86,1
22,1
77,9
68,7
31,7
47,0
53,0
65,4
34,6
91,5
8,5
6,3
93,7
42,0
58,0

Fonte: PNAD/IBGE - 1992 e 2001

b) Faixa etária

A análise da faixa etária dos ocupados em serviços pessoais revela, conforme pode
ser visto na Tabela 6, que grande parte dos ocupados estão na faixa compreendida entre
25 a 39 anos. Do ponto de vista da faixa que vai até 24 anos, ou seja, referente ao primeiro
emprego, nota-se que é alta a proporção de ocupados, por exemplo, nos serviços
domésticos remunerados (embora tenha sofrido uma redução relativa em 2001), nos
serviços de diversão e de manutenção e reparação. Isso pode ser um indicativo da
heterogeneidade presente no subsetor, quando se levam em conta os rendimentos médios
auferidos pelos seus ocupados nos seus respectivos ramos (Tabela 3).
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Tabela 6
Peso (%) dos ocupados em serviços pessoais segundo faixa etária, por ramos
Brasil, 1992/2001
Ramos de Atividade
Bares e restaurantes
Manutenção e reparação
Vestuário e lavanderia
Cuidados com o corpo
Diversão
Serviços de hospedagem
Serviços residenciais
Serviços de segurança
Serviços domésticos

até 24
30,6
36,3
14,1
20,3
43,3
23,3
18,2
15,7
43,5

1992
25 a 39
38,2
37,8
34,9
51,8
38,3
44,9
40,9
55,0
33,4

50 ou +
13,5
10,9
26,4
10,8
7,2
14,1
20,1
12,5
9,8

até 24
27,7
50,9
13,9
18,9
40,5
21,2
14,3
15,7
27,1

2001
25 a 39
35,7
35,8
31,4
49,5
39,3
47,9
44,1
55,9
38,9

50 ou +
16,2
0,0
29,3
9,7
7,0
14,1
17,0
11,1
13,6

Fonte: PNAD/IBGE - 1992 e 2001

c) Escolaridade

No que se refere ao nível de escolaridade dos ocupados em serviços pessoais, os
dados mostram que houve, no período analisado, uma melhora na escolarização, tendo em
vista a redução na proporção de ocupados com até 7 anos de estudo, ou seja, com segundo
grau incompleto e, por outro lado, um aumento daqueles com pelo menos segundo grau
completo (11 ou mais anos de estudo). No entanto, ainda é bastante elevada a concentração
de ocupados na faixa de até 7 anos de estudo, embora vale mencionar, até por que não
aparece na Tabela 7, que nos ramos de serviços de manutenção e reparação, serviços de
cuidados com o corpo e nos serviços de diversão, a maior proporção de ocupados encontrase na faixa compreendida entre 11 e 14 anos de estudo (segundo grau completo, porém
superior incompleto). É interessante colocar que em alguns ramos, como, por exemplo,
cuidados com o corpo e serviços de hospedagem, atualmente vêm-se exigindo uma melhor
qualificação para a execução de determinadas tarefas. A heterogeneidade presente neste
subsetor pode ser também notada quando se analisam os dados de escolaridade para os
serviços domésticos remunerados (Tabela 7).
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Tabela 7
Peso (%) dos ocupados em serviços pessoais segundo anos de estudo, por ramos
Brasil, 1992/2001
Ramos de Atividade
Bares e restaurantes
Manutenção e reparação
Vestuário e lavanderia
Cuidados com o corpo
Diversão
Serviços de hospedagem
Serviços residenciais
Serviços de segurança
Serviços domésticos

1992

2001

até 7

8 a 10

11 ou +

65,4
60,3
75,8
52,9
41,6
58,1
80,5
57,2
85,7

19,7
24,0
14,2
24,4
24,7
17,9
12,4
24,1
11,2

16,1
15,1
9,9
22,9
33,8
24,1
7,1
18,8
3,1

até 7 8 a 10

48,9
32,8
58,1
32,8
23,2
40,1
59,1
36,4
68,8

24,3
28,0
19,9
28,0
25,3
23,0
21,5
27,7
20,4

11 ou +

26,3
38,3
21,1
38,3
50,4
35,6
18,2
34,5
9,7

Fonte: PNAD/IBGE - 1992 e 2001

d) Posição na ocupação

Em se tratando da posição na ocupação, em 2001, verifica-se que há uma maior
concentração de empregados em quase todos os ramos dos serviços pessoais, com
exceção aos serviços de vestuário e lavanderia e de cuidados com o corpo, onde quase
80% dos ocupados em cada um destes ramos trabalhavam por conta-própria. No que se
refere aos empregados, nos serviços de bares e restaurantes, de hospedagem e também nos
serviços residenciais e de segurança privada, há uma maior concentração de empregados
com carteira assinada, enquanto que nos serviços de manutenção e reparação, de diversão
e nos serviços domésticos, respectivamente, 57%, 63% e 74% do total dos empregados
não tinham carteira assinada. A proporção de empregadores, como pode ser notado na
Tabela 8, é relativamente pequena e inclusive apresenta tendência de queda em 2001.
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Tabela 8
Peso (%) dos ocupados em serviços pessoais segundo posição na ocupação, por ramos
Brasil: 1992/2001
1992
Empregado

Ramos de Atividade

com carteira sem carteira c/ própria empregador outros

Bares e restaurantes
Manutenção e reparação
Vestuário e lavanderia
Cuidados com o corpo
Diversão
Serviços de hospedagem
Serviços residenciais
Serviços de segurança
Serviços domésticos

22,0
17,4
4,4
5,9
16,4
68,0
83,1
89,3
17,0

19,5
28,0
6,3
14,8
17,0
16,5
11,3
8,4
83,0

34,9
41,6
83,9
73,7
32,0
2,8
4,1
1,2
0,0

8,8
8,4
1,0
4,0
8,5
9,0
0,8
0,2
0,0

14,5
4,2
4,3
1,4
3,2
4,0
0,6
0,0
0,0

2001
Empregado

Ramos de Atividade

com carteira sem carteira c/ própria empregador outros

Bares e restaurantes
Manutenção e reparação
Vestuário e lavanderia
Cuidados com o corpo
Diversão
Serviços de hospedagem
Serviços residenciais
Serviços de segurança
Serviços domésticos

25,3
20,2
8,2
8,0
38,9
71,6
83,3
76,3
26,0

22,6
26,1
7,1
19,3
30,5
17,1
9,6
14,2
74,0

31,4
41,6
79,5
66,1
39,7
1,6
5,0
7,3
0,0

8,4
8,6
2,2
5,2
6,8
7,7
1,6
1,1
0,0

12,2
4,3
2,9
1,4
4,6
1,7
0,5
0,0
0,0

Fonte: PNAD/IBGE - 1992 e 2001

e) Jornada semanal de trabalho

Do ponto de vista da jornada de trabalho semanal, em todos os ramos dos serviços
pessoais, há um maior percentual de ocupados que trabalham 45 horas ou mais na semana:
em 2001, aproximadamente 60% do total dos ocupados em serviços de bares e restaurantes
e em serviços de hospedagem, 54% em serviços de segurança privada, 53% em serviços de
manutenção e reparação, 46% em serviços residenciais, mais de 40% nos serviços
domésticos remunerados, 40% em serviços de “cuidados com o corpo” e 33% em serviços
de diversão. A única exceção, ou seja, o único ramo onde não é maior a proporção dos
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ocupados que trabalham nesta faixa de tempo, é o ramo de serviços de vestuário e
lavanderia, onde 40% dos ocupados trabalham entre 21 e 40 horas semanais.

Tabela 9
Peso (%) dos ocupados em serviços pessoais segundo jornada semanal de trabalho
(em horas), por ramos
Brasil, 1992/2001
Ramos de Atividade

1992

2001

até 20 21 a 40 41 a 44 45 ou + até 20 21 a 40 41 a 44 45 ou +

Bares e restaurantes
Manutenção e reparação
Vestuário e lavanderia
Cuidados com o corpo
Diversão
Serviços de hospedagem
Serviços residenciais
Serviços de segurança
Serviços domésticos

8,7
4,5
31,4
27,3
27,6
1,6
5,0
1,3
12,1

22,2
24,4
43,7
33,1
35,2
21,6
31,7
26,0
30,3

5,9
15,1
3,3
3,6
4,8
12,6
17,5
9,3
6,1

63,2
56,0
18,7
36,0
32,4
64,2
45,7
63,5
51,5

9,9
6,0
28,7
23,6
29,1
2,3
3,5
3,4
15,8

23,9
26,4
37,7
33,4
31,6
22,5
35,1
33,4
35,8

7,4
14,7
6,8
4,4
6,3
16,6
16,2
9,4
7,2

58,8
52,9
26,7
38,7
33,0
58,7
45,2
53,8
41,1

Fonte: PNAD/IBGE - 1992 e 2001

4 Considerações finais
É indubitável que a economia brasileira, sobretudo nas últimas duas décadas,
tornou-se uma economia de serviços (acompanhando a tendência observada nas economias
mais avançadas). De fato, o setor de serviços representa quase dois terços do emprego
urbano e responde por mais da metade do PIB. Mesmo levando-se em conta a relativa
escassez de estudos e análises que englobam o setor e a dificuldade de classificar, definir e
mensurar as diversas atividades dele constitutivas é lícito afirmar que o setor de serviços
tem tido importância decisiva na geração de empregos e de renda. Durante a década de
1990, o setor constituiu a principal fonte de geração de postos de trabalho no Brasil.
No que se refere aos serviços pessoais, objeto deste artigo, pretendeu-se chamar à
atenção, a importância destes serviços no que diz respeito à geração de ocupação e renda,
visto que eles responderam por cerca de 355 dos ocupados nos serviços em geral. No
entanto, cabe destacar que o rendimento médio real do setor de serviços pessoais, embora
tenha aumentado de 1992 para 2001, ainda encontra-se num patamar bem inferior ao
rendimento médio real do total dos ocupados não-agrícolas no Brasil. A situação é mais
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grave ainda para os serviços domésticos, cujo rendimento médio situa-se pouco acima do
valor do salário mínimo legal.
Como bem mostraram Cardoso de Mello & Novais (1998), não se pode construir
uma nação civilizada e uma economia moderna e pujante tendo como alicerce um padrão
de desenvolvimento que se apóia em atividades de baixas remuneração e qualificação, bem
como num padrão de sociabilidade marcado pelo clientelismo quase sempre associado à
prestação de serviços pessoais. Conhecer a dinâmica destes tipos de serviço é, portanto, um
passo importante para desvendar a realidade de um país marcado por uma profunda
desigualdade socioeconômica, caso do Brasil.
Persiste a preocupação de investigar mais detalhadamente os determinantes do
processo de expansão dos serviços pessoais. Além disso, não se pode esquecer que essas
ocupações que foram e vêm sendo criadas apresentam remunerações médias, na grande
maioria dos casos, em patamares demasiados baixos e, inclusive, bem inferiores ao
rendimento médio observado para o conjunto das ocupações não agrícolas.
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Os Interesses da Elite Paulista na criação da Caixa de Conversão: os
debates parlamentares (1898-1906)*
Leandro Salman Torelli**

Resumo: O artigo tem como objetivo discutir os interesses da elite paulista na criação da Caixa de Conversão,
instrumento de estabilização cambial que receberia moedas de ouro e emitiria sobre elas a uma taxa fixa de
câmbio. Por meio dos debates parlamentares em torno da criação da Caixa, procuraremos apresentar as
diversas posições e articulá-las aos interesses que representam, em especial aqueles vinculados aos interesses
da elite paulista.
Palavras-Chave: Caixa de Conversão – Defesa do Café – Elite Paulista.

Alexandre Siciliano e David Campista. Estes dois nomes – o primeiro industrial e
comissário de café e o segundo jovem representante da bancada mineira na Câmara dos
Deputados – com origens absolutamente distintas foram alguns dos protagonistas das
políticas para a melhoria da situação dos preços do café quando da crise deste na última
década do século XIX e início do século XX, isto é, foram personagens importantes nos
arranjos econômicos e políticos que resultaram na valorização do café, por um lado, e na
radical mudança de rumo na política cambial, por outro, com a instalação da Caixa de
Conversão em dezembro de 1906.
O primeiro foi quem apresentou uma proposta de valorização dos preços do café em
1903, na Sociedade Paulista de Agricultura. Esta acabou sendo o modelo que foi adotado
quando da instalação da defesa dos preços, a partir de 1906. A figura de David Campista,
por seu lado, se destaca como relator da proposta que acabou, com algumas modificações,
sendo aprovada e transformada na lei nº 1.575, de 6 de dezembro de 1906, ou seja, a lei que
criou a Caixa de Conversão, quando o mesmo já havia assumido a pasta da Fazenda no
governo de Afonso Pena (1906-1909).
Entender de que forma os interesses do café, de certa forma, se universalizam e
passam a ser defendidos como interesse nacional já na transição dos séculos em questão é,
possivelmente, a maneira pela qual podemos compreender o papel decisivo que Campista e
Siciliano acabaram por jogar na organização destas novas políticas de Estado, algo que, na
historiografia, é entendido como imposto pelos interesses cafeeiros.

*

Artigo baseado nos resultados parciais do trabalho de pesquisa para dissertação de mestrado sob orientação do Professor
Doutor José Ricardo Barbosa Gonçalves.
**
Mestrando em História Econômica no Instituto de Economia – Unicamp.
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Dessa forma, nosso objetivo é compreender os passos dessa universalização a partir
do estudo das idéias e pressupostos presentes na defesa destas novas políticas. Neste texto,
nosso estudo se limitará aos debates em torno da criação da Caixa de Conversão (portanto
deixaremos Alexandre Siciliano momentaneamente de lado), buscando o entendimento dos
interesses em jogo, especialmente aqueles vinculados à elite paulista, principal protagonista
daquilo que poderíamos considerar como “interesses cafeeiros”.
Para tanto, nosso caminho será o de traçar o contexto de surgimento da proposta de
estabilização cambial (o que significava a adoção do padrão-ouro), isto é, a política
econômica ortodoxa dos governos de Campos Salles e Rodrigues Alves para,
posteriormente, analisar os debates e instalação da Caixa de Conversão.

Década de 1890: Crise do Café e Bancarrota do Estado
A recuperação dos preços do café resultante do aumento da procura na segunda
metade da década de 1880 promoveu um forte incremento na produção que, por sua vez,
chegou ao mercado, por conta do tempo de maturação dos pés de café, apenas na década de
1890. Neste momento, a política econômica de expansão do crédito acabou por resultar
numa forte queda da taxa cambial a partir de 1891.

Tabela I: Taxa de Câmbio (pence/mil réis) e Preços do
Café, 1889-1898
Ano
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898

Taxa Cambial
26 7/16
22 9/16
14 29/32
12 1/32
11 19/32
10 3/32
9 15/16
9 1/16
7 23/32
7 3/16

Preço Interno
100
120
171
201
276
290
262
252
180
163

Preço Externo
100
113
90
87
103
92
91
69
47
41

Fonte: A. Delfim Netto. O problema do café no Brasil. Rio de Janeiro: FGV,
1976, p. 22.
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Dessa forma, a queda dos preços do café ocasionada pelo desfalecimento da demanda
externa associada ao crescimento da produção interna acabou sendo balanceada, em âmbito
nacional, pela débâcle do câmbio. Assim, os cafeicultores continuaram a investir na
expansão produtiva, visto que possuíam em moeda nacional a garantia de suas rendas
(Delfim Netto, 1976, p. 17-24), algo que fica evidenciado pela Tabela I.
Esta situação acabou permitindo, por um lado, a manutenção do nível de renda do
complexo cafeeiro mesmo sob uma queda dos preços internacionais do café, mas, por
outro, como afirma Cardoso de Mello (1998, p. 135-138), a reprodução do capital cafeeiro
não estava assegurada com a desvalorização cambial, visto que este fato encarecia
elementos que integravam os custos de produção e, também, da reprodução da força de
trabalho. Dessa forma, como a elevação dos preços dos bens importados era compensada
pelo aumento dos preços internos do café, é no comportamento dos salários monetários que
se encontra a chave explicativa para entender a manutenção das taxas de lucro. Aqueles
foram achatados para garantir o nível de renda do setor cafeeiro. Portanto, a desvalorização
cambial em si não era uma espécie de "socialização das perdas", como acreditava Celso
Furtado (2000, cap. XXVIII), mas talvez uma forma de "maximização dos ganhos" para a
produção cafeeira, nos termos de Eduardo Kugelmas (1986, p. 108-109), até porque os
preços internacionais se mantiveram em patamares aceitáveis até 1895.
Por outro lado, a crise cambial dos anos 1890 atingiu em cheio as finanças públicas
de um Estado ainda em formação. Isso ocorria na medida em que o Estado tinha que
desembolsar uma quantidade muito maior de papel-moeda na compra de cambiais para o
cumprimento dos serviços da dívida pública; além disso, a abolição da quota-ouro sobre as
importações em 1891 agravou ainda mais a situação, visto que o Estado dependia quase que
inteiramente dos direitos de importação, que tinham, também, sua capacidade reduzida pela
depreciação cambial. Até 1895, a existência de um bom saldo comercial proporcionava
alguma margem de manobra; entretanto, a partir de 1896, a queda dos preços do café e a
diminuição da receita de exportações prenunciavam uma situação de insolvência, com fica
evidente no exame da Tabela II.
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Tabela II: Execução Orçamentária do Governo
Federal Brasileiro (1.000 contos de réis), 1890-1898
Ano
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898

Receita Arrecadada
195,3
228,9
227,6
259,9
265,1
307,8
346,2
303,4
324,1

Despesa Paga
220,6
220,6
279,3
300,6
372,8
344,8
368,9
379,3
668,1

Saldo
-25,3
+8,3
-51,7
-40,7
-107,7
-37,0
-22,7
-75,9
-344,0

Fonte: A. V. Villela & W. Suzigan. Política do governo e crescimento da
economia brasileira, 1889-1945. 3ª edição. Brasília: IPEA, 2001, p. 105.

A dificuldade das contas públicas pode ainda ser associada à situação política, com
os conflitos entre as oligarquias regionais desde o governo de Deodoro da Fonseca (18891891). O quadriênio Prudente de Moraes (1894-1898) enfrentou uma crise profunda no seio
do partido que o sustentava no poder, o Partido Republicano Federal, liderado por
Francisco Glicério, assim como o presidente, republicano histórico de São Paulo. Esta crise
política era resultante, basicamente, das "dissenções surgidas entre os vários grupos
estaduais que porfiavam pelo apoio presidencial aos seus interesses de ascensão ou
manutenção do poder nos Estados" (Souza, 1985, p. 180).
Dessa forma, quando o paulista Campos Salles chega a presidência da República no
ano de 1898 três ordens de problemas se apresentavam para solução imediata, visto que
disso dependia a própria sobrevivência da República Federativa: i) a crise do café; ii) a
crise financeira do Estado; e iii) a crise política no seio das oligarquias regionais.
A questão da crise política foi efetivamente equacionada com a chamada Política
dos Governadores. Campos Salles apoiou os grupos que estavam no poder nos estados
enquanto os mesmos garantiam bancadas dóceis com o poder federal no legislativo. Dessa
forma, o governo central conseguiu resolver as querelas regionais, consolidando um grupo
no poder com apoio federal, e, ao mesmo tempo, garantiu a "governabilidade" no momento
em que políticas de cunho eminentemente ortodoxas e recessivas seriam tomadas na
economia e finanças para dar fim à crise cambial e financeira do Estado nacional
(Kugelmas, 1973, p. 202-204).
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As novas medidas no campo da política econômica foram as acertadas pelo acordo
com os credores internacionais, o chamado funding loan. O governo de Campos Salles
seguiu simetricamente a política fiscal e monetária que compunha o acordo. O Ministro da
Fazenda Joaquim Murtinho acabou contando também com o fim da depressão mundial: a
partir de 1897, os capitais europeus retomam suas exportações, o que garantiu ao Brasil um
balanço de pagamentos favorável, se associado ao aumento de 1/5 das exportações e uma
queda de 14% nas importações (Topik, 1987, p. 50). Este saldo positivo foi utilizado na
melhoria das condições das finanças públicas e na alta cambial. Nesse sentido, é inegável o
sucesso do funding loan: as execuções orçamentárias registraram superávits em 5 dos 8
anos da política contracionista (1898 a 1906), visto que o sucessor de Campos Salles, o
também paulista Rodrigues Alves (1902-1906), manteve a mesma política econômica; e a
taxa cambial saltou de 7,2 pence por mil-réis em 1898 para 16,2 em 1906, conforme
podemos verificar pela Tabela III.

Tabela III: Taxas Médias Anuais
de Câmbio (pence/mil-réis) e Preço
Médio Anual da Saca de Café
(em libra-ouro), 1898-1906
Ano
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906

Câmbio
7,2
7,4
9,5
11,4
12,0
12,0
12,2
15,9
16,2

Café
1,49
3,07
2,06
1,62
1,54
1,47
1,99
1,98
1,97

Fonte: IBGE. Anuário Estatístico do Brasil, 19391940. Rio de Janeiro: IBGE, 1940.

Nestes termos, o funding loan foi, na verdade, um acordo acertado para salvar o
Estado republicano da bancarrota e, mais do que isso se tratava de garantir, em última
análise, a sobrevivência da própria República. Dessa forma, foi durante o governo de
Campos Salles que a pax republicana conseguiu se estruturar com a chamada “Política dos
Governadores”, que garantiu um compromisso básico entre o Executivo federal e os
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presidentes dos estados, o que acabou consolidando o poder republicano em oposição ao
que havia durante o Império. Tratava-se de provar às elites nacionais e ao mundo que o
Brasil poderia viver sem o poder moderador, e que o Estado republicano tinha capacidade
de integrar e pacificar o país por meio de um regime federativo e presidencialista
(Kugelmas, 1986, p. 71-72). Foi num pacto de elites regionais que se apaziguou o país e
num acordo financeiro que colocou o Brasil “no seu devido lugar” na lógica do sistema
capitalista internacional que se acomodou as linhas gerais das questões políticas e
econômicas na Primeira República.
Entrementes, a crise do café era ainda uma questão não resolvida. É evidente que as
políticas "saneadoras" de Campos Salles e Rodrigues Alves tiveram um papel decisivo para
a manutenção dos negócios do café na medida em que garantiram a sobrevivência de um
Estado nacional reconhecido e forte o suficiente para arbitrar os negócios internacionais dos
complexos agro-exportadores. No entanto, a crise dos preços associada ao aumento do
câmbio ocasionava perdas individuais de riqueza que, em última análise, acabaram
consolidando uma oposição a esta política dentro do próprio complexo econômico cafeeiro,
uma ala dissidente se formou nas entranhas do Partido Republicano Paulista, liderada pelo
ex-presidente Prudente de Moraes. Os descontentes pensaram mesmo em formar um
Partido da Lavoura, ainda no início do Governo de Campos Salles, em 1899 (ver
Casalecchi, 1987, p. 88-100; Perissinotto, 1994, p. 62-69), crise política somente resolvida
com o Convênio de Taubaté em 1906 (ver Casalecchi, 1987, p. 101-116).
A esta altura, o Estado republicano já estava a salvo da crise que poderia tê-lo
levado à insolvência – às custas de uma bruta recessão – e as medidas ortodoxas, do ponto
de vista das elites, haviam deixado duas conseqüências: a primeira foi a crise bancária de
1900 que destruiu a praça financeira do Rio de Janeiro e fez sumir do mapa os bancos do
período emissionista do início da República; a segunda conseqüência foi que a alta cambial
e a queda dos preços do café associadas “fizeram com que o debate sobre a necessidade de
intervenção oficial no mercado do produto se transformasse na questão central da política
nacional” (Fritsch, 1980, p. 264), e colocasse em cheque as próprias medidas ortodoxas. A
elite paulista, que controlava o Estado nacional, já estava em condições de impor uma
política para a melhoria dos preços do café.
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A Criação da Caixa de Conversão: o debate econômico do início do século XX
A safra prevista para 1906 tornou a crise intolerável e uma reunião entre os
presidentes dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro (Jorge Tibiriçá,
Francisco Antônio Salles e Nilo Peçanha, respectivamente) em fevereiro daquele ano, na
cidade de Taubaté, acabou resultando num acordo em torno de um projeto de intervenção
com o intuito de valorizar o café. A proposta era a que segue: “(1) manutenção dos preços
do café entre 55 e 65 francos a saca; (2) negociação de um empréstimo externo de 15
milhões de libras para amparar a intervenção no mercado; (3) imposição de um imposto ao
plantio de novos pés de café; (4) criação de uma ‘Caixa de Conversão’ destinada a
estabilizar o câmbio, impedindo sua valorização; (5) proibição da exportação de cafés
inferiores” (Cardoso de Mello, 1998, p. 146-147).
A proposta trazia consigo vários pontos polêmicos, o principal deles ligado à
questão da política cambial: a criação de uma Caixa de Conversão para estabilizar o
câmbio. O governo federal se manifesta contrário. O presidente da República Rodrigues
Alves, em mensagem ao Congresso em maio de 1906, condenava aqueles que acreditavam
que a lavoura somente podia prosperar com câmbio baixo, algo que se sustenta em virtude
do "regime do papel-moeda de curso forçado que anima esses desvios da sã doutrina"
(Documentos Parlamentares, 1914, p. 09). Afirma ainda a mensagem que a política
monetária é um problema do governo federal, não cabendo aos estados interferência nestas
questões, já que "o sistema político que adotamos, instituiu uma dupla organização, federal
e local, com poderes distintos e funções bem discriminadas. Girando em esfera própria, sem
uma perfeita harmonia entre ambas, não poderá se fortalecer a unidade nacional. Não deve
a União embaraçar a vida dos Estados, nem estes entorpecê-la em seus movimentos"
(Documentos Parlamentares, 1914, p. 10).
À medida que as dificuldades iam crescendo, os Estados de Minas Gerais e Rio de
Janeiro abandonam São Paulo que teve de buscar alternativas para colocar em prática o
projeto. Segundo Holloway, os tão criticados comerciantes estrangeiros do café, que nos
discursos do senador paulista Alfredo Ellis eram os grandes responsáveis pela queda dos
preços do produto, é que foram os principais aliados de São Paulo na tarefa da valorização:
“... a diferença entre os princípios do Convênio e a valorização que teve lugar de fato, não é
uma simples questão de precisão histórica. Em linhas gerais, o Convênio de Taubaté visava
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um esforço conjunto, entre os governos estaduais e federal, a fim de defender os produtores
brasileiros dos efeitos da especulação comercial em períodos de excesso de oferta no
mercado. A valorização, que foi na realidade posta em prática, foi uma cooperação, entre o
estado de São Paulo e os negociantes estrangeiros de café, na dependência de um respaldo
financeiro destes mesmos negociantes e dos bancos privados dos países consumidores. O
governo federal e os governos dos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais tinham uma
participação limitada e cheia de restrições” (Holloway, 1978, p. 61). O plano que foi posto
em prática era o idealizado por Alexandre Siciliano, homem, como dissemos acima, ligado
à indústria e ao comissariado de café, e que foi apresentado na Sociedade Paulista de
Agricultura em 1903: nada parecido com o Convênio de Taubaté idealizado em 1906.
A elite paulista aproveitou-se do princípio federativo garantido na Constituição
republicana de 1891 e organiza-se numa corrente intervencionista liderada pelo chefe do
Executivo estadual Jorge Tibiriçá e pelos secretários da agricultura e fazenda do estado
Carlos Botelho e Albuquerque Lins. Homens pragmáticos na defesa dos seus interesses
subordinaram tudo para promover a valorização dos preços do café.
Uma medida importante, bem salientada por Delfim Netto (1976, p. 48-49), foi a
separação dos projetos da valorização do café e de estabilização cambial garantido pela
Caixa de Conversão, para evitar polêmicas envolvendo aspectos de Direito Constitucional
que poderiam barrar o projeto. Os motivos que Delfim aponta para que os dois projetos
tenham sido encaminhados como apenas um, pelo menos no início, era que, (1º)
evidentemente, se a valorização tivesse êxito, pressionaria a taxa cambial para cima, o que
os cafeicultores queriam impedir, já que perderiam o aumento dos preços externos com a
apreciação cambial; e (2º) a estabilização cambial era uma reivindicação que não se
limitava ao setor cafeeiro o que, do ponto de vista político, podia minimizar o cunho
claramente regional do programa de valorização dos preços do café, mas que, por outro
lado, necessitava de apoio da União para as operações financeiras internacionais.
A estratégia montada no Legislativo federal contava com o apoio da bancada mineira,
representada por David Campista, e do grupo conhecido como Bloco (ver Souza, 1985;
Kugelmas, 1973), liderado pelo representante gaúcho Pinheiro Machado. Aprovada a
Valorização do Café, outra empreitada, a questão da estabilização cambial, ainda estava por
ser enfrentada.
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A proposta da Caixa de Conversão era a de criar um instrumento que recebesse as
moedas de ouro e emitisse sobre elas a uma taxa de 15 pence por mil-réis – lembrando que
a essa altura, meados do ano de 1906, o câmbio já estava em 16 pence – até o limite de 20
milhões de libras esterlinas, isto é, 320 mil contos de réis, tendo estas moedas curso legal e
poder liberatório sobre todos os negócios nacionais.
O projeto da Caixa de Conversão tinha, de fato, um caráter suficientemente
controverso em termos de política cambial, visto que proponha uma espécie de currency
board que impedisse a oscilação do câmbio. É evidente que a preocupação daqueles que
propuseram era evitar a alta cambial, por outro lado, formou-se o grupo oposicionista que
propunha a manutenção das políticas restritivas de Murtinho e Bulhões para garantir a
entrada no padrão ouro ao câmbio par, isto é, 27 dinheiros por mil-réis. Havia ainda uma
parcela de oposicionistas que defendiam a quebra do padrão e a decretação imediata da
conversibilidade ao novo câmbio.
Dessa forma, existiam no Congresso Nacional três correntes, se é que a pequena
oposição pode ser chamada de corrente, porém, sua posição é, de qualquer modo,
representativa de parcela das elites regionais .
O discurso de oposição defendia que o projeto era "regionalista", ou seja, fora
construído para atender aos interesses dos produtores de café, subordinando todo o resto ao
que era da vontade dessa camada. Além disso, acreditavam ser essencial a manutenção da
política contracionista para que acabassem estas "indústrias artificiais", que somente
sobrevivem com taxas e subsídios, que nada possuem, que tudo importam do estrangeiro.
As grandes vozes destas posições no Congresso eram os pernambucanos Barbosa Lima e
Affonso Costa, além de Paula Ramos, deputado de Santa Catarina.
A segunda visão oposicionista defendia a quebra imediata do padrão como solução
do problema monetário, para estes – Alcindo Guanabara (DF) e Serzedello Correia (MT) –
o mais importante era garantir a conversibilidade, isto é, uma “moeda sã”, que pudesse ser
permutada por seu valor em ouro. O padrão legal de 27 pence que era "sagrado" para os
oposicionistas do parágrafo anterior, era absolutamente aleatório e estava, na visão dos que
defendiam o ponto de vista da quebra do padrão, totalmente fora da realidade nacional
daquele momento. Votavam contra o projeto, pois este não quebrava o padrão e não
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instituía a conversibilidade, apenas conservava o câmbio abaixo de 15 pence para atender
aos interesses do café, nenhum passo dava na direção da solução do problema monetário.
Os defensores da Caixa de Conversão diziam que este era um instrumento eficaz
contra a oscilação cambial, algo absolutamente pernicioso para toda a produção nacional.
Além disso, afirmavam que esta nova política não era atentatória àquela feita nos governos
Campos Salles e Rodrigues Alves, mas sim um complemento, uma forma mais harmônica
de se chegar à conversibilidade ao par. Assim como negavam a incompatibilidade dos
interesses cafeeiros com os interesses nacionais, visto que, em primeiro lugar, o café
representava mais da metade da renda nacional e, mais do que isso, o câmbio estabilizado
interessava a todos os produtores, não somente aos de café. Seus principais representantes
no debate parlamentar foram David Campista (MG), Adolpho Gordo (SP), Altino Arantes
(SP) e Barros Franco Júnior (RJ).
Na sessão de 5 de outubro, o discurso do deputado Barros Franco Júnior nos últimos
instantes do debate do projeto na Câmara dos Deputados foi talvez o momento mais tenso e
o instante em que “as máscaras caíram”.
Afirmou Franco Júnior falar em nome da “classe produtora”; ele não se considera
um entendido do assunto de finanças, mas sabe o que é necessário para que o produtor no
Brasil possa prosperar e fazer o crescimento do país. Para o deputado em questão, a quebra
do padrão monetário não seria feita em leis, mas era, indubitavelmente, resultado dos
acontecimentos, “quem faz o valor da moeda é a riqueza do país; quem faz o valor da
moeda é a diferença da soma da troca de valores internacionais. A lei não eleva nem abaixa
o cambio” (Documentos Parlamentares, 1914, p. 500).
Franco Júnior disse ainda não compreender como os opositores do projeto podiam
afirmar que os interesses do café não eram os interesses do Brasil, na medida em que o país
dependia do café para praticamente tudo. Entretanto, a lavoura cafeeira não era a única a
ser beneficiada pela política cambial que estava sendo proposta, conforme os números que
apresentou todas as lavouras eram efetivamente salvas pela estabilização do câmbio a uma
taxa que impedisse a sua elevação para além daquele patamar que pudesse prejudicar as
receitas da produção.
Reproduzo o trecho do discurso em que defende esse ponto de vista:
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“BARROS FRANCO JÚNIOR – Não compreendo que possa haver
antagonismo entre os interesses da lavoura cafeeira e os interesses do Brasil. A
lavoura cafeeira concorre para as rendas nacionais com mais de 50%. Esta
industria merece atenção.
E quando os ilustres presidentes chegaram a assinar o Convenio foi após estudo
demorado e só depois de examinados todos os planos, é que se chegaram á
convicção de que era o único meio possível. Usamos nós outros, brasileiros, de
um recurso de que toda a gente usa desde que as circunstâncias o permitem.
Sr. Presidente, o Brasil, tratando-se do café, concorre com três quartos, em
alguns anos com quatro quintos da produção total do mundo; este ano chega a
quase cinco sextos.
UM SR. DEPUTADO – E vamos subordinar então tudo ao café!
BARROS FRANCO JÚNIOR – Não é o café. Acabo de perguntar a V. Ex.,
que combateu o projeto: porque as fazendas de cacau, de criação, de fumo,
enfim, toda a propriedade rural do Brasil está completamente desvalorizada?
JOSÉ CARLOS – Não ha tal; prova onde o cacau está desvalorizado.
BARROS FRANCO JÚNIOR – As fazendas? Apelo para os dignos
representantes da Bahia, afim de que me digam si estão ou não, de cana, de
café, de fumo, porque todos esses produtos estão se ressentindo da alta
tresloucada do cambio.
BARBOSA LIMA – ‘A alta tresloucada do cambio’ era o programa do
quadriênio passado, a valorização do meio circulante.” (Documentos
Parlamentares, 1914, p. 502-503, grifo nosso).
A tabela abaixo foi produzida a partir dos dados que o deputado Franco Júnior
apresentou em seu discurso. Franco Júnior comparou o que faturou a lavoura com o câmbio
em 15 pence por mil-réis e o que poderia ter obtido com o câmbio a 12 para o ano de 1905:

Tabela IV: Prejuízo para a Lavoura Brasileira resultante do Aumento do
Câmbio segundo o Deputado Barros Franco Júnior, 1905
Produtos Câmbio de 15 29/32 Câmbio de 12 3/32
Prejuízo
Café
324.056:440$000
424.981:720$000 100.925:280$000
Cacau
15.759:750$000
20.630:920$000
4.871:170$000
Algodão
17.111:817$000
22.946:700$000
5.834:883$000
Açúcar
6.375:021$000
8.056:664$000
1.681:643$000
Borracha
211.514:275$000
266.843:500$000
55.329:225$000
Carnes
21.205:317$000
27.521:291$000
6.015:974$000
Fumo
12.913:631$000
16.378:318$000
3.464:589$000
Erva Mate
18.737:774$000
24.759:504$000
6.021:730$000
Total
684.831:785$000
886.114:691$000 201.282:906$000
Fonte: Documentos Parlamentares. Política Econômica: Caixa de Conversão (1906). 1º Volume. Paris:
Typographia Aillaud, Alves Cia., 1914, p. 503-504.
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Pediu ainda Barros Franco para que os produtores que ocupavam espaço na Câmara
de Deputados se manifestem caso alguma melhoria nos custos de produção ocorreu por
conta da apreciação cambial dos anos anteriores a 1906. Suas palavras são as seguintes:
“Não discuto a razão de ser da coisa; eu, é que estou sentindo. Esta é a verdade: nós
lavradores, nós produtores, continuamos a ter a mesma despesa e a receber a paga do nosso
trabalho, dos nossos produtos, com 33 a 40% de diferença! (...) Eis aí porque todos nós
produtores somos no país dezenove milhões contra um milhão da Capital da Republica”
(Documentos Parlamentares, 1914, p. 506). Os Anais dizem que nesse momento ocorrem
apartes violentos de Barbosa Lima e de outros deputados, sendo o Presidente obrigado a
“soar os tímpanos” e pedir calma aos deputados.
Reproduzo, agora, o trecho final do discurso do deputado em questão. Os vários
apartes e o debate travado evidencia bem os interesses em jogo e a posição dos defensores e
opositores do projeto ficam mais evidentes, sem os termos mais rebuscados dos discursos
preparados:

“BARROS FRANCO JÚNIOR – Senhores, em 1888, o Brasil conseguia sua
emancipação social; em 1889 conseguiu a sua emancipação política e em 1906,
vai conseguir a sua emancipação econômica! Esta é a verdade.
Já agora não é possível mais voltar atrás neste terreno. E como brasileiros,
devemos dar parabéns a nós mesmos por ver que esse agrupamento, em geral
conhecido sob o nome de bloco, existe ao redor dos princípios
consubstanciados no Convenio de Taubaté. (Apoiados e não apoiados.
Protestos calorosos).
É justa, pois, a posição de homens que se ligam na consecução de um mesmo
ideal. Para mim, isso é motivo de regozijo.
BARBOSA LIMA – Então, a plataforma foi para a gaveta?
HOMERO BAPTISTA – V. Ex. dá-me licença? Não ha princípios políticos no
Convenio de Taubaté; ha interesses econômicos da lavoura do café. E o bloco a
que V. Ex. se refere, é um partido republicano, ou melhor, é a integração do
partido republicano.
BARBOSA LIMA – O Convenio de Taubaté é uma questão de alguns
lavradores. (Apoiados e não apoiados).
BARROS FRANCO JÚNIOR – Mas, senhores, quem falou aqui em política
em torno do Convenio de Taubaté?
JOSÉ CARLOS – Foi V. Ex.
HOMERO BAPTISTA – Sou republicano, mas não leio pelo Convenio de
Taubaté.
CASSIANO DO NASCIMENTO – E dois. (Ha outros apartes).
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BARROS FRANCO JÚNIOR – VV. EEx. estão emprestando ás minhas
palavras um sentido que elas não têm ou estão querendo ver nelas uma
intenção que não tive absolutamente. O que disse, e repito, é que depois de
votada a Constituinte, estou vendo agora, e com prazer o vejo, um movimento
de opinião nacional, reunindo ao redor de idéias que atingem os mais sagrados
interesses do Brasil, homens que enxergam, que entendem e que, pondo de
lado preconceitos pessoais, vêem que na execução dessas medidas está o
progresso e a felicidade desta terra.
Por isso, me felicito.
Eis o que disse. Não falei em política. Ao contrario, é uma cousa perfeitamente
á parte.
É simplesmente esse fato que tem essa feição econômica, que me alegra a mim
como brasileiro, a mim como republicano, porque vejo que a nossa intenção de
políticos, de homens públicos está desviada dos corrilhos pessoais, para os
grandes interesses nacionais.
Eis o que disse.
JOSÉ CARLOS – Está dizendo agora.
BARROS FRANCO JÚNIOR – V. Ex. quer que assim seja, que fazer?
JOSÉ CARLOS – O que eu não quero é que se encare uma questão destas, de
interesse nacional, sob um ponto de vista estreito da Convenção de Taubaté.
BARROS FRANCO JÚNIOR – Mas, sr. Presidente, como disse, agora não
convém voltarmos atrás. A opinião brasileira está representada por 19 milhões
de brasileiros.
BARBOSA LIMA (com força) – Não apoiado. A opinião dos brasileiros não
está na raiz do cafeeiro, como não está na senzala. Nem nunca a abolição saiu
deste Parlamento. (Ha outros apartes e protestos).
Sr. PRESIDENTE – Atenção!
Peço aos nobres Deputados que deixem o orador continuar o seu discurso.
Desta forma, é impossível a discussão.
BARROS FRANCO JÚNIOR – A opinião nacional não está somente na raiz
do cafeeiro, como também na do algodoeiro, cacaueiro, etc., em todas as
manifestações do trabalho nacional; e como isto interessa a todos os Estados da
República, estou convencido que todos almejam que o projeto se converta em
lei para a felicidade de todo o país (Muito bem. O orador é felicitado)”
(Documentos Parlamentares, 1914, p. 509-510, grifos nosso).
O momento reproduzido do debate deixa claro que a questão que estava colocada em
todo o debate era se o café representava ou não os interesses nacionais. Os defensores do
projeto afirmavam ser um equívoco pensar que a valorização cambial era um bem para toda
a nação, com exceção ao café. Ao contrário, os que combatiam o projeto diziam que o país
estava sendo subordinado aos interesses do café, notadamente aos interesses da elite
paulista, principal produtora de café do país.
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Subjacente a esta questão estava colocado o problema cambial e neste aspecto
existiam aqueles que defendiam a ortodoxia monetária como caminho para atingir a
circulação sã, isto é, uma moeda metálica, com lastro em ouro. Um grupo que acreditava
que apenas a quebra do padrão monetário de 27 pence por mil-réis para uma taxa mais
condizente com a realidade da economia brasileira daquele momento poderia fazer com que
atingíssemos o padrão ouro. Mesmo os que defendiam o projeto da Caixa de Conversão
apoiavam-se no princípio máximo da “sã doutrina” da circulação metálica. Isso significa,
que do ponto de vista doutrinário, nenhum grupo estava em condições de negar o padrão
ouro, especialmente porque ainda estava vivo na memória de todos os acontecimentos
econômicos e financeiros do início da República, algo que para os negócios internacionais
era extremamente negativo, ou seja, as elites, na defesa dos seus negócios agroexportadores, sendo a elite paulista aquela que tinha nesta inserção internacional a situação
mais privilegiada e, portanto, maior interesse em manter a “credibilidade” financeira do
país, não podia abrir mão de uma política econômica aceitável para os padrões da pax
britânica.

Conclusões – A Caixa de Conversão e os interesses da elite paulista
É evidentemente indiscutível que os interesses da elite cafeeira, portanto da elite
paulista, é que protagonizaram a proposta de estabilização cambial. A idéia era a de que,
com o programa de valorização do café em prática, os empréstimos externos para sua
realização e a conseqüente melhoria dos preços, traria como resultado uma apreciação
cambial que poderia esterilizar os aumentos externos do preço em moeda nacional, o que
colocaria os produtores em situação muito difícil. Os números apresentados por Franco
Júnior no debate da Câmara representam muito bem esta visão do interesse pessoal do
produtor em receber mais mil-réis por uma determinada quantidade de libras.
Por outro lado, como ficou evidente nos debates estes homens tinham informação
suficiente para saber que o ritmo das economias centrais e os interesses que estas tinham
em investimentos financeiros nos países satélites, poderiam forçar também uma alta
cambial que prejudicaria ainda mais os preços do café em moeda nacional. Para tanto, basta
observar que a economia argentina estava passando por esse processo e conseguiu manter o
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câmbio baixo por conta da sua Caja de Conversión, a grande inspiração do projeto da Caixa
de Conversão aprovado em 1906.
Entretanto, também é fato que não somente aos produtores de café é que a
apreciação cambial prejudicava: a indústria nascente, os outros produtores dos complexos
econômicos regionais, a economia como um todo, que estava sofrendo com o aperto do
crédito, enfim, boa parte dos negócios nacionais, eram prejudicados pela taxa cambial alta,
visto que a concorrência estrangeira, no caso dos produtores voltados para o mercado
interno, e a menor quantidade de mil-réis em troca das moedas cotadas em ouro, para
aqueles produtos voltados para o mercado externo, acabavam "quebrando" boa parte dos
produtores nacionais.
Assim sendo, a elite paulista, principal interessada na aprovação do projeto da Caixa
de Conversão, não ficou sozinha neste intento, ela tinha margem de manobra para
consolidar o seu interesse, visto que, para além das vontades e desejos regionais e setoriais
que se manifestavam a favor da Caixa, todos sabiam que, de fato, o café tinha um papel
decisivo no sustento do país, especialmente no de reprodução do Estado.
Além disso, as transformações no centro do sistema internacional de trocas
forçavam as nações periféricas a adotarem políticas que permitissem uma nova forma de
inserção (Lenin, 1985). A ordem de problemas, nesse sentido, guarda uma relação direta
com a inserção da elite e do Estado ao sistema capitalista internacional, visto que esta elite
cafeeira paulista, pragmática na defesa dos seus interesses, tinha no comércio do café sua
porta de entrada no sistema internacional capitalista. Logo, as transformações do sistema
exigiam também novas formas de articulação interna desta elite e do próprio Estado no
sentido de garantir esta inserção.
Na interpretação clássica de Eric Hobsbawm, o período do último quarto do século
XIX e dos anos pré-guerra do século XX é o momento de síntese de um só processo, o de
desenvolvimento e consolidação do sistema capitalista na forma historicamente específica
de sociedade burguesa em sua versão liberal, que tem seu início com o que o autor em
questão chama de “dupla Revolução”, a econômica, conhecida como Primeira Revolução
Industrial, ocorrida na Grã-Bretanha, que permitiu a capacidade ilimitada do sistema
produtivo, criado pelo capitalismo, de promover crescimento econômico em penetração
mundial; e uma revolução política, a franco-americana, que estabeleceu os modelos
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dominantes das instituições públicas da sociedade burguesa, que culminaram nos sistemas
teóricos mais característicos: a economia política clássica e a filosofia utilitarista.
Os anos entre 1875 e 1914 são, na interpretação de Hobsbawm, os de auge e
decadência do mundo burguês. Dessa forma, este período é “o momento histórico em que
ficou claro que a sociedade e a civilização criadas por e para a burguesia liberal ocidental
representavam não a forma permanente do mundo industrial moderno, mas apenas uma fase
de seu desenvolvimento inicial” (Hobsbawm, 2002, p. 26).
Giovanni Arrighi (1996) entende este momento também como um período de
transição, mas em outros termos. Para este autor, o sistema capitalista histórico em seu
processo de desenvolvimento, articula fases de expansão material e outras de expansão
financeira que são, na verdade, as duas partes de um único ciclo sistêmico de acumulação
que é realizado sob uma determinada hegemonia, tendo estes dois braços: o econômico e o
político, que se manifestam nas lutas interestatais. O período em questão é um destes em
que a luta interestatal atinge altos níveis, na medida em que a potência hegemônica levou
ao limite sua capacidade de expansão do sistema capitalista. No caso, portanto, a Inglaterra
já não reunia condições de manter, sob seu controle a expansão do sistema, gerando uma
forte luta entre os Estados concorrentes. Tratava-se de um momento de caos sistêmico,
onde os mecanismos de expansão financeira inglesa estavam arrefecendo e os mecanismos
de expansão material de outras nações ainda não eram capazes de impor a sua superioridade
ao sistema. Portanto, sua interpretação dos anos anteriores a grande guerra de 1914-1918 é
de que era um processo de transição hegemônica, que Arrighi chama de caos sistêmico.
Esta transição que Hobsbawm e Arrighi, de maneiras distintas, identificam no
período entre a Grande Depressão de 1873-96 e a Primeira Grande Guerra está associado a
uma inovação importante do ponto de vista da produção e da forma organizacional do
sistema capitalista, gerando um novo processo de centralização e concentração do capital, a
chamada Segunda Revolução Industrial, que está diretamente associada ao surgimento e
expansão da eletricidade, da química fina e do motor a combustão. Estes novos
investimentos transformam a empresa capitalista em sua estrutura e em seu, por assim
dizer, modus operandi. “Por um lado, houve concentração de capital, o aumento da escala,
que levou à distinção entre ‘empresa’ e ‘grande empresa’, ao retraimento do mercado de
livre concorrência e a todos os demais aspectos que, por volta de 1900, levaram os
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observadores a buscar rótulos gerais que descrevessem o que parecia ser cabalmente uma
nova fase de desenvolvimento econômico. Por outro lado, houve uma tentativa sistemática
de racionalizar a produção e a direção das empresas aplicando ‘métodos científicos’ não só
à tecnologia, mas também à organização e aos cálculos” (Hobsbawm, 2002, p. 82).
À medida que estes processos foram sendo incorporados pelas nações que buscavam
a sua industrialização, como era o caso da Alemanha e dos Estados Unidos, novos padrões
acabaram sendo aplicados, já que estávamos assistindo, de fato, ao nascimento de
economias nacionais, onde o protecionismo emerge como forma importante de crescimento
e expansão econômica das nações, especialmente aquelas em processo de incorporação da
industrialização. Neste caso, já tendo que “saltar etapas” para alcançar os padrões
industriais em transformação. Além disso, as inversões de capital necessárias na formação
dos bens de produção destas grandes empresas exigem um sistema financeiro de crédito
altamente desenvolvido, que consiga captar os recursos necessários para estes
financiamentos. A aliança capital financeiro e capital industrial coloca o capital mercantil
em segundo plano dentro do sistema. No estudo dos debates em torno da Caixa de
Conversão fica evidente que os homens representativos das diversas elites regionais tinham
absoluta consciência destas transformações. David Campista, em diversos momentos, se
manifesta em defesa de uma política de maior proteção à produção nacional, visto que os
grandes cartéis e trustes atuam no mundo defendendo os seus mercados (Documentos
Parlamentares, 1914, p. 260-70).
Nesta nova lógica do sistema, a periferia não serve mais apenas como locais onde se
produz e vende produtos primários e matéria-prima para comprar os insumos industriais
produzidos pelo centro, é necessário agora que tenham estruturas estatais e mesmo
economias internas que tenham capacidade de contrair empréstimos e investimentos
estrangeiros diretos para reproduzir o capital financeiro do centro.
Por seu turno, o Brasil e mais especificamente, São Paulo, possui um produto de
inserção internacional importante (um estimulante para a massa de trabalhadores
agüentarem as longas jornadas de trabalho na indústria), que pode gerar renda suficiente
para a montagem de uma estrutura econômica e estatal que garanta espaço de reprodução
para o capital financeiro internacional. Até porque a entrada deste capital também
interessava ao capital cafeeiro. Sérgio Silva afirma que o papel exercido pelo empréstimo
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externo no desenvolvimento brasileiro do período em questão dá a exata medida da
importante noção de circulação de capital, que não se restringia ao seu papel decisivo para
o nosso balanço de pagamentos. “Na verdade, esses empréstimos serviram, direta ou
indiretamente, para o financiamento da imigração massiva de trabalhadores – e, portanto,
para a organização do mercado de trabalho no Brasil –, para a construção de numerosas
estradas de ferro, para a implantação de vários outros serviços públicos e industriais, tais
como a eletricidade, o gás, os transportes urbanos etc., sem falar na própria construção e
consolidação do Estado.” (Silva, 1976, p. 34).
Desta perspectiva, podemos pensar que a salvação do Estado em 1898 por meio do
funding loan, para além das exigências feitas pelos credores internacionais, se configura
numa forma de articulação do Estado periférico ao sistema, que necessita dele
relativamente organizado para garantir a reprodução do capital financeiro do centro. Do
ponto de vista dos interesses da elite paulista, a salvaguarda do Estado era uma necessidade
na medida em que assegurava a sua própria inserção ao sistema internacional, por isso
talvez os governos paulistas de Campos Sales e Rodrigues Alves tenham promovido a
estruturação do Estado em detrimento da crise de preços pelo qual passava o café, já que,
na verdade, o grande capital cafeeiro tinha totais condições de resistir à crise por meio do
achatamento dos salários e pelo próprio rendimento das outras atividades do complexo
cafeeiro. Enfim, o corte do financiamento externo seria muito pior do que a crise dos preços
do café para o grande capital cafeeiro.
Quando a crise do Estado já estava solucionada, os preços do café continuavam em
queda, mas somente em 1906 os níveis de lucratividade, em virtude da super-safra que se
previa para aquele ano, estavam seriamente ameaçados. Neste momento houve uma reação
mais forte, primeiro por parte dos médios capitais ligados ao meio rural, que conseguiram
impor o Convênio de Taubaté, depois por parte do próprio grande capital cafeeiro, que
impôs um plano valorizador que retirava o poder das mãos do Estado, como previa
anteriormente o Convênio, e o dividiu num consórcio com os grandes financiadores
estrangeiros (Perissinotto, 1994, p. 70 e segs.). Além disso, estabilizaram o câmbio, visto
que sua elevação, como vinha acontecendo desde 1898 e que seria o normal com a entrada
de recursos para financiamento da compra para estoques, esterilizaria os aumentos em
preço internacional e, dessa forma, manteria o pânico entre os produtores menores. Por
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outro lado, era interessante também para outros setores ligados à produção para o mercado
interno, que o câmbio fosse estabilizado a níveis não muito altos, o que, como destacou
Delfim Netto, facilitava a aprovação na medida em que atenuava o caráter eminentemente
regional do projeto de valorização do café.
Mais importante ainda, com a Caixa de Conversão, ou seja, a adoção do padrão-ouro
e a estabilização do câmbio, o controle da moeda fica inteiramente nas mãos daquele setor
que possui vinculação direta com o mercado internacional, na medida que a expansão do
meio circulante está associada à entrada de recursos em moeda forte; evidentemente,
nenhum setor mais que o café tinha maior ligação com o mercado internacional. Dessa
forma, o controle da moeda se manteve nas mãos do grande capital cafeeiro, que financiou
seu crescimento num período de expansão internacional.
A adoção do padrão-ouro, por outro lado, levou a economia nacional a estar
profundamente ligada aos humores do mercado internacional, isto é, conseguiu-se um forte
índice de crescimento econômico associado à entrada de investimentos financeiros e
empréstimos públicos, mas que nos mantinham absolutamente dependentes destes recursos.
Foram oito anos em que, a melhoria dos preços internacionais do café, o mecanismo prócíclico da Caixa de Conversão e a belle époque cêntrica garantiram a expansão e
reprodução dos negócios nacionais. Entrementes, no instante em que estes investimentos
cessaram e a crise bateu à porta da Caixa de Conversão por conta da fuga de capitais
iniciada com a crise pré-Grande Guerra, o mecanismo mostrou-se extremamente frágil para
suportar um choque externo e a economia deveria ser reorganizada em novas bases para
atravessar o período de turbulências que estava por vir.
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O perfil agrário do Município de Franca (1890-1920)

Lelio Luiz de Oliveira*

Resumo: Estudo do perfil agrário do município de Franca entre 1890-1920, diante da
influência do avanço da cafeicultura e da dinamização da produção mercantil de
abastecimento interno.
Palavras-chave: estrutura agrária, cafeicultura, produção de abastecimento interno.

A concessão formal de terras para a região do Nordeste paulista data de
1726. No entanto, em 1779 ainda eram raros os habitantes do Sertão do Rio Pardo,
agraciados com sesmarias.
O incremento da produção agrícola e da pecuária, entre o final do século
XVIII e início do XIX, aumentou a demanda por terras. Foi o momento da afluência dos
mineiros e da criação da Freguesia da Franca, com a aceleração do ritmo de concessão de
sesmarias.
A concessão de sesmarias, porém, não era a única forma de acesso à terra.
Em geral, a posse e a ocupação efetiva precediam à requisição oficial. Em 1824, quando
Franca foi elevada a vila, a região Nordeste de São Paulo estava parcialmente ocupada,
fosse por posses ou por concessões formais.
As justificativas, para a solicitação de títulos de terras, eram variadas: "muita
família e criação de gado vacum, cultivo de terras e criação de gado, ou fazer suas
plantações e ter suas criações de gado para conveniência dos mineiros e andantes; povoar
e fazer suas plantas; ou ainda, plantar para sustento dos seus escravos".
Nos primeiros tempos, a ocupação das terras no Nordeste paulista não foi
plena, talvez devido a uma certa descrença com o pequeno tráfego para as minas de Goiás,
que não tiveram a mesma importância se comparadas às de Minas Gerais, desfazendo as
expectativas de lucros nos pousos com o abastecimento dos tropeiros e aventureiros.
Na terceira década do século XIX, com a elevação de Franca a vila, em 1824
(era freguesia desde 1804), a ocupação do Nordeste paulista já tinha sido parcialmente

efetivada, não somente pela concessão de sesmarias (lotes que em parte não foram
assumidas pelos seus donos), mas também pela simples posse de áreas, o que era costume
em razão do descaso e da incapacidade do Estado em fiscalizar o uso das terras.
O crescimento econômico de Franca, durante o século XIX, foi gradativo,
com o incremento mercantil da produção, principalmente pelos vínculos com o sistema de
abastecimento mineiro, através do comércio do gado com Formiga e São João Del Rei e
pela dinamização da economia de São Paulo, principalmente da agricultura da região de
Campinas, que revitalizou as relações comerciais do Nordeste paulista com outras regiões
da província, inclusive com a cidade de São Paulo.
As transformações econômicas que marcaram a História de Franca, entre
1890 e 1920, tiveram nas transações de imóveis urbanos, mas principalmente dos imóveis
rurais, algumas de suas evidências mais notáveis. Entretanto, a disponibilidade e a
qualidade das informações depende da pesquisa e sistematização de dados de escrituras de
compra e venda e de inventários post-mortem.
Embora tais dados não nos forneçam o quadro pleno da situação de um dado
período, posto tratar-se de informações aleatórias, esses elementos indicam um certo perfil,
através de tipos, áreas, preços, freqüências.
Um problema fundamental na manipulação desses documentos é a omissão
dos limites territoriais. Como observa Sheila Siqueira de Castro Faria, “as escrituras de
venda de imóveis, do século XIX e início do XX, apresentam informações pouco detalhadas
sobre o que estava sendo negociado”. No mesmo sentido, assinala Elizabeth Filippini: “em
geral, apareciam nas escrituras a venda de uma parte de terras de sítio em comum, duas
parte de terras do sítio em comum..., ou ainda mais, meia terça parte de terras do sítio”.
Nas escrituras, após a implantação do Código Civil de 1917, deveriam ser
anotadas as características dos imóveis. No entanto, pelo menos até 1920, os cartórios de
Franca não cumpriam sistematicamente a norma.
Para a análise da propriedade fundiária em Franca, entre 1890 e 1920, foram
pesquisadas 2.190 escrituras de compra e venda (Tabela 1 e Gráfico 1) e 750 inventários postmortem. Do total das escrituras, 266 (12%) constavam a descrição da área do imóvel. Nos
inventários foram encontradas 229 propriedades com a discriminação da área. Em toda a
documentação, porém, não se encontrou um padrão para a descrição das áreas dos imóveis.

Na grande maioria dos documentos, o tamanho das propriedades era descrito em alqueires,
havendo as que eram medidas em braças, léguas, metros quadrados ou hectares. Para a
padronização, adotou-se o hectare como medida.
O universo de análise da pesquisa é constituído por 495 imóveis rurais,
negociados ou transmitidos, no período em pauta, com uma área total de 46.952,5 hectares
ou 19.402 alqueires de terras.
No período de 1890 a 1920, a propriedade fundiária, no município de
Franca, caracterizava pela produção de bens destinados ao mercado, gerando, portanto,
renda aos seus detentores, fosse ela trabalhada por famílias, arrendatários, colonos ou pelo
emprego do trabalho assalariado.
Assim, o movimento de compra e venda das propriedades, bem como os
valores atribuídos aos imóveis rurais, em Franca, no período, foram fortemente
influenciados pelas possibilidades da exploração mercantil.
Com a ampliação da economia cafeeira, as áreas das propriedades foram
mais sistematicamente ocupadas com o incremento, além da cafeicultura, de atividades
voltadas para o mercado interno. Essa intensificação revela-se na quantidade de transações
de compra e venda, tanto de áreas de maior extensão, acima de 400 hectares, como de áreas
de pequeno e médio portes, também amplamente negociadas (Tabela 2).
A grande lavoura cafeeira favoreceu a constituição de unidades produtivas,
sem alterar a miríade de pequenas propriedades. Durante todo o período, conviveram, lado
a lado, fazendas com área média de 1.400 hectares, sítios de 14 a 60 hectares, e mesmo
chácaras.
Para conhecer o perfil dos imóveis rurais foram utilizados recursos
estatísticos, como média, mediana e moda das áreas e dos valores das propriedades
transacionadas. Os dados foram trabalhados, a princípio, levando-se em conta todo o
período - 1890-1920 -, e posteriormente, foram divididos por décadas, buscando-se uma
análise linear. Além disso, os imóveis foram enquadrados seguindo os mesmos parâmetros
do Censo Agrícola de 1920, o que facilita comparações (Tabela 3).
Considerando a área total dos imóveis rurais, apurada nas escrituras de
compra e venda e nos inventários post-mortem (46.952,4 hectares), chega-se à área média
de 94,8 hectares (40 alqueires) para as propriedades rurais. Já a área mediana identificada

foi de 19,3 hectares, enquanto que a maior quantidade de imóveis transacionados tinha uma
área declarada de 2,4 hectares (área moda).
A grande maioria dos imóveis rurais transacionados - 71% - tinha área
inferior a 41 hectares. Pouco mais de 1/10 (13%) media entre 41 e 100 hectares, 6% media
entre 101 e 200 hectares, 3% tinham área mínima de 200 hectares e máxima de 400, 5%
estendiam entre 401 a 1000 hectares e, finalmente, 2% tinham superfície acima de 1001
hectares, tendo como limite máximo os 2000 hectares (Tabela 3).
A maior propriedade, com área discriminada, encontrada na pesquisa, foi a
Fazenda São José, localizada no Distrito de São José da Bela Vista, com 1.573,0 hectares
(650 alqueires), comprada por João Marciano de Almeida, no ano de 1916, pela quantia de
65:000$000, que deveria ser paga no prazo de três anos, com juros de 12% a.a.).
A propriedade adquirida por José da Fonseca Nogueira, em 1894,
denominada Marfim, enquadrava-se no tamanho médio, com área de 96,8 hectares (40
alqueires) com as seguintes benfeitorias: casa, monjolo, engenho de cana, canavial,
cafezais formados e em formação. Além disso, constava no imóvel roça de milho e a
criação de 24 porcos.
Com área mediana, cabe citar a Fazenda Macaúbas, composta de 19,3
hectares (8 alqueires), comprada por Afonso de Lima Guimarães, pelo valor de
30:000$000.
Nas escrituras predominaram as propriedades com área registrada de 2,4
hectares (um alqueire), coincidindo com pequenos valores e descrições sucintas, como os
exemplos a seguir: um pastinho no alto da Estação (600$000), um alqueire de terras na
Fazenda Belo Horizonte (50$000), e um terreno de campo formado de capim gordura na
Chácara do Espraiado (300$000).
A propriedade com a menor área discriminada foi um pequeno terreno
[40x70m] na Fazenda de Santo Antônio, pelo preço de 150$000, vendido, em 1900, pela
Cia. Mogiana de Estradas de Ferro, cuja compradora era Dorothea Claudina Vilela.
O valor total das 495 propriedades, em análise, foi de 2.856:748$735, que
resulta no valor médio, por imóvel, de 5:771$209. Continuando os cálculos, chega-se à
mediana e moda idênticas de 1:000$000.

Entre as propriedades, que se enquadram próximo ao valor médio, estava o
sítio na Fazenda do Ribeirão Corrente, com casa de morada e dependências, monjolo,
rego d'água, cafezal abandonado e mais benfeitorias, adquirido em 1901 por Manoel
Pereira Monteiro, pelo valor de 4:000$000.
Um segundo exemplo é a propriedade localizada na Fazenda Pouso Alto,
comprada em 1914 por Abílio Marques, pela quantia de 5:200$000, que tinha como
benfeitorias casa velha, casa para fiscal, paiol, monjolo, terreiro para café, ceva para
porcos, casa de engenho, moinho, cocheira e quintal.
Com o mesmo valor da propriedade acima citada, foi negociada uma parte
de terra na Fazenda dos Arrependidos, com casa de morada, paiol, monjolo, casinha de
zinco para despejo, currais de madeira e 2.000 pés de café, adquirida por Galdino Rosa de
Lima, em 1920.
O valor predominante das negociações que foi de 1:000$000, correspondente
a imóveis com descrições como: um sítio na Fazenda Restinga, com área de 14,5 hectares
[6 alqueires], comprada por Euzébio Martins Fernandes no ano de 1918. Outro exemplo, é
de uma sorte de terras e benfeitorias na Fazenda dos Christaes, com área de 12,1 hectares
[5 alqueires], adquirida, em 1903, por José Francisco da Silva.
Visando ampliar a análise e facilitar comparações, as áreas dos imóveis
foram divididas conforme o padrão estabelecido no Censo Agrícola de 1920, ou seja,
propriedades com menos de 41 hectares, de 101 a 200, de 201 a 400, de 401 a 1.000 e de
1.001 a 2.000 hectares. Não foram encontrados imóveis com área superior a 2.000 hectares
(Tabela 2).

Na primeira faixa - propriedades com menos de 41 hectares - estavam 71,71% (355
imóveis), ou seja, a grande maioria das propriedades transacionadas tinham menos de 41
hectares. A área média desses imóveis era de 13,4 hectares, enquanto que a mediana ficou
em 9,6 hectares. A área predominante (área-moda) de 2,4 hectares, influenciou
decisivamente para que a média fosse bastante inferior ao teto da faixa. O total da área

dessas propriedades correspondia a 4.761,8
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hectares ou 10,14% do total pesquisado.
No topo desta faixa, situam os imóveis rurais adquiridos por João Barbosa
Sandoval e Hermenegildo Ferreira Lima. O primeiro comprou terras de campo na Fazenda
Chapadão (200$000) e o segundo um sítio de nome Santa Maria (10:000$000), ambas com
área de 38,7 hectares (16 alqueires).
Um exemplo de um imóvel rural, com área média que se enquadra na
primeira faixa - até 41 hectares - é uma fatia de terra na Fazenda do Salgado, com 13,3
hectares [5,5 alqueires], cujo comprador foi Isaías Martins da Costa, que pagou a quantia
de 500$000.
Dois imóveis que representam aqueles com área mediana de 9,6 hectares,
são as terras de cultura na Fazenda do Fundão, compradas por Manoel Marques dos Reis
pelo preço de 400$000 e uma chácara, fundos das casas da rua Couto Magalhães e rua do
Cateto, esta adquirida por Romana Francisca de Jesus, pagando a quantia de 2:000$000.
As propriedades que predominam neste grupo, com área de 2,4 hectares,
podem ser representadas por uma porção de terras na Fazenda dos Silveiras, comprada por
José Gomes de Miranda, em 1896, avaliada em 300$000.
O valor total, constante na documentação, das propriedades com área de até
41 hectares, atingia 426:147$735, o que corresponde a 14,92% do valor de todas as
propriedades com área declarada. Assim sendo, o valor médio destes imóveis era de
1:200$416.

O imóvel de maior valor declarado, do grupo correspondente até 41 hectares,
foi uma sorte de terras na Fazenda Capão Ceco, composta de 24,2 hectares adquirida por
Francisco de Oliveira Valim, que pagou a quantia de 14:000$000. Com valor médio tinha
uma chácara no começo do Córrego dos Catocos, com área de 2,4 hectares, comprada por
Rafael Passis, em 1914, pela quantia de 1:200$000. Com valores medianos (600$000),
foram adquiridas uma parte de terras de campo na Fazenda Cabeceira do Salgado e uma
chácara no Bairro Cabeceira do Cubatão, ambas com 7,2 hectares. As propriedades
transacionadas, neste grupo, tinham como valor predominante 1:000$000, como é o caso de
uma parte de terras na Chácara do Monjollo (sic), de 7,2 hectares, comprada por Joaquim
Rodrigues em 1919.
Na faixa seguinte - 41 a 100 hectares - enquadravam-se 12,93% (64)
propriedades, correspondente a área de 4.116,1 hectares ou 8,77% do total. Neste caso as
áreas média e mediana eram bastante próximas, ou seja, correspondiam a 64,3 e 60,5
hectares, respectivamente.

Á re a s : m é d ia , m e d ia n a e m o d a F a ix a : 4 1 a 1 0 0 h e c ta re s - 1 8 9 0 -1 9 2 0
6 4 ,3

6 0 ,5

70
4 8 ,4

60
50
40
30
20
10
0
M é d ia

M e d ia na

M oda

A maior propriedade negociada, dentro do grupo de 41 a 100 hectares, foi a
fazenda denominada Marfim, cuja área constante da escritura era de 96,8 hectares,
adquirida por José Garcia de Andrade, em 1894, pela quantia de 30:000$000, que
corresponde ao maior valor transacionado neste grupo.

Um imóvel que corresponde às áreas média e mediana, do grupo 41 a 100
hectares, é o sítio localizado na Fazenda do Ribeirão Corrente, com área de 62,9 hectares,
comprado por Antônio Gonçalves de Freitas, em 1895, pelo valor de 2:500$000. Quanto à
área-moda de 48,4 hectares, havia o imóvel assim especificado: parte de terras de cultura
e serrados na Fazenda São Luiz, sendo dividida em 5 alqueires de cultura e 15 de campos,
adquirida por Joaquim Urias Faleiros, em 1904, pelo valor de 1:300$000. E finalmente, a
menor propriedade deste grupo, descrita nos registros cartoriais, é uma parte de terras de
cultura, no lugar denominado Capão do Mamão, na Fazenda Ribeirão Corrente, com área
de 38,72 hectares, avaliada em 720$000, que passou para as mãos de Firmino Franco da
Rocha, no ano de 1904.
A soma dos valores das propriedades do grupo 41 a 100 hectares atingiu
265:713$000, ou seja, 9,30% do total apurado. O valor médio dos imóveis era de
4:151$765, enquanto que os valores mediano e moda ficaram, respectivamente em
2:700$000 e 2:000$000.
Algumas propriedades tinham seus valores bem próximos à média do grupo
41 a 100 hectares. Por exemplo, Manoel Cardoso de Queiroz Júnior adquiriu terras e
benfeitorias na Fazenda Pouso Alegre, com área de 60,5 hectares, e Messias de Carvalho
comprou terras e benfeitorias na Fazenda Bom Jardim, medindo 65,3 hectares, ambas com
valor igual a 4:000$000.
José Garcia de Freitas comprou terras na Fazenda dos Nunes, medindo de
84,7 hectares, e pagou o valor predominante nas propriedades com área entre 41 e 100
hectares - 2:000$000, pouco abaixo do valor mediano de 2:700$000.
Na terceira faixa - 101 a 200 hectares - foram localizados 5,65% dos
imóveis rurais (28), cuja área era de 4.061,4 hectares ou 8,65% do total. Esta faixa é a única
em que a área predominante entre as propriedades (moda = 169,4 hectares) foi superior à
área média (145,0 hectares) e à mediana (134,3 hectares), no entanto são números mais
próximos denotando uma certa homogeneidade.
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Os imóveis pertencentes à terceira faixa, somados, valiam 425:767$000, o
que corresponde a 14,90% do valor total, resultando em um valor médio de 15:205$964.
A maior propriedade deste grupo, segundo os livros de escritura de compra e
venda, é uma fazenda de nome Macaúbas, com área de 193,6 hectares, comprada por
Afonso de Lima Guimarães por 30:000$000, com prazo de 3 anos para pagar, mais os
juros de 12% ao ano.

O destaque no grupo de 101 a 200 hectares fica para os imóveis com área de
169,4 hectares, que foram predominantes nas transações, como duas glebas da Fazenda da
Boa Vista da Casa Seca. A primeira foi adquirida por João Batista Pereira Machado pela
quantia de 28:000$000 e a outra por Gustavo Martins de Siqueira, que quitou no ato da
escritura 15:000$000. Esta última representa uma propriedade com valor médio do grupo
em questão.
Com área média do grupo ora tratado, cabe citar a aquisição de José Maria
Pereira Dias: um sítio na Fazenda dos Buritys, medindo 145,2 hectares (60 alqueires),
avaliado por 50:000$000.
A propriedade com maior valor declarado foi uma parte de terras na
Fazenda da Boa Vista, com área de 121,0 hectares, comprada por José Pacífico, no ano de
1895, pela quantia de 140:000$000.
Na faixa referente a área entre 201 a 400 hectares correspondia a 3,03% dos
títulos de terras (15 imóveis). O território media 4.237,4 hectares ou 9,02% do total,
portanto, uma porcentagem semelhante às áreas das faixas já descritas. Conforme os
cálculos realizados, a área média das propriedades atingiu 282,4 hectares, enquanto que a
mediana era de 278,3 hectares. A área moda, neste caso, foi inferior aos outros valores,
sendo igual a 242,0 hectares.
Todos esses imóveis foram registrados no valor de 487:265$000 (17,06% do
total), resultando em um cálculo médio de 32:484$333. O valor mediano obtido de
16:000$000 foi aproximadamente 50% inferior ao valor médio.
Um imóvel representativo deste grupo, por possuir uma área mediana de
278,3 hectares (115 alqueires), é uma parte de terras na Fazenda das Posses, localizada no
distrito de São José da Bela Vista, comprada por Maria Cândida de Castro, em 1917, pela
quantia de 20:000$000.
A maior extensão de terras vendida, nesta faixa, foi uma Fazenda de nome
Guanabara, com valor de 120:000$000, pagável em 5 anos e juros de 9% a.a., que media
387,2 hectares, que tinha como proprietária Rita de Andrade Silva e passou para o nome de
Franklim Martins Ferreira, em 1916.
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Na próxima faixa - 401 a 1.000 hectares -, mais larga que as outras já
comentadas, os números são bastante superiores. Esta faixa agrupa 5,05% dos imóveis (25),
o que eqüivale a 34,03% de toda a área declarada na documentação utilizada, isto é,
15.976,8 hectares. Assim sendo, a área média encontrada foi de 639,0 hectares, não muito
distante da mediana que resultou em 605,0 hectares, sendo que a moda aproximou-se mais
do piso desta faixa ao ficar em 484,4 hectares.
A soma dos valores dos imóveis pertencentes à faixa em questão atingiu
933:250$800, que em meios monetários era superior a todas as outras faixas e
aproximadamente o dobro da faixa anterior. Este valor correspondia a 32,67% do total
quantificado. Sabendo-se que grande parte destas propriedades encontram-se nos
Inventários post mortem e não nas escrituras de compra e venda, portanto foram partilhados
entre os herdeiros. No entanto, o valor médio das propriedades é bem baixo: 37:330$032.
Sabendo-se, também, que a mediana calculada atingiu 30:000$000, restando à moda a
quantia de 12:000$000.
Um imóvel com área próxima ao teto da faixa, com 968,0 hectares (400
alqueires), foi uma fazenda de cultura e cafezal adquirida, em 1910, por Gastão de Souza
Mesquita, pelo valor de 100:000$000, sendo o respectivo vendedor Francisco Schimidt.
Adalberto Colares adquiriu uma fazenda de nome Água Limpa, com o
compromisso de pagar a dívida de 50:000$000, referente à transação no prazo de 3 anos,

com juros de 12% a.a., com área mediana deste grupo (muito próxima da área média) de
605,0 hectares.
Na última faixa - 1.001 a 2.000 hectares - encontra-se o menor número de
transações imobiliárias (8), ou seja, 1,62% das propriedades. Em contrapartida, os donos
destes imóveis concentravam 29,39% de toda a área em análise, o que corresponde a
23.798,7 hectares. As áreas média e mediana obtidas resultaram, respectivamente, em
1.452,6 e 1.454,4 hectares.

Áreas: média e

1454,5
Por outro lado, o valor total declarado nas transações - 318:255$000 -,
somente não foi inferior à segunda faixa (41 a 100 hectares = 265:713$000). Mesmo
assim, os valores médio e mediano dos imóveis em questão, ao atingir 45:465$000 e
45:255$000 respectivamente, foram superiores a todos àqueles valores obtidos nas demais
faixas.
Entre as escrituras pesquisadas foi detectada uma propriedade que
corresponde a área mínima deste grupo. É a fazenda Santa Izabel do Salgado, que media
1.047,8 hectares, comprada por João Teixeira Pinto de Carvalho, no ano de 1908, que
deveria quitar o imóvel de 60:000$000 em 3 prestações anuais, com prazo de 4 anos, mais
juros de 1% ao mês.
Um imóvel com área média, dentro do grupo de 1.000 a 2.000 hectares, é
aquele adquirido por José Honório da Silveira, em 1916, cuja área citada no documento é
1.454,4 hectares, denominado Fazenda da Cachoeirinha, avaliado em 45:000$000 (valor
médio aproximado do grupo), sendo que o adquirente deveria pagar a totalidade do valor no
prazo de 4 anos, com juros de 1% ao mês.

A seguir, foi realizada uma análise linear, ou seja, comparando por décadas
(1890/1900, 1901/1910 e 1911/1920) as áreas das propriedades transacionadas.
No decorrer das décadas (Gráfico 4), houve um crescimento considerável da
área média transacionada. Comparando-se o primeiro e o segundo períodos - 1890/1900 e
1901/1910 - chega-se a uma taxa de crescimento de 41,40%. Isso porque o tamanho médio
dos imóveis rurais passou de 43,0 hectares para 60,8. Na seqüência, no confronto entre a
segunda e a terceira década - 1901/1910 e 1911/1920 - chega-se a uma taxa de crescimento
bem superior: 101,45%, quando a área média foi de 60,8 para 122,5 hectares. Do primeiro
para o último período a referida taxa atingiu 184,88%. Em contrapartida a área mediana
permaneceu estável em 13,3 hectares, nas duas primeiras décadas, saltando para 20,5
hectares nos últimos dez anos, o que neste caso corresponde a uma taxa de crescimento de
54,14%. Sabendo-se, também, que a área moda foi idêntica para todo o período estudado:
2,4 hectares.
Em termos médios, a distribuição fundiária não sofreu grandes alterações. A
ampliação das unidades produtivas, em hectares, dinamizadas pela cafeicultura, não
aniquilou a pequena exploração rural, pelo contrário, dinamizou as atividades econômicas
destinadas ao abastecimento interno. Chacareiros e sitiantes continuaram a existir ao lado
dos maiores produtores. Houve, na prática, resistência à monocultura, permanência
considerável da estrutura fundiária do século XIX, conciliando tradicionalismo e adesão
ponderada às forças do mercado.
Tabela 1
Quantidade geral de transações (escrituras de compra e venda) - 1890 - 1920
Rural
Urbano TotaisAnoNº trans.%Valor%Nº trans.%Valor%Total%Valor
total%1890642,92148:664$7001,44351,7349.700,0001,13992,35198.364,7001,351891753,42252:786$0002,45432,13101.5
40,0002,321182,80354.326,0002,411892592,69376:820$0003,65512,52138.670,0003,161102,61515.490,0003,501893873,
97214:732$6002,08422,08116.980,0002,671293,06331.712,6002,251894713,24287.999,8302,79472,32139.350,0003,1811
82,80427.349,8302,901895763,47986.300,0009,57432,13120.500,0002,751192,821.106.800,0007,531896632,87356.800,0
003,46371,83102.520,0002,341002,37459.320,0003,131897743,38377.535,0003,66412,03144.170,0003,291152,73521.705
,0003,551898602,74402.891,3603,90401,9868.901,0001,571002,37471.792,3603,211899381,7379.895,0000,77311,5375.1
50,0001,71691,64155.045,0001,051900492,23107.420,0001,04271,3347.355,0001,08761,80154.755,0001,051901482,1913
8.029,0001,34361,7861.600,0001,40841,99199.629,0001,361902421,92221.080,0002,14291,4368.204,0001,55711,68289.2
84,0001,961903542,46114.004,3301,10613,0286.950,0001,981152,73200.954,3301,361904713,24248.891,0002,41623,076
7.270,0001,531333,15316.161,0002,151905894,06288.958,0002,80623,0776.566,0001,741513,59365.524,0002,481906104
4,75326.755,0003,17793,91121.465,0002,771834,35448.220,0003,0519071235,61204.534,6671,98894,40142.271,6003,24
2125,03346.806,2672,361908713,24204.893,0001,98532,6273.466,0001,671242,94278.359,0001,891909743,38193.861,11
31,88582,87113.457,0002,591323,13307.318,1132,091910652,97326.690,0003,16391,9368.801,0001,571042,47395.491,0
002,691911783,56203.625,9341,97673,31155.090,0003,541453,44358.715,9342,441912863,92632.480,0006,13844,16119.
400,0002,721704,03751.880,0005,111913703,19115.524,0001,12793,91177.549,0004,051493,54293.073,0001,991914542,
4696.330,0000,93874,30128.798,0002,941413,35225.128,0001,531915642,96314.286,8003,04844,16197.852,0004,511483
,51512.138,8003,481916562,56518.307,0005,021306,43283.874,0006,481864,42802.181,0005,461917743,79458.830,8014
,451226,04217.764,0004,971964,65676.594,8014,601918582,65284.793,0002,76964,75263.609,0006,011543,65548.402,0
003,7319191135,601.062.153,00010,301296,38441.330,00010,072425,751.503.483,00010,231920803,65761.758,9007,391

376,78409.780,0009,352175,151.171.538,9007,97Totais2.190100,0010.307.630,035100,0002.020100,0004.379.932,600100,0004.21
0100,0014.687.562,635100,000Fonte: AHMF ESC.
Gráfico 1 - Quantidade de transações - Escrituras de compra e venda - 1890-1920
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Tabela 2 - Dados das escrituras e inventários - referente números, áreas e valores das
propriedades rurais - Franca - 1890-19201890-1900 (Hectares)Nº proprie//%Área total%Área médiaárea
medianaÁrea

modaDesvio

padrãovalor

total%valor

médiovalor

medianovalor

modadesvio

padrãoMenos

de

415775,00685,821,0012,08,42,411,165:900$00011,401:156$140700$0001:000$0001:364$61141

a

1001418,42762,323,3158,653,248,415,386:693$00015,006:667$1532:500$000 1:000$0008:386$192101

a

20022,63266,28,14133,1190:000$00032,8895:000$000201 a 40011,31554,116,94277,0155:200$00026,87150:000$000401
a
100022,641.001,830,61500,980:000$00013,8540:000$000Total76100,003.270,3100,0043,013,32,491,2577:793$000100,00
7:602$276950$0001:000$00024:989$8431901-1910
modaDesvio

padrãovalor

total%valor

(hectares)Nº
médiovalor

proprie//%Área
medianovalor

total%Área

médiaárea

modadesvio

medianaÁrea

padrãoMenos

419677,421.188,715,7712,39,62,410,192:942$00018,85968$145500$000200$0001:287$06241

de
a

1001612,901.043,013,8365,160,548,419,635:840$0007,262.240$0001:850$0002:000$0002:215$403101
20075,651.002,513,30143,2145,2169,426,966:765$00013,549:537$8575:725$0004:000$0009:125$807201

a
a

400401

100032,422.129,628,24709,8677,6243,6192:000$00039,0064:000$00080:000$00046:130$2501001

a
a

200021,162.175,528,861.087,7105:255$00021,3552:627$500Total124100,007.539,4100,0060,813,32,41.754,8492:802$000
100,003:974$209775$000200$00013:304$2001911-1920 (hectares)Nº proprie//%Área total%Área médiaárea medianaÁrea
modaDesvio

padrãovalor

total%valor

médiovalor

medianovalor

modadesvio

padrãoMenos

de

4120268,472.887,38,0014,212,12,410,6267:305$93414,951:323$296640$000100$0002:178$25341

a

1003511,862.310,86,3966,065,372,616,0143:200$0008,014:091$4283:510$0005:000$0002:684$275101

a

200196,452.792,67,72146,9133,1193,634,5169:002$0009,458:894$8424:500$00012:000$0009:304$976201

a

400134,403.683,210,19283,3278,3242,060,9332:065$00018,5825:543$46116:000$00020:000$00031:741$825401

a

1000206,7912.845,335,54642,2605,0726,0123,9661:250$00037,0233:062$54026:500$00023:100$00021:168$7611001

a

200062,0311.623,232,161.937,21575,4888,5213:350$00011,9335:558$33331:500$00032:902$133Total295100,0036.142,7100,
00122,520,52,4331,51.786:173$934100,006:054$8261:200$000100$00014:090$0421890-1920 (Hectares)Nº proprie//%Área
total%Área médiaárea medianaÁrea modaDesvio padrãovalor total%valor médiovalor medianovalor modadesvio
padrãoMenos de 4135571,714.761,810,1413,49,62,410,6426:147$93414,921:200$416600$0001:000$0001:859$23741 a
1006412,934.116,18,7764,360,548,416,8265:713$0009,304:151$7652:700$000 2:000$0004:607$370101

a

200285,654.061,48,65145,0134,3169,431,3425:767$00014,9015:205$9646:362$5004:000$00027:096$543201

a

400153,034.237,49,02282,4278,3242,062,9487:265$00017,0632:484$33316:000$00020:000$00044:135$483401

a

1000255,0515.976,834,03639,0605,0484,0139,1933:250$80032,6737:330$03230:000$00012:000$00026:679$0941001

a

200081,6213.798,729,391.452,61454,4383,9318:255$00011,1545:465$00045:255$00026:386$712Total495100,0046.952,4100,
0094,819,32,4274,82.856:748$735100,005:771$2091:000$0001:000$00016:075$149Fonte: AHMF - Escrituras de

compra e venda e inventários post-mortem (1890-1920).

Tabela 3
Número e porcentagens de escrituras e compra e venda - 1890/1920 /
Número e porcentagens de propriedades recenseadas - 1920
HectaresMenos de 41 41 a 100101 a 200201 a 400401 a 1.0001.001 a 2.0002.001 a 5.000Acima
Preto
1890/1899
de
5.001TOTALNº%Nº%Nº%Nº%Nº%Nº%Nº%Nº%Nº%Ribeirão
(*)12454,864319,022711,96198,41114,8720,88----226100,0Franca
1890/1900(**)5775,001418,4222,6311,3122,64------76100,0Franca - 1901/1910(**)9677,421612,9075,65-32,4221,61----124100,0Franca
1911/1920(**)20268,473511,86196,45134,40206,7962,03---295100,0Franca - 1890/1920(**)35571,716412,93285,65153,03255,0581,62----495100,0Franca - Censo
1920 (***)15326,2414925,5511319,387613,056310,80213,6071,2010,17583100,0Fontes:
(*) ZAMBONI, Ernesta. Processo de formação e organização da rede fundiária da área de Ribeirão
Preto (1874-1900). Uma contribuição ao estudo da estrutura agrária. 1978, 137p. (Dissertação
Mestrado em História). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo,
1978. p.68.
(**) Arquivo História Municipal de Franca - AHMF - Escrituras de Compra e Venda - Livros de
notas do Cartório do 2º Ofício de Franca.
(***) MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMMÉRCIO. Recenseamento do Brazil.
Rio de Janeiro: Typ. da Estatística, 1923, v,3.

Gráfico 2 - Porcentagens de propriedades conforme o tamanho - 1890-1920
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Gráfico 4 - Porcentagem das áreas das propriedades, conforme o tamanho - 1890-1920
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Gráfico 4 - Áreas médias, conforme o tamanho das propriedades - 1890-1920
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FHC ERROU? A ECONOMIA DA ESCRAVIDÃO NO BRASIL MERIDIONAL

Leonardo M. Monasterio

“Os pretos não se compram para se ter o gosto de os sustentar e de
os ver folgar, mas sim para tirar do seu trabalho os meios de
subsistir e lucrar.”
Carlos Augusto TAUNAY (1839).

INTRODUÇÃO
Fernando Henrique CARDOSO (1977) argumentou que os proprietários de
charqueadas no Rio Grande do Sul do século XIX demonstraram um comportamento
irracional por seguirem utilizando trabalho escravo. Eles teriam sido incapazes de abandonar a
mentalidade escravocrata, mesmo quando era evidente a ineficiência do trabalho cativo vis-àvis o livre. A historiografia gaúcha aceitou essa posição sem maiores questionamentos.
Provavelmente, Cardoso estava errado. O presente trabalho sugere que os
proprietários estavam seguindo a lógica econômica de maximização ao seguirem utilizando os
seus escravos. A Economia da Escravidão será aplicada para avaliar a racionalidade
microeconômica da decisão de manter trabalhadores cativos.1
Já faz quase cinqüenta anos do trabalho de CONRAD e MEYER (1958) que
inaugurou a Economics of Slavery; além disso, um prêmio Nobel já foi concedido ao seu mais
conhecido pesquisador, Robert Fogel. Contudo, o impacto de tais pesquisas na bibliografia
brasileira sobre o tema foi bastante restrito. As exceções mais notáveis foram CASTRO
(1973), MELLO e SLENES (1980), MELLO (1978, 1984) e, mais recentemente, VERSIANI
(1994 e 2000) e VERSIANI e VERGOLINO (2002). Esses importantes trabalhos tiveram
como objeto a escravidão no sudeste e no nordeste brasileiros. Infelizmente, o extremo sul
não foi alvo da aplicação dos métodos da economia da escravidão. Com isso, a visão de
Fernando Henrique Cardoso seguiu intacta e se tornou uma nova ortodoxia sendo repetida

2

pelos autores consagrados sobre o assunto (PESAVENTO, 1990) e até mesmo por autores que
se crêem revisionistas (TARGA, 1991).
Vale notar que não se almeja aqui questionar a obra de CARDOSO (1977) como
um todo. Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional foi fundamental para derrubar os
mitos que dominavam a historiografia da época, quais sejam: de que os escravos tiveram
papel marginal na economia gaúcha e que seu tratamento era especialmente generoso. Ele
destacou a onipresença do trabalho cativo no sul e que o suposto bom tratamento dispensado
aos escravos era restrito aos que lidavam em atividades pastoris. Ao mesmo tempo em que
essas afirmações parecem corretas, outras, como a aqui criticada, merecem ser revistas.
Se a explicação de CARDOSO (1977) para a crise do charque está equivocada,
como explicá-la, afinal? Este trabalho argumenta que o que ocorreu no sul do Brasil foi mais
um reflexo da Dutch Disease (Doença Holandesa). Nesse conhecido processo, o boom de um
setor exportador traz conseqüências perversas para outros setores da economia. LEFF (1991,
1997) argumentou que tal moléstia acometeu os setores de cana-de-açúcar e algodão do
nordeste brasileiro no século XIX. Mostra-se aqui que a Dutch Disease também atingiu o
Brasil Meridional e foi a verdadeira responsável pela crise do charque.2

1. AS CHARQUEADAS E O TRABALHO ESCRAVO

A lógica de expansão da economia da Província de São Pedro do Rio Grande do
Sul no século XIX deu-se ao redor da atividade charqueadora. Em 1861, três quartos das
exportações gaúchas eram compostas pelo charque e pelo couro3. Os dois principais núcleos
populacionais ligados ao setor charqueador, Pelotas e Rio Grande, tiveram um crescimento de
754% e 884% entre 1814 e 1860 enquanto a população total do RS cresceu 286% . Nessa

1

Obviamente, a defesa da racionalidade da escravidão não guarda qualquer relação com a sua defesa
moral.
2

Ver MONASTERIO (2003) para uma análise mais aprofundada da relação entre a doença holandesa e a crise

do charque gaúcho. Parte do presente trabalho se baseou neste estudo anterior.
3

Ao longo do texto, as exportações gaúchas referem-se a todas as saídas de mercadorias da Província,
mesmo que para outras partes do Brasil.

3

época, o patrimônio dos charqueadores era suficiente para que adquirissem as maiores
plantations de café disponíveis do Sudeste (BELL, 1998, p. 73).
A trajetória do charque não foi sem contratempos. Como se sabe, houve diversos
conflitos armados no século XIX nas terras gaúchas e uruguaias. Saladeros uruguaios e
charqueadores pelotenses aproveitavam as oportunidades oferecidas pela instabilidade política
no país vizinho e expandiam a sua produção. Isso gerou oscilações na liderança do setor de
carnes salgadas. Contudo, conforme vai se aproximando o final do Império, percebe-se uma
tendência de que o setor gaúcho seja sobrepujado pelo uruguaio. Passa-se a ouvir com mais
freqüência clamores contra a competição desleal do tasajo (o charque uruguaio), manifestos
alertando para a "falta de braços" e reclamações em relação aos preços baixos nas praças do
Rio de Janeiro. Para a elite saladeiril eram esses os motivos dos problemas do setor.
A diferença mais evidente entre a produção gaúcha e a uruguaia era a condição dos
trabalhadores. Enquanto a mão-de-obra era livre no Uruguai, no RS, era escrava. Em 1860,
cerca de 40% da população total da cidade de Pelotas, principal pólo de produção do charque,
era composta por cativos (TRINDADE e NOLL, 1991).
Baseados em relatos da época, CARDOSO (1977) concluiu que a ineficiência da
produção gaúcha de charque frente à uruguaia decorria da escravidão. A lógica dessa visão é a
seguinte: em Pelotas, como o controle do trabalho era feito através do número de animais e
couros preparados por cada escravo, haveria limitações à divisão técnica do trabalho. No
Uruguai, por sua vez, existiria plena subdivisão das tarefas (CARDOSO, 1977, p. 186-205).
Essa restrição resultaria em obstáculos à inovação tecnológica. Existiriam, também, os
problemas de incentivos ao trabalhador escravo. Escreveu um charqueador da época:
"O Escravo, diz um economista, consome o mais que pode, e trabalha o menos que pode. É
esta uma verdade que não precisa ser demonstrada: o escravo que por modo algum pode
esperar prêmio do seu trabalho, interessa-se em consumir e em não trabalhar." (CHAVES,
1822, p. 60)4

Esses elementos, somados à necessidade de ocupar o escravo durante todo o tempo
em atividades supérfluas, mesmo que a charqueada fosse uma atividade sazonal, levaram a
que se formasse um “regime de desperdício” (CARDOSO, 1977, p. 175). Desta forma, o

4

O economista citado por Chaves é Adam Smith: “The experience of all ages and nations, I believe,
demonstrates that the work done by slaves, though appears to cost only their maintenance, is in the
end the dearest of any. A person who can acquire no property can have no other interest but to eat as
much, and to labour as little as possible” (SMITH, 1776, p.389).

4

autor afirma que a escravidão era incompatível com o desenvolvimento das charqueadas e que
foi, em última instância, a responsável pela sua prolongada decadência.
Uma questão emerge: por que os charqueadores se mantiveram escravistas? Se
havia os que na época percebiam a maior eficiência do trabalho livre, por que, mesmo antes
da Abolição, não adotá-lo? Cardoso responde a esse enigma sustentando que os
charqueadores estavam imersos em uma Weltanschauung senhorial. Isso os fazia ver a
escravidão, não como um meio para obtenção dos lucros, mas como um fim em si:5
[...] no sistema escravista, o interesse imediato está na organização e no controle da mão
de obra como um verdadeiro faux frais da produção, isto é, não no sentido de aumentar a
produtividade, mas no intuito e com o resultado de manter a autoridade no trabalho.
(CARDOSO, 1977, p. 174).

Isso fez com que eles fossem incapazes de fazer a mudança das relações de
trabalho necessárias para a sobrevivência do setor frente à concorrência dos saladeros. Na
visão de Cardoso, portanto, haveria um “componente irracional”6 no comportamento dos
charqueadores, no sentido de que eles não estariam imbuídos da mentalidade capitalista
maximizadora (CARDOSO, 1977, p.170-186) - uma vez escravocratas, sempre escravocratas.
Sintetizando, as afirmações de Cardoso são as seguintes:
i) O trabalho escravo foi incompatível com o progresso técnico;
ii) Os escravos não tiveram incentivos para dedicarem-se ao trabalho;
iii) A divisão do trabalho foi restrita pelo trabalho escravo.
Tomem-se cada uma dessas afirmações em separado. Na questão da inovação nas
charqueadas, CORSETTI (1983), em um dos raros trabalhos que critica algumas das teses de
Cardoso, mostra que escravidão ocorria paralelamente ao progresso técnico. A autora
menciona que, ao menos desde meados do século XIX, pouco depois da introdução no Prata,
há registro de serviços de manutenção em máquinas a vapor para a extração de gordura
animal e de que outros avanços tecnológicos foram usados com freqüência nas charqueadas
escravistas pelotenses (CORSETTI, 1983).

5

A partir de um ponto de vista marxista, GORENDER (1988) critica a visão de FHC. Ele pondera que
os donos de escravos eram racionais enquanto tal. Ou seja, uma vez possuindo escravos, eles
buscavam utilizá-los da forma mais eficiente. No presente trabalho, a crítica vai mais longe, ao
mostrar que a própria posse de escravos era racional.
6

A expressão é do próprio CARDOSO (1977, p.177).
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A afirmação (ii) também precisa ser questionada. Antes de tudo, percebe-se que
CARDOSO (1977) desconsiderou que existem problemas de informação acerca da dedicação
dos trabalhadores livres ao trabalho. Se o pagamento for por jornada, há um ganho de
flexibilidade, mas se necessita controlar o esforço empreendido. Se o pagamento se basear nas
unidades produzidas, recai-se no mesmo problema de divisão do trabalho que haveria com os
escravos. Há que se contestar a visão de que não havia quaisquer incentivos positivos para o
aumento da produtividade dos escravos. FOGEL e ERGERMAN (1975) mostram que os
senhores de escravos usualmente utilizavam uma combinação de incentivos positivos
(remunerações extras, descansos, entre outros) com negativos (punições físicas). No caso
gaúcho, COUTY (1880, p. 148) atesta que houve charqueadores que ofereciam recompensa
monetária para os escravos que superassem suas cotas produtivas diárias.7 Isso mostra a
disposição dos charqueadores em tentarem distintas formas de organização da produção.
Note-se também que, no Uruguai, a remuneração era feita com base no número de unidades.
Segundo COUTY (1880, p. 147) o pagamento era feito às equipes de trabalhadores,
uniformes na função, de acordo com cada centena de animais processados. Obviamente, na
ausência de controles, o incentivo para cada trabalhador individual se dedicar cai de acordo
com o aumento do tamanho da equipe. COUTY (1880), tal como CHAVES (1822), adota
dois padrões: percebe todos os problemas de incentivos e controle no trabalho escravo, mas
desconsidera os que ocorrem no trabalho livre.8
No tocante à divisão do trabalho escravo, talvez ela tenha sido maior do que
apontam os autores. GUTIERREZ (1999, p.180) apresenta um levantamento feito a partir dos
inventários de charqueadores pelotenses entre 1810 e 1887. Mostra-se a ocorrência de
escravos em dez diferentes tarefas diretamente ligadas ao processo de produção do charque.
Havia escravos em outras duas dezenas de atividades diferentes, como de apoio ou
domésticas. Segundo a autora (1999, p. 182), 53% dos escravos possuíam ofício específico na
amostra examinada. Antes dela, CORSETTI também encontrou registros de escravos
especializados nos inventários, o que a levou a asseverar “a existência de um certo grau de
divisão técnica do trabalho” (1983, p.136; grifo no original).

7

CARDOSO (1977, p. 206) faz referência a essa prática, contudo a trata como uma excrescência, uma
anomalia do sistema escravista em crise.

8

Ver FURUBOTN e RICHTER (1996) para os problemas de agente-principal a partir de uma ótica
neoinstitucionalista. FENOALTEA (1997) trata da mesma questão no trabalho escravo.
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Enfim, quanto mais se olham para os problemas de organização da produção do
charque dos dois lados da fronteira sul, mais claro fica que eles não eram totalmente distintos.
Os mesmos problemas de incentivos e de controle que enfrentam uns, enfrentam outros.
Talvez não no mesmo grau, mas, de qualquer forma, existem semelhanças nas questões
organizacionais a serem resolvidas.
É interessante notar que os saladeiros baseados no trabalho assalariado não foram
bem-sucedidos. O francês J. B. Roux fracassou, em meados do século XIX, ao instalar, em
Pelotas, uma charqueada com o chamado “sistema platino”, empregando trabalhadores livres
bascos, uruguaios e argentinos (BELL, 1998, p. 233n)9. CORSETTI (1983, p. 175-176) relata
que Junius Brutus Cássio de Almeida gastou quatrocentos contos de réis remodelando a sua
charqueada. Importou máquinas e técnicos da Itália, trouxe quarenta operários especializados
de Montevidéu e passou a produzir de acordo com o "sistema platino". A própria Princesa
Isabel teria visitado o estabelecimento e presenciado uma rês ser desmanchada em cinco
minutos por um carneador uruguaio. Qual não é a surpresa em descobrir que o mesmo Junius
Brutus de Almeida, três anos depois, em dezembro de 1887, enfrentou uma rebelião escrava
em sua charqueada10. Essas informações sugerem que mesmo os charqueadores mais
empreendedores seguiram vendo no trabalho escravo uma prática rentável. No mesmo
sentido, COUTY (1880, p. 150) faz referência ao fracasso da tentativa de utilização de
trabalhadores bascos livres nas charqueadas.
É curioso que CARDOSO (1977) não cite a razão que o próprio Couty apresentou
para a persistência da utilização de trabalhadores cativos. Segundo o autor francês, o
problema era a falta em Pelotas e nas regiões vizinhas de colonos suficientes para trabalharem
nas charqueadas (COUTY, 1880, p. 151). Ele também faz referência que se um charqueador
trouxesse trabalhadores especializados, os custos seriam “ainda mais onerosos que o são no
Sul [Uruguai]” (COUTY, 1880, p. 150). Dessa forma, mesmo reconhecendo uma maior

9

Para CARDOSO (1977, p. 207), o fracasso do trabalho livre das charqueadas pelotenses, vem do fato
de que os senhores de escravos seguiriam tratando seus funcionários como tratavam os escravos. Ele
não apresenta evidências para essa afirmação.

10

LONER (1997) examina o evento com profundidade e mostra que, na seqüência, quase houve um
conflito físico entre abolicionistas e escravocratas. Alguns escravos foram recuperados com o auxílio
de capitães-do-mato e a solução conciliatória adotada foi a “libertação” com cláusula de prestação de
serviços por três anos. Paradoxalmente, coube aos abolicionistas zelar pelo cumprimento de tal acordo.
Fica claro aqui que mesmo que a importância do trabalho cativo às vésperas da Abolição.

7

eficiência técnica nos saladeros, Couty reconhece que o problema era de escassez do fator
trabalho e não precisa asseverar qualquer irracionalidade econômica para justificar a
utilização de escravos nas charqueadas.

2. ANÁLISE ECONÔMICA DA ESCRAVIDÃO NAS CHARQUEADAS
O método aqui utilizado se baseia em CONRAD e MEYER (1958) e FOGEL e
ENGERMAN (1974). Tendo em vista os objetivos presentes e dados disponíveis, algumas
adaptações foram necessárias para viabilizar a análise da racionalidade econômica da
escravidão nas charqueadas.
A racionalidade dos charqueadores será avaliada de duas formas. A primeira
através do cálculo da taxa interna de retorno esperada da aquisição de um escravo de primeira
linha a ser empregado na charqueada. A segunda trata de examinar se, já possuindo escravos,
era rentável efetuar a troca de mão-de-obra escrava para trabalhadores livres. Optou-se por
uma estimativa conservadora da lucratividade da escravidão. Escolheram-se os valores
médios dos parâmetros quando isso foi possível e outros valores estão, muito provavelmente,
viesados contra a hipótese aqui defendida.

2.1. A TAXA INTERNA DE RETORNO DA ESCRAVIDÃO
As análises de CONRAD e MEYER (1958) e FOGEL e ENGERMAN (1974)
partem da idéia de que a decisão de um proprietário de escravos segue a mesma fórmula do
cálculo retorno de qualquer outro investimento. Se a taxa interna de retorno da compra de um
escravo for superior à taxa de juros corrente tem-se uma aplicação lucrativa. Vale notar que a
taxa aqui calculada é a esperada por um charqueador que siga uma regra muito simples de
expectativas: ele supõe que todas as variáveis (incluindo preços de escravos, charque e
derivados) seguirão repetindo seus valores presentes. Trata-se, pois, de um problema de
encontrar a taxa de juros que garanta a igualdade abaixo:
t

R
t
1 (1 + i )
R= VPmgL - M
Pe = ∑

Onde:
Pe = preço do escravo;
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R = o retorno líquido esperado;
t = período esperado de utilização do escravo;
i = taxa interna de retorno;
VPmgL = Valor do produto marginal do trabalho escravo;
M= Custo de manutenção de um escravo.
As seguintes fontes e estimativas foram adotadas para cada um desses valores:
•

Pe= NOGUERÓL (2002) apresenta os preços de venda de escravos de
primeira linha na praça de Porto Alegre. Os valores constam do Anexo 1.

•

R= A obtenção do retorno líquido esperado é mais complexa. A
característica principal da escravidão é que os "salários" pagos, ou seja, a
subsistência, são menores do que o valor do produto marginal. Como
calcular o valor do produto marginal do trabalho escravo? Basta supor que a
produção de charque pode ser aproximada através de uma função de
produção Cobb-Douglas com rendimentos constantes de escala. Nesse caso,
tem-se o seguinte:
Y= K1-β. Lβ
PmgL = β . (K1-β. Lβ )/L
PMgLe = β . PmeLe

•

Preço do charque (P): A série dos preços corrente em quilos do charque
consta de SILVA (1979). Esses valores não incluem impostos e são os de
saída da Província. Para considerar o custo de transporte da charqueada até
o porto de embarque, aplicou-se um redutor de 5% nos preços.
Deve-se levar em conta, contudo, que as carnes salgadas eram apenas um
dos produtos produzidos nas charqueadas. Não se obtiveram preços de
couros, sebo e miúdos para todo o período e teve-se que recorrer a
aproximações. BARRÁN e NAHUM (1973, p.315) consideram que para
cada unidade monetária obtida com a venda do charque, mais um seria
obtido com outros produtos (couro, sebo ou outros miúdos). MARQUES
(1992, p. 14) trabalha com proporções próximas para o Rio Grande do Sul
de 1789. Dessa forma, optou-se por multiplicar por dois o preço do charque.
Essa estimativa deve ser mais bem definida em estudos futuros;

•

Custo de Manutenção (M): Na falta de melhor estimativa, será considerado
o valor de 60.300 mil-réis que MELLO (1978) calculou para o caso dos
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escravos adultos na roça da província do Rio de Janeiro em 1873. Através
do índice de preços estimado pela Prof ª Eulália LOBO (apud LEFF, 1991)
foram calculados os valores para os outros anos. O mesmo índice foi
utilizado em todos os cálculos deste trabalho;
•

Produto Médio do Trabalho Escravo (PmeLe): Segundo COUTY (1880, p.
138), 80 escravos são capazes de preparar 200 a 250 animais por jornada.
Considerou-se o valor médio de 2,8 animais/dia. O rendimento em charque
por cabeça, segundo o mesmo autor (1880, p. 60) era de 60 quilos. Ele
ainda informa qual era o período de safra do charque: de outubro até fins de
junho (1880, p. 60). Logo, o produto médio anual de cada escravo era de
45.530 quilos (2,8 animais X 60 quilos X 270 dias);

•

Elasticidade-produto do trabalho (β): BARRÁN e NAHUM (1973, p. 315)
afirmam que, em 1896, no Uruguai, para cada quilo processado, 1,35 pesos
visavam o pagamento de salários e 2,54, os lucros. Com isso, a parcela dos
salários na renda seria de 34%, e, portanto, o valor de β é igual a 0,34. Esse
valor deve estar bastante subestimado porque reflete um momento e local
no qual havia uma maior intensidade de utilização do capital;

•

Expectativa de vida do escravo (t): MELLO e SLENES (1980) estimam
entre 28 e 32 anos a expectativa de vida de um escravo do sexo masculino
de 20 anos na cafeicultura. Optou-se por utilizar 30 anos como valor
adequado de t. COUTY (1880, p.142) aponta para a inexistência de maior
morbidade no trabalho da charqueada em relação a outros. Em termos ideais
seria apropriado obter estimativas específicas para as charqueadas, porém
não há razões para crer, a priori, que haja diferenças grandes em relação ao
centro do país. Considera-se também que o escravo trabalhará até o fim de
sua vida estimada (50 anos, no caso).

Abaixo se mostra que, apesar de cadente, a taxa interna de retorno esperada foi
positiva e elevada em boa parte do período examinado. As maiores taxas foram obtidas nos
primeiros anos, ultrapassando 40%. Os problemas de lucratividade ficam mais claros a partir
da década de 1870. Entre 1877 e 1882, a taxa interna de retorno não se define, pois o retorno
líquido obtido com os escravos foi negativo. Ou seja, o valor do produto marginal foi
insuficiente

para

fazer

frente

aos

gastos

de

subsistência.
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GRÁFICO 1- TAXA INTERNA ESPERADA DA ESCRAVIDÃO NAS CHARQUEADAS GAÚCHAS (1838-1884)
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2.2. A RENTABILIDADE DA MUDANÇA PARA O TRABALHO LIVRE
A questão agora é avaliar, na visão do senhor de escravos, a cada período, se é
vantajoso passar a utilizar trabalhadores livres. Vendendo seus escravos, ele tem uma receita
de venda (Pe) que pode ser aplicada à taxa de juros corrente (r). Além disso, ele deixa de arcar
com os gastos de subsistência dos escravos (S). Por outro lado, ele passa a pagar um salário
(wl) para os trabalhadores livres que os substituirão.
Se Pe r + S >wl for positivo valerá a pena vender os escravos e passar a pagar
salários para trabalhadores livres. Se Pe r + S < wl, o gasto com salários seria maior do que o
que se deixaria de pagar de subsistência dos escravos e com o rendimento advindo de sua
possível venda.
•

Preço dos escravos em Porto Alegre (V): São os mesmos valores de
NOGUERÓL (2002) já citados;

•

Taxa de juros (r): CASTRO (1973) considera que 8% ao ano de juros reais
são uma boa estimativa para o período;

•

Salário do trabalhador livre (wl): Deve-se estimar qual seria o salário
auferido por um trabalhador assalariado em uma charqueada que, no Rio
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Grande do Sul, utilizasse uma organização da produção semelhante à
uruguaia. No equilíbrio, o salário (w) é igual ao valor do produto marginal
do trabalho, ou seja, o preço do charque (P) vezes o PMgL. A idéia é aplicar
o mesmo método da seção anterior (wl= VPMgL= p. PmgL = β . (K1-β.
Lβ)/L) mas utilizando parâmetros que retratem a produção com mão-deobra livre;
•

PmeLl: COUTY (1880, p. 138) sustenta que um saladero com 180
operários preparava de 600 a 800 animais, isto é, entre 3,3 e 4,4 animais por
trabalhador. Sobre o rendimento em charque de cada cabeça de gado,
COUTY (1880, p.117) afirma que um boi médio no Uruguai rendia mais 10
quilos de charque que no Rio Grande do Sul11. Esse valor é próximo ao
limite superior de 68,70 quilos que BARRÁN e NAHUM (1967, p. 102)
registraram para meados do século XIX. A safra nos saladeros era mais
curta do que nas charqueadas. Os mesmos autores (v. 3, p.321) apontam que
os operários uruguaios trabalham apenas 4 ou 5 meses por ano. Considerouse que eles trabalhavam 150 dias de trabalho. Assim sendo, chega-se a uma
estimativa de produto médio do trabalho de 40.200 quilos de charque por
ano (150 dias *3.9 cabeças de gado processadas* 70 quilos de charque por
cabeça de gado);

•

β: 0,34, o mesmo da seção anterior. Novamente há o risco de subestimação
uma vez que os dados se referem ao ano de 1896, período no qual o estoque
de capital já era mais alto.

Os cálculos resultantes encontram-se no Anexo 2 e o gráfico abaixo apresenta uma
ilustração. Nos períodos em que Pe r+ M esteve sobre wl foi rentável manter escravos. Como
se vê, durante boa parte do período analisado, a decisão de não contratar trabalhadores livres
foi racional. Apenas a partir dos anos de 1870 é que ficam mais claros os ganhos com a venda
de cativos. Mesmo nesse período, devemos ser céticos de que haveria trabalhadores dispostos
a trabalhar pelo salário wl estimado. Os valores médios de 100 mil-réis durante o último
decênio do período analisado equivalem a um terço do que ganhava um carroceiro na
Paróquia do Rosário em Porto Alegre em 1880 (SILVA Jr. e MOREIRA, 2003).
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GRÁFICO 2 – ESTIMATIVA DA RENTABILIDADE DA MUDANÇA DO TRABALHO CATIVO PARA O
TRABALHO LIVRE (1838-1884)
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Outra forma de calcular qual seria o salário do trabalhador livre na charqueada é
olhar diretamente para o quanto se pagava para um operário no Uruguai. COUTY (1880, p.
141) escreveu que, no Uruguai, o trabalho é "pago muito caro aos operários livres". Em outra
obra, ele apresenta os dados (1881, p. 80) e diz que um trabalhador uruguaio nos saladeros
ganha 20 a 30 francos por dia. Tomando o valor de 25 francos por dia e levando em conta a
mesma jornada anual e taxa de câmbio por ele utilizada, chega-se a um pagamento anual de
1.500 mil-réis (25 francos/dia X 150 dias X 400 mil-réis/franco). BARRÁN e NAHUM
(1973, p.321) afirmam que, em Montevidéu, um carneador ganhava um salário oito vezes
maior do que o de subsistência ou de 4 vezes maior do que o de um padeiro. Mantida a
mesma proporção, qual seria o salário então de um carneador no Brasil? Ora, os rendimentos
médios dos onze padeiros de Porto Alegre examinados na amostra de SILVA Jr. e MOREIRA
(2003) foram de 503 mil-réis. Os rendimentos dos trabalhadores dos saladeros seriam, assim,
semelhantes aos de um fazendeiro, ou de um engenheiro, em Porto Alegre. Esse valor parece
exagerado, sendo mais prudente manter o valor de 1500 mil-réis, calculado a partir de

11

MARQUES (1992, p.15) afirma que o gado platino rendia ente 135 e 165 kg de charque. Esse valor
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COUTY (1881). Mesmo com tal remuneração e refazendo os cálculos, a opção por migrar
para o trabalho livre nunca seria atraente para o proprietário de escravos.
A queda da lucratividade e a aparente maior atratividade da transformação do setor
para a mão-de-obra livre, no final do período, devem ser mais bem examinadas. Esses
fenômenos derivam da forte redução do preço do charque em moeda nacional. A questão a ser
apreciadas, na seção seguinte, é a causa profunda de tal queda de preços.

3. UMA EXPLICAÇÃO ALTERNATIVA PARA A CRISE DO CHARQUE
A crise do charque resultou de um processo econômico conhecido: a Dutch Disease
(Doença Holandesa)12. Ela se manifesta quando um boom exportador em um setor da
economia conduz à crise de outros setores sujeitos à competição internacional. No caso
gaúcho, a mesma expansão da cafeicultura que garantiu a demanda pelo charque gerou,
também, a sua crise. Conforme será visto, os mecanismos econômicos que explicam o
fenômeno dispensam que se atribua irracionalidade aos charqueadores.
Em termos estilizados, a Dutch Disease começa quanto, por um motivo exógeno,
surge um boom exportador em um setor. O efeito multiplicador da expansão das exportações
gera um aumento da demanda interna por produtos non-tradeables que resulta em uma
inflação interna. A taxa de câmbio real se valoriza, o que reduz a competitividade de outros
setores exportadores ou sujeitos à competição internacional. Além disso, há uma realocação
do fator trabalho na direção do setor que passa pelo boom.
Como esse retrato se encaixa no caso do Brasil do século XIX? As exportações de
café aumentaram de apenas 129 mil sacas de 60 kg em 1821 para mais de 9 milhões de sacas
no final do século. O valor exportado mostrou a mesma tendência, passando de 704 a 18.889
milhares de libras esterlinas no mesmo período (IBGE, 1990). Igualmente impressionante foi
o processo que levou a pauta de exportações brasileiras a ser tomada pela rubrica "café em

deve estar superestimado.
12

O termo "Dutch Disease" foi criado pela revista Economist em 1977 ao analisar os inesperados fatos
que estavam se dando com a economia holandesa na época. A descoberta e exploração de petróleo,
iniciadas na década anterior, motivaram uma onda de otimismo na Holanda. Supunha-se que o
resultado do boom exportador de petróleo seria a aceleração do crescimento econômico no país. No
entanto, não foi isso que aconteceu. Ao longo dos anos 70, o produto cresceu lentamente, a inflação
aumentou, o desemprego cresceu e as exportações de manufaturados minguaram.O core model para a
doença holandesa é CORDEN (1984).

14

grão". De cerca de 20% nos anos 20, tal item ocupou até mais de dois terços do valor
exportado a partir dos anos de 1880.
Esse boom exportador gerou os efeitos esperados sobre a taxa de câmbio. No
Gráfico 1 apresenta a taxa de câmbio real no período 1822-1889. A taxa de câmbio nominal
mil-réis por libras teve como fonte ONODY (1960), o nível de preços da Inglaterra foi de
TRIGGER (1999) e a série de preços internos, LOBO (apud LEFF, 1991). Como se vê, a
valorização real do mil-réis é brutal ao longo do século. Essa tendência se dá porque a série da
professora Eulália Lobo representa uma cesta de consumo com produtos alimentares que
praticamente não eram comercializados no mercado internacional. De 1822 a 1889, esse
índice de preços teve uma elevação de 3170% (5,35% ao ano) enquanto o taxa de câmbio
nominal variou apenas 85% (0,92% a.a.).13
Na Dutch Disease, os setores abertos à concorrência internacional e que não
passam pelo boom são as principais vítimas. Apesar da inflação, seus preços não sobem uma
vez que estão sujeitos à competição externa e a taxa de câmbio se valoriza. Portanto, seus
preços cairão quando comparados aos do setor de non-tradeables. No gráfico abaixo, foram
plotadas as séries de preços do charque exportado em preços correntes e deflacionados pelo
índice de LOBO (com base em 1850). Chama atenção a velocidade da queda dos preços do
produto, especialmente a partir de meados da década de 1860.

13

O índice de preços inglês, apesar das variações ao longo do século, foi praticamente estável entre os
extremos do período 1822 e 1889.
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GRÁFICO 3 - PREÇOS DO CHARQUE (CORRENTE E EM VALORES DE 1850) - 1837-1890
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FONTE: Cálculos do autor com base em SILVA (1979) e LEFF (1991).

Conforme se disse, outra característica da Dutch Disease é que o setor que passa
pelo boom atrai trabalho dos outros setores. Os dados levantados por KLEIN (1971) mostram
que, em 1852, o Rio Grande do Sul era o segundo maior fornecedor de escravos para o Rio de
Janeiro (11% do total importado)14. CONRAD (1978, p. 358) mostra que entre 1852 e 1861,
3.404 escravos foram importados do Sul do Brasil pelo Rio de Janeiro. CORSETTI (1983),
por outro lado, considera que o Rio Grande do Sul foi exportador liquido de escravos apenas
entre 1852-1858 e a partir de 1870. Já as informações referentes a 1874 e 1884 (CONRAD,
1978, p. 351) mostram que a província forneceu 14.302 escravos para outras regiões. Se as
informações quantitativas são insuficientes, os relatos da época ajudam a preencher a lacuna.

14

A principal província fornecedora era a Bahia (com 38% do total de 978 escravos que Klein
identificou). A bem da verdade, Klein argumenta que o tráfico interprovincial era pequeno, em termos
relativos, quando comparado com os contingentes de escravos que já existiam nas províncias
exportadoras de café. As necessidades de braços foram supridas, em grande parte, pelo comércio
intraprovincial.
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CARDOSO (1977, p. 169) cita o seguinte trecho de um relatório do Presidente Souza Ferraz:
"Uma parte da População d'esta Província igualmente vai sofrendo desfalque em virtude de
sua passagem para as nossas Províncias do Norte. Refiro-me à população escrava".
Em síntese, o boom do café foi perverso para o charqueador gaúcho devido à
realocação do fator trabalho (escravos, no caso) e à valorização cambial que abalou a sua
competitividade em relação à produção uruguaia. Foi a queda do preço do charque em termos
reais e nominais que derrubou a taxa interna de retorno do investimento em escravos e,
reduzindo o salário estimado pelo trabalho livre na seção 2.2., parecia tornar a escravidão não
atraente. O problema estava na atividade saladeiril como um todo e não na escravidão. Em
outras palavras, a crise ocorreu apesar da escravidão e não por causa da escravidão.

4. CONCLUSÃO
Durante a maior parte do século XIX, o trabalhado cativo nas charqueadas foi uma
forma de, em uma situação de escassez de mão-de-obra, obter altas taxas de retorno. Durante
muito tempo, os charqueadores se aproveitaram das condições favoráveis dos mercados e da
exploração dos trabalhadores negros escravos.
Ao contrário do que afirmavam Couty, Cardoso e tantos outros, o presente estudo
sugere que o problema das charqueadas não estava na condição dos seus trabalhadores, nem
na irracionalidade dos proprietários. A Dutch Disease, provocada pela expansão das
exportações café, foi a responsável pela crise do charque. A valorização real do câmbio e a
elevação do preço do trabalho (cativo, no caso) fizeram com que o charque perdesse
competitividade frente ao produto similar importado. A crise do charque foi o resultado, em
última instância, do sucesso das províncias cafeeiras. O uso de trabalhadores livres não
evitaria a crise que se seguiu.
A despeito das evidências, o caráter preliminar das estimativas sugere que ainda
seria imprudente sepultar a tese de Cardoso. Por outro lado, não se pode mais aceitar as suas
afirmações sem um rigoroso exame empírico. Nesse campo, a maior urgência está na
estimação de parâmetros e variáveis que reflitam as características da economia gaúcha da
época. No âmbito desse projeto de pesquisa, busca-se investir em aproximações mais precisas
das seguintes variáveis: preços de aluguéis de escravos por idade, seus custos de manutenção,
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elasticidade-produto do trabalho e refinamentos no cálculo da produtividade média do
trabalho cativo nas charqueadas.
O estudo de CONRAD e MEYER (1958) não contribuiu para encerrar os debates
sobre a lucratividade da escravidão nos E.U.A. Pelo contrário, animou-o, com pesquisadores
questionando, investigando e debatendo cada um dos valores que eles adotaram. Durante esse
processo, foi-se compondo um mosaico da história econômica norte-americana bem diferente
- e mais preciso - do que a imagem até então prevalecente. Oxalá que o mesmo aconteça para
a história da escravidão no Rio Grande do Sul. Caso os esforços de pesquisa se dirijam na
busca de novos dados, tendo a Ciência Econômica como guia, a historiografia gaúcha poderá
se renovar, abandonando as infrutíferas polêmicas que se apóiam em argumentos de
autoridade e não nas evidências empíricas.

18

BIBLIOGRAFIA
BARRÁN, J. P. e B. NAHUM. Historia rural del Uruguay moderno. Montevideo:
Ediciones de la Banda Oriental, v.1. 1967.
______. Historia rural del Uruguay moderno. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental,
v.3. 1973.
BELL, S. Campanha gaúcha: a Brazilian ranching system, 1850-1920. Stanford,
Califórnia, 1998.
CARDOSO, F. H. Capitalismo e escravidão no Brasil meridional: o negro na sociedade
escravocrata do Rio Grande do Sul. São Paulo: Difusão. 1977.
CASTRO, H. O. P. de. Viabilidade econômica da escravidão no Brasil: 1880-1888. Revista
Brasileira de Economia, v. 27, n.1, p.43-67, jan/mar 1973.
CHAVES, A. J. G. Memórias econo-políticas sobre a administração pública do Brasil.
Porto Alegre: cia. União de Seguros Gerais, 1978 [1822].
CONRAD, R. Os últimos anos da escravidão no Brasil: 1850-1888. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1978.
CONRAD, A. H. e J. H. MEYER. The Economics of Slavery in the Antebellum South.
Journal of Political Economy, v.66, p.95-130. 1958.
CORSETTI, B. Estudo da charqueada escravista gaúcha no século XIX. Niterói- RJ,
1983. Dissertação (Mestrado em História) - Departamento de História, UFF.
CORDEN, W. M. Booming sector and Dutch Disease economics: Survey and consolidation.
Oxford Economic Papers, v. 36, p.359-380, 1984.
COUTY, L. A erva-mate e o charque. Pelotas: Seiva, 2000 [1880].
FEE.- Fundação de Economia e Estatística. De Província de São Pedro a Estado do Rio
Grande do Sul - censos do RS 1803 - 1950. Porto Alegre: FEE. 1981.
FENOALTEA, S. Slavery and supervision in comparative perspective: a model. Journal of
Economic History, v.44, n.5, p.307-329, Sept. 1996.
FOGEL, R. W. e ENGERMAN, S.T., Time on the Cross: The Economics of American
Negro Slavery. Boston: Little, Brown and Company, 1974.
FURUBOTN, E. e R. RICHTER. Institutions and Economic Theory: the contribution of
the New Institutional Economics. Michigan: Michigan University. 1997

19

GUTIERREZ, E. J. B. Barro e sangue: Mão-de-obra, arquitetura e urbanismo em Pelotas
(1777-1888). Porto Alegre, 1999. Tese (doutorado em História) - Departamento de
História, PUC-RS.
IBGE. Estatísticas históricas do Brasil: Séries econômicas, demográficas e sociais. RIo de
Janeiro: IBGE, 1990.
KLEIN, H. The internal slave trade in nineteenth-century Brazi: a study of slave importations
into Rio de Janeiro in 1852. Hispanic American Historical Review, v.51, n.4, Nov, p.56785. 1971.
LEFF, N. H. Subdesenvolvimento e desenvolvimento no Brasil. Rio de Janeiro: Expressão
e Cultura, 1991. 2 v.
MARQUES, A. F. A Economia do Charque. Porto Alegre: Martins Livreiro. 1992
MELLO, P. C. de. Aspectos econômicos da organização do trabalho na economia cafeeira do
Rio de Janeiro. 1850-1888. Revista Brasileira de Economia, v.32, n.1, p.43-67. 1978.
______. ; SLENES, R. W. Análise econômica da escravidão do Brasil. In: ABREU, M. de P.;
NEUHAUS, P. Economia brasileira: uma visão histórica. Rio de Janeiro: Campus, 1980.
_____. Estimativa da longevidade de escravos no Brasil na segunda metade do século XIX.
Estudos Econômicos, v.13, n.1, Jan./Abr., p.151-179. 1983.
____. A economia da escravidão nas fazendas de café: 1850-1888. Rio de Janeiro: PNPE.
1984 (Série Fac-símile).
MONASTERIO. L. A decadência das charqueadas gaúchas no século XIX: uma nova
explicação. In: VIII Encontro Nacional de Economia Política, 2003, Florianópolis.
Anais do VIII Encontro Nacional de Economia Política. Florianópolis: SEP, 2003.
NOGUERÓL, L. P. N. Mercado regional de escravos: Padrões de preços em Porto Alegre
e Sabará - elementos de nossa formação econômica e social. In: Primeiro Encontro de
Economia Gaúcha 2002, Porto Alegre. Anais... 2002.
ONODY, O. A inflação brasileira: 1820-1958. Rio de Janeiro. 1960.
PESAVENTO, S. J. História do Rio Grande do Sul. 5a. ed. Porto Alegre: Mercado Aberto,
1990.
_____. República Velha gaúcha: Charqueadas, frigoríficos e criadores. Porto Alegre:
Movimento, 1980.
SILVA, E. M. Ligações externas da economia gaúcha (1736-1890). In: DACANAL, J. H.;
GONZAGA, S. RS: Economia e política. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1979.

20

SILVA JR., A. L. D. e P. R. S. MOREIRA. Nota preliminar sobre os votantes da paróquia
do Rosário (Porto Alegre, 1880). 2003. (mimeo)
SMITH, A. An inquiry into the nature and causes of the wealth of the nations. Oxford:
Oxford University Press, 1976 [1776].
TARGA, L. R. P. As diferenças entre o escravismo gaúcho e o das plantations do Brasil incluindo no que e por que discordamos de F.H.C. Ensaios FEE, v. 12, n.2, p.445-480,
1991.
TAUNAY, C. A. Manual do Agricultor Brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras. 2001
[1839].
TRINDADE, H. e M. I. NOLL. Rio Grande da América do Sul: partidos e eleições (18231990). Porto Alegre: Editora da UFRGS. 1991.
TRIGGER, R. Inflation: the value of the pound 1750-19998. House of Commons Library
Research Paper 99/20, 1998.
VERSIANI, F.; VERGOLINO, J. R. de O. Preços de escravos em Pernambuco no século
XIX. In: Anais do XXX Encontro Nacional de Economia - ANPEC 2002, Nova Friburgo.
ANPEC, 2002.
VERSIANI, F. Posse de escravos e estrutura de ativos no agreste pernambucano. In:
XXIX Encontro Nacional de Economia 2000, Salvador/Bahia. Anais. ANPEC, 2000.
_______. Brazilian slavery: Toward an economic analysis. Revista Brasileira de Economia,
v.48, n.4, p.463-477. 1994.
______. Gilberto Freyre, a escravidão 'benigna' e a economia do escravismo. Anais do
XXVII Encontro Nacional de Economia. Belém, Pará: ANPEC, 1999.

Aderência: Liberalismo Econômico e Política Comercial Britânica em 1820-1913
O liberalismo considera a importação, e não a exportação, o objetivo maior do comércio
internacional, de modo que aponta a liberalização unilateral como a melhor política
comercial. Por outro lado, a política comercial da Grã-Bretanha foi coerente com a teoria
normativa liberal de comércio internacional ao praticar liberalização comercial unilateral
em 1820-1913. Uma vez que a expansão das exportações daquele país dependia de suas
importações, porém, o resultado daquela política coincidia com o objetivo último dos
grupos que sustentavam a liberalização – exportadores de produtos, serviços e capital:
exportar. Assim, a política comercial britânica de 1820-1913 foi coerente com a teoria
normativa liberal de comércio internacional, contudo, por objetivar exportar mais do que
importar ela não foi strictu sensu liberal, mas sim aderiu ao liberalismo.
Palavras Chave: Política comercial, Liberalismo, Grã-Bretanha.
I – Introdução
Por serem inteligíveis ao seu objeto de estudo – grupos de pessoas - as ciências sociais têm
o poder de alterar a realidade que estuda. Suas teorias contam, assim, com dois lados:
descrever fenômenos econômicos, construindo ferramentas capazes de fazer previsões; e
formular mensagens aos objetos em análise para melhorar – cabe aqui a questão do que é o
melhor – as condições em que vivem. Esses dois papéis são caracterizados,
respectivamente, por teoria normativa e teoria positiva. A primeira refere-se ao que é e
baseia-se em argumentos lógicos, enquanto a segunda trata do que deveria ser, sustentandose em pré-julgamentos sobre o que é melhor e o que é pior.1
A teoria normativa vem à tona quando formuladores de política econômica lançam
mão da teoria econômica positiva para tomar suas decisões. Quando se trata do comércio
internacional, a teoria positiva pode prever os resultados da imposição de tarifas e da
abertura comercial, enquanto a teoria normativa julga qual deles é o melhor. Por
conseqüência, quando se busca estabelecer conexões entre a ciência econômica e a política
econômica, torna-se necessário confrontar essa última com a teoria normativa que, ao
determinar quais devem ser os objetivos dos seus formuladores, lhes provê um receituário.
Esse artigo busca contribuir para o melhor entendimento da influência da teoria
normativa do comércio internacional na formulação de política comercial. Com esse
intuito, estudaremos a teoria normativa liberal do comércio internacional, que ocupa seu
mainstream. Em seguida, caracterizaremos a política comercial britânica de 1820 a 1913 1

Usamos aí a definição de Wong (1987, p. 920).
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considerada clássica no que se refere a experiências de liberalização comercial - com base
no estudo precedente sobre a mensagem normativa da teoria liberal. Assim, além de lançar
luz sobre os limites da teoria de comércio internacional no mundo real, o artigo apresenta
uma qualificação histórica da referida política comercial que, em função de sua relevância
na formação do sistema de comércio internacional contemporâneo, constitui-se em
ferramenta útil a estudos mais amplos sobre o sistema como um todo.
O exercício de comparação entre a história e o pensamento econômico é essencial
tanto para entender o mundo através de teorias quanto para aprimorar essas últimas a partir
da realidade. Ambos esforços acadêmicos são especialmente urgentes quando se refere à
política comercial e à teoria de comércio internacional. O uso recorrente e indiscriminado
de termos relacionados ao liberalismo em discussões sobre políticas comerciais bem como
o marcante distanciamento entre a teoria de comércio internacional do mainstream e os
acontecimentos do mundo real comprovam essa urgência
O artigo é composto por 4 seções, das quais a primeira é essa introdução. A segunda
analisa a teoria normativa liberal de comércio internacional, que se deriva da teoria positiva
neoclássica sobre o tema, expressa pelo modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson. A segunda
seção estuda a política comercial britânica em 1820-1913. A quarta seção conclui o artigo
ao caracterizar a referida política comercial com base na referida teoria normativa.
II - Liberalismo Econômico e Política Comercial: a Teoria Normativa Liberal de
Comércio Internacional
Teoria normativa liberal de comércio internacional deriva-se da teoria positiva neoclássica
sobre o tema, a qual é expressa pelo modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson e se compõe de
quatro teoremas: o teorema de Equalização de Preços dos Fatores, o teorema StolperSamuelson, o teorema Rybczynski, e o teorema Hekscher-Ohlin.2
O teorema da Equalização de Fatores afirma que, em livre comércio, os preços dos
fatores são determinados internacionalmente, enquanto que o Teorema Stolper-Samuelson
diz que os preços dos fatores são dependentes dos preços dos bens finais. O Teorema
Heckscher-Ohlin, determina que um país exportará o bem que usa intensivamente o fator de
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produção relativamente mais abundante. Disso decorre que, ao se caminhar da autarquia
para livre comércio, os preços relativos se deslocarão, como é mostrado pelo Gráfico I de
PP para PP’. Por fim, como a dotação de fatores internacional em livre comércio é igual ou
maior do que a dotação de fatores de cada país em autarquia, com base no Teorema
Rybczynski afirma-se que o livre comércio eleva a oferta geral de bens.
O modelo Heckscher-Ohlin-Samuelson supõe pleno-emprego dos fatores de
produção, de modo que o bem-estar material é determinado apenas pela oferta. Além disso,
define níveis de bem-estar com base em níveis de utilidade, os quais podem ser expressos
por curvas convexas à origem de um gráfico TxV, como no Gráfico I. Dessa forma, dos
quatro teoremas acima expostos temos que em livre comércio atinge-se um nível de
utilidade superior do que em autarquia. Isso é expresso no Gráfico I.
GRÁFICO I
Equilíbrios em livre mercado e em autarquia

O gráfico refere-se a um país que, em livre comércio, exporta V e importa T. A curva
côncava em relação à origem define a possibilidade de produção desse país, dada por suas
dotações de capital e trabalho e as tecnologias disponíveis. A curva Ua é a curva de
utilidade que maximiza a utilidade dos consumidores em autarquia. Ela é definida por
tangenciar a curva de possibilidade de produção no ponto onde passa a curva de preços
relativos PP, garantindo o equilíbrio de mercado no interior dessa economia. Com a
liberalização comercial, os preços relativos são deslocados de PP para PP’, de forma que
3

essa última define os preços relativos internacionais. Nota-se que por PP’ser mais inclinada
do que PP, o preço relativo (Pv / Pt) internacional é maior do que em autarquia nesse país, o
que é coerente com o fato dele exportar V e importar T em livre comércio.
Na nova situação, em livre comércio, a utilidade do país pode ser elevada a uma
curva de utilidade superior – a curva Ulc - que satisfaz o novo equilíbrio de mercado por
ser tangente a PP’, que também é tangente à curva de possibilidade de produção. Vê-se
claramente que Ulc está acima de Ua e de qualquer outra curva entre essa duas. Disso se
conclui que o livre comércio é preferível a qualquer outra situação. A mensagem normativa
do liberalismo neoclássico aos formuladores de política comercial torna-se então clara: é
sempre melhor liberalizar o comércio independente do que façam demais países nesse
assunto. Ou seja, a teoria normativa liberal de comércio internacional afirma que a melhor
política comercial é a liberalização comercial unilateral.
Por detrás desta mensagem normativa está a idéia de que o aumento das
importações é o responsável pela elevação das condições materiais dos países que praticam
o livre comércio. Ao fazê-lo, tal país se especializará no bem cujo fator intensivo lhe é
relativamente abundante. O excedente produzido será exportado para se importar produtos
que, em função de sua dotação de fatores, seriam impossíveis nele produzir aos preços de
livre comércio. Isto é, a finalidade do livre comércio é importar, e não exportar mais. A
teoria normativa liberal de comércio internacional é então clara ao afirmar que, por elevar
as importações ao máximo, a melhor política comercial é a liberalização unilateral.
III - O Paradigma do Livre Comércio: Política Comercial Britânica 1820 – 1913
O cenário internacional no qual a Grã-Bretanha estava inserida após 1815 era distinto do
anterior, marcado pelas Guerras Napoleônicas. Com a paz de 1815, o continente europeu
voltou a abrir-se ao comércio com a Grã-Bretanha, o que deu fôlego redobrado a defensores
de argumentos livre-cambistas na ilha, articulados em bem-sucedidos grupos de pressão.
Liberalização unilateral e grupos de pressão: 1820-1850
A fundação do Political Economy Club, em 1820, é um marco do início do movimento em
prol do livre comércio. Criado por David Ricardo e composto majoritariamente por homens
de idéias, esse grupo formulou a primeira petição apresentada ao Parlamento britânico a
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favor da liberalização comercial, intitulada “all the great principles of commercial policies”
(Mathias, 1989, p. 169). Outros grupos que trabalhavam no mesmo sentido eram compostos
por mercadores britânicos, responsáveis pelo comércio internacional da ilha e, por
conseqüência, economicamente interessados em um eventual crescimento do comércio
decorrente da liberalização comercial. A associação mais forte era o Manchester Chamber
of Commerce, cuja bandeira incluía, além da liberalização comercial, um vasto leque de
reformas, como a reorganização das finanças públicas, o fim da regulamentação
governamental sobre a atividade econômica e a construção de um novo sistema pacífico de
relações internacionais, esse último calcado justamente no livre-cambismo.
O impacto da campanha pelo laissez-faire sobre a legislação britânica foi rápido.
Em 1825, revogou-se a Combination Law, que restringia a associação de trabalhadores em
sindicatos. As leis que permitiam magistrados fixarem preços chegou ao seu fim em 1830.
Naquele mesmo ano, a Poor Law, que obrigava cidadãos considerados pobres a assumirem
trabalhos compulsórios e habitarem em moradias do estado, sofreram sérias limitações. Em
1833 aboliu-se o monopólio comercial da China. Um pouco mais tarde, mas no mesmo
sentido, o Parlamento revogou a lei da usura, em 1854, e aprovou a criação de companhias
de capital ilimitado em 1856 (Crouzet, 1982, p. 106). Tarava-se de um movimento liberal
que englobava grupos distintos e atingia objetivos em rápida velocidade. É bem verdade
que movimentos análogos também se colocaram em marcha em países europeus como
França, Holanda e Estados Germânicos nos segundo e quarto quartéis do século XIX, de
forma que a liberalização da vida econômica não foi privilégio dos britânicos.3 Contudo, os
primeiros registros desse movimento reformador são britânicos.
O mesmo pode-se dizer do liberalismo comercial. Os primeiros avanços em direção
ao livre comércio ocorreram na Grã-Bretanha da década de 1820. Três anos após a petição
do grupo de Ricardo, em 1823, Willian Hauskisson tornou-se presidente do Board of Trade
do Parlamento Britânico. Sob seu mandato, as tarifas de importação mais elevadas,
principalmente sobre produtos primários, foram reduzidas e as leis alfandegárias,
simplificadas. Como resultado, a tarifa média sobre as importações do Reino Unido, que
atingia 53,1% no período 1821-1825, variou para 47,2% em 1826-1830, e 50,5% entre
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1831 e 1835 (Mitchell, 1962, p. 121). Embora sem impacto naquele período, vale destacar
também a aprovação do Reciprocity of Duties Act em 1823, que permitia a assinatura de
tratados comerciais em caráter de reciprocidade e serviria de base ao tratado entre GrãBretanha e França de 1860 (Ver Fay, 1962, p. 51). Paralelamente, restringiu-se os Atos de
Navegação, que regulavam a atividade naval na Grã-Bretanha. Dos 1500 atos existentes em
1823, restavam apenas 11 em 1825. Contudo, as Leis do Trigo e as preferências coloniais
seguiram intactas. Além de reduções tarifárias gerais, tais pontos constituíram-se nos
objetivos centrais dos grupos favoráveis à liberalização comercial.
A luta da frente livre-cambista ganhou força com a reforma eleitoral de 1832, que
refletia o êxodo rural verificado na Grã-Bretanha desde meados do século XVIII.4 Sua
implementação concedeu o direito ao voto a uma boa parte da classe média urbana,
reorganizando a composição do Parlamento. Assentos até então ocupados por
representantes de condados controlados por proprietários de terra passaram a parlamentares
eleitos em centros urbanos (Condlife, 1951, p. 212). Dessa forma, o peso político da classe
agrária britânica diminuiu frente ao da população urbana, em cuja composição crescia um
grupo social novo em seu tamanho, composto por profissionais liberais, burocratas e
homens de negócio com atividades relacionadas ao setor fabril, financeiro e comercial
(Hobsbawm, 1980, pp. 61-75). De maneira geral e em diferentes graus, dependendo do
setor, essa nova classe era simpática à liberalização comercial.
Os mais interessados na liberalização comercial eram os homens de negócio
relacionados ao comércio, os merchants, um grupo coeso e economicamente muito forte
que compunha a base dos movimentos livre-cambistas.5 Para eles, quanto mais comércio,
maior o volume de negócios e, por conseqüência, mais lucro. Entre esses empresários havia
um crescente interesse em expandir o comércio britânico com países distantes da Europa.
Em troca de manufaturas britânicas, essas regiões, predominantemente tropicais, poderiam
oferecer matérias-primas como o algodão, que a indústria têxtil britânica necessitava, e
gêneros alimentícios destinados à já enorme população urbana da ilha. A capacidade de
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crescimento do comércio com esses países era grande,6 mas esses poderem comprar mais
manufaturas britânicas, precisariam de libras esterlinas em quantidades crescentes, as quais
poderiam obter exportando sobretudo para a Grã-Bretanha. Isto é, fazia-se necessário que
os britânicos importassem mais para elevar suas exportações aos países não desenvolvidos
do mundo. Mas a liberalização comercial era essencial para tanto.
O mesmo raciocínio também cabia aos industriais. De fato, alguns empresários
podiam temer um eventual aumento da concorrência de manufaturas estrangeiras no
mercado doméstico em função da liberalização comercial. Contudo, poucos países do
mundo - basicamente a França - contavam, na primeira metade do século XIX, com uma
indústria comparável à britânica, embora de tamanho menor.7 Além do mais, a percepção
de que suas exportações só cresceriam se novos mercados fossem incluídos nas principais
rotas de comércio do mundo fortalecia-se entre os homens da indústria.8 Frente ao fato de
que “o comércio mundial era dominado pela ‘bill of London’, quase uma moeda
internacional” (Crouzet, 1982, p. 9), a falta de divisas em países estrangeiros, em especial
naqueles com grande potencial importador, tornou-se recorrentemente apontada como
principal razão para o declínio das exportações da Grã-Bretanha. Como conseqüência,
“entre 1841-2, no auge da pior depressão comercial do século, os mais influentes interesses
empresariais convenceram-se de que o único remédio para o problema consistia numa
rígida dose de legislação livre-cambista” (Mathias, 1989, p. 272). Somava-se a isso a
comum expectativa dentre os empresários de que um barateamento do custo de vida dos
operários de suas fábricas reduziria seus salários nominais, o que os impelia a defender a
diminuição do preço das importações de cereais através do fim das Leis do Trigo.
A idéia de que era necessário prover libras esterlinas ao resto do mundo por meio do
aumento das importações também era relevante para a já importante classe financeira
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com 14,1%, e sobretudo a Europa, com 46,9% (Mitchell, 1962, p. 313).
7
Em 1840, a Grã-Bretanha produzia 1/3 das manufaturas do mundo, enquanto a França respondia por pouco
menos de 1/5 (Hobsbawm, 1980, pp. 110 e 294).
8
Tal argumento tornou-se mais patente a partir de 1837, ano em que as exportações britânicas somaram £51,1
milhões, contra £62,6 milhões em 1836. As exportações voltaram a crescer de forma irregular e lenta, de
maneira que o patamar de 1836 só foi superado em 1844. As importações também caíram, indo de £84,4
milhões em 1836, para £70,1 milhões em 1837, e superando a cifra de 1836 apenas em 1839 (Mitchell, 1962,
pp. 282, 283).
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britânica. Garantir o pagamento dessa soma, evitando crises cambiais em países devedores,
era de importância crucial aos financistas de Londres; e fazê-lo passava pelo aumento das
exportações desses países à Grã-Bretanha, que lhes garantia o recebimento de divisas. Além
disso, o capital financeiro britânico lucrava diretamente com o comércio internacional, uma
vez que era responsável pelo financiamento e o seguro de praticamente toda importação e
exportação de seu país (Crouzet, 1982, p. 361). Assim como nos casos do setor de comércio
internacional, quanto mais comércio, mais lucros.
A adesão ao movimento livre-cambista por parte dos profissionais liberais e demais
grupos da crescente classe média britânica condicionou-se à propaganda, uma inovação
possível graças ao avanço tecnológico da indústria gráfica, à urbanização e à diminuição do
analfabetismo nos países desenvolvidos. Da mesma forma que a Guerra da Criméia foi a
primeira a contar com cobertura da imprensa, a campanha britânica contra o protecionismo
de meados do século XIX constituiu-se na primeira campanha política interna a ser
conduzida com amplo apoio da publicidade. Isto se tornou patente após a criação da AntiCorn Law League, em 1839. Bem organizada e financiada, essa liga passou a concentrar a
pressão pela liberalização comercial em torno de si, agregando em sua base homens de
idéias e empresários cada vez mais conscientes da relação de causalidade entre importação
e exportação. Manifestações de rua e panfletos, principais formas de associação e
comunicação dos antigos grupos livre-cambistas, foram substituídos por reuniões
organizadas e meios de comunicação de massa.9
O grupo social mais abertamente contra a liberalização comercial era o ligado à
agricultura. Protegida pelas Leis do Trigo, “a agricultura britânica permanecia (...) um
paraíso de preços altos, imunes à competição externa” (Hobsbawm, 1980, p. 77). Fora da
ilha, a ainda incipiente mas promissora agricultura das pradarias norte-americanas,
canadenses, australianas e argentinas já produziam, em meados do século XIX, grãos muito
mais baratos do que os dos campos britânicos (Ver Hobsbawm, 2000, p. 245). Um futuro
sem as Leis do Trigo era, assim, sombrio às fazendas da Grã-Bretanha. Vale notar, contudo,
que a partir da década de 1840 a agricultura passou por 22% da renda nacional britânica
(Mitchell, 1971, p. 78). Do ponto de vista da ocupação, em 1846 esses setor empregava

9

Um exemplo é a revista The Economist, criada em 1844 por membros da Anti-Corn Law League (Condlife,
1951, p. 213).
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22% da população economicamente ativa, enquanto a indústria dava emprego a 37%
(Senghaas, 1985, p. 42). Analogamente, com a reforma eleitoral de 1832, o peso político
dessas classes também decrescera em importância, conforme visto. Deste modo, seja qual
fosse a posição das classes agrárias sobre o tema, sua influência na formulação da política
comercial britânica decrescia a olhos vistos.
Esvaziada a força política das classes agrárias e garantido o apoio das classes
urbanas à liberalização comercial, a principal barreira à sua implementação eram as contas
do setor governamental. Em 1840, tarifas respondiam por 46% das receitas tributárias do
governo (Mathias, 1989, p. 282). No entanto, das 1.150 tarifas em vigor, apenas 10
respondiam por 90% dos recursos arrecadados pelo fisco com as importações (Condlife,
1951, p. 215). Portanto, as perdas de arrecadação decorrentes da revogação das outras 1.140
tarifas poderiam ser compensadas por alguma reforma fiscal que procurasse recursos em
outras fontes de tributação. Ambas as mudanças tornaram-se questões de ordem para a
cúpula do poder britânico com a eleição, em 1841, do premier Robert Pell, que nos
orçamentos de 1842 e 1845 aboliu as tarifas sobre a importação de 700 produtos,
majoritariamente matérias-primas, e reduziu outras várias tarifas (Crouzet, 1982, p. 121). A
média tarifária, que em 1840 era de 30%, iniciou uma trajetória de queda, de forma que em
1865 atingiu 10% (Mathias, 1989, p. 276). Como contrapartida, o premier implementou
uma reforma tributária em cujo centro figurava a introdução do imposto sobre renda e
propriedade. Isso abria espaço para a redução das receitas tarifárias que, em proporção às
receitas provenientes de todos os tributos, caiu de 46%, em 1840, para 35% em 1860, e
25% em 1880. O imposto sobre renda e propriedade, por seu turno, começou a ser cobrado
no início da década de 1840 e atingiu, em 1860, 16% do total dos tributos (Mitchell, 1962,
p. 161).
Outro golpe no que restava da defesa ao protecionismo foi a fome irlandesa de 1846
e 1847. Com ela, a campanha do Anti-Corn Law League conseguiu a adesão majoritária da
classe média da Grã-Bretanha à revogação das Leis do Trigo. O argumento baseava-se
numa simples constatação: enquanto os produtores britânicos de grãos e cereais eram
protegidos da concorrência externa, britânicos e sobretudo irlandeses morriam de fome. Em
Londres, o Parlamento mostrava-se afinado com a opinião pública, de modo que, de 1846 a
1849, as Leis do Trigo foram revogadas. Na década de 1850, foi a vez das preferências
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coloniais deixarem de existir por completo (Crouzet, 1982, p. 122) e os Atos de Navegação
foram abolidos sem maiores resistências no Congresso em 1849. Na década de 1870
restavam apenas 15 tarifas na Grã-Bretanha, todas com caráter fiscal e sobre a importação
de produtos sem similares britânicos (Condlife, 1951, p. 215).
Completava-se, assim, a maior liberalização comercial em caráter unilateral até
então vista. As forças que permitiram sua implementação partiam de empresários, homens
de idéias, políticos e demais cidadãos da Grã-Bretanha; não respondiam a pressões
externas, mas sim internas. Os empresários particularmente esperavam que a liberalização,
e conseqüentemente o aumento das importações, impulsionasse as exportações. Apesar de
estar ligado a fenômenos estrangeiros à Grã-Bretanha – o aumento das divisas e das
importações na parcela não desenvolvida do mundo – suas causas residiam naquele país,
pois tais divisas resumiam-se a libras esterlinas e o fluxo de comércio a ser impulsionado
tinha como centro importador e exportador os britânicos.
Explosão comercial e liberalização bilateralismo: 1860-1872
A proeminência da economia britânica sobre o resto do mundo alcançou tamanho sem
precedentes em meados do século XIX, quando o termo “workshop of the world”, que
Chambers (1963) usa para se referir à Grã-Bretanha de 1825 a 1873, nunca havia sido tão
apropriado. A indústria daquele país estava no auge, e a distância entre a capacidade
produtiva britânica e a de demais países industrializados nunca fora tão grande.10 De forma
interligada, em meados do século XIX a indústria britânica estabeleceu um novo patamar
tecnológico calcado na disseminação do ferro e do carvão na atividade industrial e no
crescimento da produção de bens de capital, em especial os baseados em motores a vapor.11
Tão ou mais notável do que o desenvolvimento da indústria britânica de meados do
século XIX foi a explosão comercial que se seguiu à implementação das políticas liberais
da década de 1840: de 1850 a 1873 o comércio internacional da Grã-Bretanha cresceu em
266% (Mitchell, Deane, 1962, pp. 282-284). Tal tendência acompanhava – ou era
acompanhada – pelo crescimento do comércio em todo globo: a soma de todas as
10

De 1800 a 1860, a produção industrial britânica apresentou um crescimento médio de 4,5%. Como
conseqüência, entre 1841 e 1871 a renda per capita da Grã-Bretanha havia apresentado o maior crescimento
do século XIX, de 2,1% ao ano (Mitchell e Deane, 1962, pp. 8, 9, 366).
11
Entre 1850 e 1870, o total da força a vapor instalada na Grã-Bretanha, unidade que melhor mede a indústria
mais moderna da época, se elevou 450%, o que equivale a um crescimento médio de 22,5% ao ano
(Hobsbawm, 2000, p. 69).
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exportações do globo cresceu 260% de 1850 a 1870 (Hobsbawm, 2000, p. 60).
Destacaremos dois pontos da combinação entre o massivo crescimento do comércio e a
preponderância industrial da Grã-Bretanha
Primeiro, o peso da capacidade produtiva da Grã-Bretanha frente ao existente no
resto do mundo fez com que, entre 1860 e 1873, o comércio mundial girasse em torno da
daquele país.12 Por outro, a explosão comercial fez com que o setor externo ocupasse o
centro da economia britânica.13 Da mesma forma que a Grã-Bretanha tornava-se central
para o comércio internacional, o comércio internacional tornava-se central para a GrãBretanha. Tratava-se de algo novo, pois: “pela primeira vez na histórica, a vida de uma
grande nação baseava-se na produção ao mercado externo” (Chambers, 1963, p. 160).
A conseqüência desse fenômeno à diplomacia britânica foi pressionar demais países
a aderirem ao livre-cambismo. Com relação aos países não desenvolvidos, a redução de
tarifas era limitada pela importância de suas receitas para as contas públicas de seus
governos. Já que a liberalização comercial nos EUA era bastante improvável naqueles anos,
a atenção de Londres voltou-se à Europa continental, destino de 33,3% das exportações da
ilha (Mitchell, Deane, 1962, pp. 313-326). Como resultado, tornou-se caro à Londres fazer
com que os demais governos europeus seguissem a política comercial britânica.
Entretanto, somente de 1860 em diante, quando Grã-Bretanha e França assinaram
um acordo de livre comércio, o protecionismo do continente europeu deu lugar a políticas
livre-cambistas. Em 1862, foi a vez da Bélgica assinar o seu acordo de livre comércio com
Londres, sendo seguida pelo Zollverein e pela Rússia em 1863, pela Áustria em 1865 e pela
Espanha em 1868 (Condlife, 1951, p. 222; Hobsbawm, 2000, p. 63). Naqueles mesmos
anos, vários tratados de livre comércio foram assinados por países do continente europeu,14
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Comparada ao total das exportações mundiais, as exportações britânicas respondiam, em 1872, por 19%. Se
se refere às exportações industriais, a fatia da Grã-Bretanha alcançava, em 1880, nada menos do que 41,4%
(Hatton, 1990, p. 577). Como nos anos em estudo, exceto o de 1866, as importações britânicas foram maiores
do que as exportações, o peso mundial daquele país como mercado importador era ainda maior do que como
exportador.
13
Entre 1855 e 1872, a renda auferida das exportações tenha crescido quase ininterruptamente frente à renda
britânica total, passando de 18% para 29% no período (Mitchell, Deane, 1962, pp. 282, 283, 284, 367, 368).
Em conseqüência, nesses anos “a exportação tornou-se um setor de suma importância no crescimento
britânico” (Kindleberger, 1964, p. 266).
14
Acordos de livre comércio foram assinados entre França e Bélgica em 1861, França e Rússia em 1862,
França e Zollverein em 1866, Prússia e Bélgica em 1865, e Prússia e Itália no mesmo ano. Landes também
chama atenção para a importância da redução ou fim de tarifas cobradas à navegação em vias fluvias - como
no Danúbio em 1861, Reno em 1863 e Elba em 1861 (Landes, 1994, pp. 207, 208).
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contribuindo para a construção do que diversos autores identificam como uma área de livre
comércio na Europa.15
O unilateralismo britânico das décadas anteriores havia sido interrompido, uma vez
que, de 1860 ao final da década de 1870, Londres condicionou reduções tarifárias à política
comercial de demais países - um meio para garantir a adoção do livre comércio no restante
da Europa. Com esse objetivo, as tarifas sobre produtos importantes aos demais países que
se debruçavam à mesa de negociação – como vinho francês e linho alemão, por exemplo foram mantidas ou elevadas para munir de poder de barganha os diplomatas britânicos no
desenho dos referidos acordos comerciais. Nas palavras de Crouzet: “tratava-se de
liberalização ao invés de livre comércio” (Crouzet, 1982, p. 122).16 Assim, a liberalização
unilateral, iniciada na década de 1820 por Hauskisson e fortalecida por Pell vinte anos
depois, cedeu lugar, em 1860, a uma liberalização comercial amplamente partilhada.
Declínio industrial, expansão financeira e unilateralismo comercial: 1873 - 1913
A associação da disseminação de navios à vapor com a construção de ferrovias ligando
vastas pradarias mundo afora a portos resultou na explosão das importações agrícolas na
Europa,17 que minou a base de sustentação de governos liberais em quase toda a Europa na
década de 1870. Como resultado, além de uma forte tendência deflacionista, uma onda
protecionista varreu a Europa.18 Na Grã-Bretanha, em contraste, a política comercial

15

Pode-se citar Crouzet (1982, p. 122), Hobsbawm (2000, p. 63) e Landes (1994, p. 208).
Essa idéia de Crouzet é adequada, uma vez que os acordos comerciais condicionaram reduções tarifárias a
possibilidade de maior penetração nos mercados estrangeiros. Essa versão é incoerente com Landes, que
atribui a liberalização comercial européia do período a um “estado de espírito” decorrente da “euforia geral do
crescimento e da prosperidade”, que convencera “as nações e as pessoas a baixarem a guarda, a trocar o
controle pela liberdade, o provincianismo pelo universalismo, a tradição pela mudança, e a segurança da
exclusividade pelo perigo” (Landes, 1994, p. 208). De certo, o crescimento do período foi importante para a
assinatura dos tratados comerciais na Europa, porém o continente europeu cresceu mais antes de 1860 e
depois de 1880 do que no período entre essas datas, nos quais os referidos acordos eram válidos (Senghaas,
1985, p. 42). Além disso, não se pode perder de vista que esse processo de liberalização teve início com a
iniciativa britânica, devendo-se mais a ela do que a qualquer estado de espírito; tanto é que, ao contrário do
que esperavam os britânicos, ela não se pôs em processo espontaneamente na década de 1850, quando as
condicionantes de crescimento econômico e o exemplo de Londres já estavam postos.
17
Por conseqüência, o preço médio do trigo na Europa foi reduzido em 1/3 na década de 1870. (Landes, 1965,
p. 231).
18
A Alemanha largou na frente estabelecendo, em 1879, tarifas alfandegárias sobre grãos e aço. A
França passou a taxar importações de cereais e produtos de lã, respectivamente em 1881 e 1882, e aderiu
definitivamente ao protecionismo em 1892, com a edição de uma série de tarifas no que ficou conhecido
como tarifa Méline (Kidleberger, 1964, pp. 134 e 279). O mesmo ocorreu na Rússia e Áustria em 1874-75, na
Espanha em 1877 “e praticamente em todos os lugares exceto na Inglaterra” (Hobsbawm, 2000, pp. 420).
16
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permaneceu aberta.19 Tal discrepância torna-se ainda mais intrigante se se considera a
posição de superioridade das indústrias alemã e norte-americana frente à britânica de 1870
em diante tanto no que se refere às cifras quantitativas, quanto à liderança tecnológica em
novos setores, principalmente o químico, o elétrico e o siderúrgico.20
O resultado de ambas tendências foi a redução da importância dos mercados norteamericano e europeu nas exportações britânicas. O nível de renda baixo desses países
limitava-os a importarem os produtos poucos sofisticados nos que a Grã-Bretanha
especializava-se desde meados do século XIX, sobretudo o têxtil.21 Os britânicos
conservaram, assim, o estilo tradicional de seus produtos e tornaram-se cada vez mais
dependentes de mercados em países não industrializados.22
A saída britânica aos problemas que passaram a enfrentar suas exportações no
último quartel do século XIX justifica por si só a política comercial liberal de Londres em
meio ao surto tarifário no resto do mundo desenvolvido. Com ou sem protecionismo na
Europa e nos EUA, os produtos da Grã-Bretanha perderiam espaço nesses mercados. Nos
setores mais tradicionais, sobretudo o têxtil, a capacidade produtiva nos dois lados do

19

Bairoch (1993, p. 26) apresenta índices de Lipmann para as estruturas tarifárias de países europeus,
excluindo discrepantes, em 1913, com 0% para o Reino Unido, 17% para a Alemanha, 23% para o Império
Autro-Húngaro, 25% para a Itália, 24% para a França, 28% para a Suécia, 73% para a Rússia e 37% para a
Espanha. Esses número são diferentes dos apresentados por Hobsbawm (1989, p. 64), segundo o qual, em
1914, a tarifa média excluindo discrepantes era de 0% na Grã-Bretanha, 13% na Alemanha, 18% no Império
Austro-Húngaro e na Itália, 20% na França e na Suécia, 38% na Rússia, e 41% na Espanha atingia 41%. De
todo modo, fica patente que no final do período de análise desse capítulo o protecionismo retornara à toda
Europa, exceto à Grã-Bretanha.
20
Hobsbawm (2000, p. 69) nos diz que, em 1850, Alemanha e EUA contavam com 40 mil HP, menos de 10%
da força instalada na Grã-Bretanha. Em 1870, entretanto, os britânicos encontravam-se no mesmo patamar
que os alemães, com 900 mil HP, e bem atrás dos EUA, que já somavam 1800 mil HP. Nesse intervalo de
tempo, a fatia britânica da capacidade instalada mundial caiu de 1/3 para pouco mais de 1/5. Por outro lado,
Ademais, os processos de industrialização alemão e norte-americano combinaram-se, principalmente a partir
da década de 1870, com o desenvolvimento de novos setores - marcadamente o elétrico e o químico – e
inovação de diversos processos industriais, comerciais e financeiros. De forma combinada, o avanço técnico
arrefecia-se na indústria britânica e acelerava-se na Alemanha e nos EUA. Em 1907, verificou-se que a média
anual de valor agregado por trabalhador era de £ 100 na Inglaterra, enquanto nos EUA atingia £ 500 (Mathias,
1989, p. 393).
21
Com relação às exportações britânicas de têxteis, entre 1820 e 1880 as parcelas européia e norte-americana
diminuíram, respectivamente, de 51% e 10% para 8% e 2%, enquanto a parcela da Índia crescia de 6% para
40%, a da África e Turquia ia de 4% para 13%, e da China e Java, de 6% para 14% (Kindleberger, 1964, p.
273).
22
A indústria da Grã-Bretanha assumiu a estratégia de “redirecionar produtos idênticos, aproximadamente aos
mesmos custos, a novos mercados” (Kindleberger, 1964, p. 272). Trata-se de fenômeno salientado por
Gerschenkron (1966) - os britânicos não usufruíam as vantagens que contavam as potências industriais
emergentes que, ao fazerem novos e maciços investimentos, lançaram mão de tecnologias mais avançadas.
Não era viável que as antigas fábricas fossem trocadas por novas
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Atlântico Norte cresceu ao longo do século XIX,23 diminuindo as importações de produtos
britânicos.24 Nos setores novos, os EUA e a Europa não se constituíam em grandes
importadores da Grã-Bretanha, já que os britânicos produziam em quantidade insuficiente
para a exportação e em qualidade inferior do que os norte-americanos e os alemães.
Ao não modernizarem suas fábricas e ao não acompanhar o progresso tecnológico
da época, os empresários britânicos abriram mão de competir nos setores em que as novas
potências industriais eram fortes. A indústria da Grã-Bretanha continuou especializada em
um tipo de mercado que nos países desenvolvidos passaram a ser ocupados por produtores
domésticos já em meados do século XIX e que crescia no mundo não desenvolvido. Desse
modo, a atenção daquele empresariado deveria se ater menos aos acontecimentos em
marcha na Europa e nos EUA e mais à incorporação de novos mercados fora daquele
continente. De certo, partiram de empresários algumas iniciativas para pressionar Londres a
adotar o protecionismo, como o Fair Trade League, de 1881, e o Tariff Reform League, de
1906. Contudo e não por acaso, tais movimentos foram minoritários dentre o empresariado.
Além disso, a Grã-Bretanha acumulou vultosos e crescentes déficits comerciais
nesse período.25 Seu financiamento passava tanto pela relação econômica do país com a
periferia quanto, de maneira combinada, pelo seu setor financeiro.26 Para entender o que
condicionou tal relação, é necessário salientar que, após a maturação dos investimentos
britânicos na Europa continental e nos EUA e do desenvolvimento de fontes domésticas de
financiamentos nesses países,27 deu-se uma drástica diminuição do nível de exportação de
capital.28 A situação só voltou a melhorar na década seguinte, e o pico de antes da crise só
23

Se somarmos Império Austro-Húngaro, França, Alemanha, Itália, Rússia e Suécia, o consumo de algodão
em 1825-1834 foi de 46.000 toneladas métricas – 43,5% do consumo do Reino Unido – e o de 1885-1894 foi
de 676.000 toneladas métricas – 97,7% do referente ao Reino Unido (Mitchell, 1971, p. 47).
24
Do total das exportações britânicas de têxteis, a importância da Europa e EUA diminuiu de 61%, em 1820,
para 24% em 1850, 10% em 1880 e 7% em 1900 (Kindleberger, 1964, p. 273).
25
É bem verdade que essa tendência já se verificava no período anterior, mas em menor escala. Em 18401872, o déficit comercial britânico equivaleu em média a 32,5% das exportações. Em 1873-1913, porém, essa
razão passou para nada menos que 49,6% (Mitchell, 1962, pp. 95-98).
26
A razão entre receita de juros e dividendos recebidos do exterior e déficit comercial britânicos variou de
60% a 90%, entre 1881 e 1905, e de 100% a 140% entre 1906 e 1913 (Mathias, 1989, p. 240). Isto é, a relação
econômica que a Grã-Bretanha estabelecera com a periferia do mundo também era essencial para fechar suas
contas externas.
27
Destaca-se aqui a criação do Crèdite Mobilier na França, dos bancos universais na Alemanha e as fusões
entre bancos e corporações empresariais norte-americanas e a abertura do capital dessas últimas em bolsas de
valores. Ver Landes (1994, p. 213), Cameron (1967, p. 108) e Gerschenkron (1966, pp. 118, 119).
28
De um pico superior a £ 90 milhões em 1873, a exportação de capital britânico declinou a um vale inferior
a £ 20 milhões, em 1877 (Willianson, 1964, p. 207).
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foi superado no século XX, com o incrível surto de exportação de capital da belle époque.29
Tal recuperação derivou-se sobretudo da ascensão da periferia como principal importadora
de capital britânico.30
Ao criar novos mercados exportadores por meio do financiamento de ferrovias e
lavouras e portos no mundo não europeu, esta segunda onda de capital possibilitou o
crescimento das importações agrícolas da década de 1870, de que falamos acima. As
divisas que esses “novos países” da economia mundial recebiam com suas exportações
crescentes, investimentos e empréstimos externos eram enviadas ao exterior na forma de
pagamentos de importações, dividendos, serviços de dívidas externas e amortizações.
Como boa parte ia para a Grã-Bretanha,31 as atividades externas dos financistas britânicos
convergiam com o principal interesse dos seus conterrâneos industriais: a criação de novos
mercados de importação e a garantia de que os países importadores gerariam divisas para
importar seus produtos. De todo modo, a pujança econômica britânica dependia em larga
escala dos recursos provenientes da periferia.32
Tanto os setores industrial, financeiro e mercantil britânicos quanto a estabilidade
das contas externas da Grã-Bretanha dependiam fortemente das exportações de produtos
primários da periferia, as quais seriam bastante afetadas por uma guinada protecionista de
Londres. A dependência das fábricas e da própria população britânica a produtos
importados, por seu turno, tornava inviável uma retomada do protecionismo por parte de
29

Segundo Crouzet (1982, pp. 365, 367), os ativos britânicos ao redor do mundo, que somavam £ 1 bilhão em
1875, atingiram mais de £ 2 bilhões em 1900 e £ 4 bilhões em 1914. Com isso, a estrutura patrimonial da GrãBretanha tornou-se notadamente internacionalizada: a razão entre os capitais britânicos no estrangeiro e em
seu país, excluindo terras, aumentou de 10% em 1865 para 18% em 1885, e 25% em 1914.
30
Em 1890, a Europa era destino de apenas 8% dos capitais exportados pela Grã-Bretanha, contra 35% em
1860. Com relação aos EUA, a parcela destinada àquele país do total dos empréstimos britânicos ao exterior
diminuiu de 27%, em 1860-1870, para 19% em 1911-1913. Por outro lado, entre as décadas de 1860 e 1880 a
parcela referente aos países do Império Britânico e da América Latina aumentou de 46,5% para 67%,
permanecendo nesse patamar até 1913 (Hobsbawm, 1980, p. 122; 1989, p. 477). Considerando apenas o
investimento externo, Woodruff (1973, p. 710) nos diz que, em 1914, de todo o montante proveniente do
Reino Unido, 35% destinava-se à América do Norte, 19% à América Latina, 18% à Ásia, 12% à Oceania,
11% à África e somente 5% à Europa.
31
Se por um lado o Reino Unido destinava 60% de suas exportações para a periferia em 1913 (Mitchell,
Deane, 1962, pp. 313-326, ver Tabela 1 do Anexo Estatístico), por outro, 1914 era responsável por 56% dos
investimentos externos do mundo, dos quais 60% eram remetidos para países longe do Atlântico Norte
(Woodruff, 1973, p. 710).
32
Em 1913 a razão exportações sobre a renda nacional era de 28%, e a razão receita de empréstimos
exteriores sobre renda nacional atingia 5% (Mitchell, Deane, 1962, pp. 282, 283, 284, 367, 368; Aldcroft,
1969, p. 64). Se juntarmos isso ao fato de que, em 1913, 60% das exportações e, em 1914, 60% dos
investimentos diretos eram direcionados à periferia, vê-se claramente a importância dessa parte do mundo
para a economia da Grã-Bretanha (Mitchell e Deane, 1962, pp. 313-326; Woodruff, 1973, p. 710).
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Londres.33 Ou seja, a especialização daquela economia – na exportação de industrializados
tradicionais e no setor financeiro internacional - não deixava espaço a um processo de
fechamento de portos. Olhando as poucas e pífias tentativas britânicas de abandonar o livre
comércio, compreende-se que a impropriedade de fazê-lo era compreendida tanto pelos
empresários, que de maneira geral não apoiaram tais iniciativas, quanto pela população em
geral, que elegia livre-cambistas. Assim como no período de implementação do livre
comércio na Grã-Bretanha, de 1820 a 1850, entre 1873 e 1913 as principais condicionantes
da política comercial formulada em Londres eram internas: sua especialização no setor
internacional. Dito de outra forma, os britânicos não acompanharam a Europa continental
em sua guinada protecionista devido a especificidades de sua economia, que
paradoxalmente referiam-se à sua dependência à entrada de rendas e produtos primários do
exterior, sobretudo da periferia.
VI – Conclusão
A política comercial britânica em 1820-1913 foi divida nesse artigo em três períodos. Ao se
analisar o primeiro e o terceiro períodos, respectivamente 1820-1859 e 1873-1913, vê-se
que tal política assumiu um caráter unilateral. Nesses anos, Londres respondia apenas às
demandas dos grupos de pressão daquele país, os quais eram favoráveis ao livre comércio,
pois tinham consciência de que as exportações eram uma variável dependente das
importações britânicas. No primeiro período, estas demandas tiveram de quebrar
resistências políticas sustentadas pelas classes agrárias e por demais reticentes a mudanças
dentro e fora do governo. A campanha pelo livre comércio se encarregou disso. Com
relação ao terceiro período, de 1873 a 1913, se havia resistência a ser quebrada, era ela
favorável ao livre comércio, contra a qual tanto a Fair Trade League quanto o Tariff
Reform League mostraram-se malfadados. Com relação ao segundo período, de 1859 a
1873, vê-se um caráter bilateral na política comercial então formulada por Londres, a qual
devia-se a uma estratégia diplomática cujo objetivo – abrir mercados na Europa continental
33

Hobsbawm (1989, p. 65) nos traz que, em 1881, a Grã-Bretanha comprava quase a metade das exportações
de carne do mundo e 55% das exportações de lã e algodão destinadas à Europa. Em 1905-1909, os britânicos
importaram 56% de todo trigo, 68% de todos os ovos e 76% de todo o queijo consumido internamente. Essa
verdadeira dependência externa também pode ser evidenciada por dados relativos à produção doméstica
agrícola que, entre 1875 e 1894, caíra, em preços correntes, de £ 130,4 milhões para £ 109,1 milhões
(Mitchell, 1971, p. 33), enquanto a população do país crescia de 33 milhões para 39 milhões de habitantes
(Mitchell, 1962, p. 9).
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– coincidia com os interesses do comércio e da industria britânicas em elevar suas
exportações. Sendo assim, a subordinação da política comercial britânica a negociações
bilaterais foi momentânea e coerente com os interesses dos principais grupos britânicos
favoráveis à liberalização comercial.
Tanto o unilateralismo quanto o bilateralismo da política comercial britânica foram
impulsionados pela enorme importância das atividades exportadoras – de produtos, serviços
e capital – para o conjunto daquela economia. Não fosse isso, a campanha livre-cambista
não teria a força que teve de 1820 a 1859 e, após 1873, os interesses britânicos no livre
comércio não contariam com o peso que contavam. A importância dos setores exportadores
na Grã-Bretanha cresceu graças à busca daquele país por novos mercados importadores em
países distantes do Atlântico Norte. Financiando sua infra-estrutura agro-exportadora e
importando maciçamente seus produtos, os britânicos expandiram a periferia do mundo
capitalista e garantiram o crescimento de seus setores exportadores. Ao fazê-lo, em última
instância determinaram o livre-cambismo de sua política comercial, posto que esse se
apoiava justamente na enorme importância dos exportadores de produtos, serviços e capital
para o conjunto da economia britânica. Dito de outro modo, por constituir-se na pedra
angular da economia da Grã-Bretanha do século XIX, o binômio exportação (de produtos,
serviços e capital) – periferia só era viabilizado pelo caráter liberalizante da política
comercial formulada por Londres. Assim, o livre-cambismo da Grã-Bretanha mostrava-se
chave em sua economia, devendo, portanto, sua existência a fatores internos a ela.
Ao caracterizarmos a política comercial britânica de 1820-1859 e 1873-1913 como
liberalizante e unilateral, implicitamente a definimos como coerente com a teoria normativa
liberal de comércio internacional. No entanto, o liberalismo defende a abertura ao comércio
internacional com o intuito de elevar o nível de importação. Cabe aqui traçar uma distinção
entre os objetivos preconizados pelos economistas liberais e os vislumbrados pelos
formuladores de política comercial em Londres. Ao abrir-se às importações
unilateralmente, a Grã-Bretanha tinha como motivo último o aumento de suas exportações.
É bem verdade que a vários setores daquele país interessava o aumento das importações –
mais matérias-primas e alimentos baratos para a indústria e a população em geral. Não se
pode perder de vista, porém, que os grupos sociais que apoiaram a abertura comercial em
1820-1859 e a sustentaram em 1873-1913 compreendiam que, ao importarem mais, os
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britânicos sustentariam as importações dos seus parceiros comerciais enviando-lhes divisas.
Disso dependia não apenas o crescimento das exportações de bens, sobretudo produtos
manufaturados para a periferia, mas também dos serviços, como seguros e transportes
marítimos de carga, e o pagamento de juros e dividendos a capitais exportados pela GrãBretanha.
Se nos referirmos ao período 1860-1872, por outro lado, vemos claramente que a
política comercial britânica foi distinta da preconizada pela teoria normativa liberal de
comércio internacional. Ao condicionar reduções tarifárias a acordos comerciais, Londres
deixou patente que seus interesses eram aumentar não apenas as importações, mas também
e principalmente as exportações. Trata-se de uma orientação bilateral que, apesar de
contrastar com o unilateralismo dos demais períodos, traz mais à luz a meta britânica de
exportar mais ao formular sua política comercial. Isto é, as motivações que levaram
Londres a formular a política comercial aqui estudada – importar e sobretudo exportar mais
– estiveram presentes em todo o espaço de tempo nele abordado. Tais objetivos são
distintos dos preconizados pelos liberais ao analisarem política comercial – somente
importar mais. Entretanto, a política comercial da Grã-Bretanha na maior parte do período
1820-1913 foi coerente com a teoria normativa liberal de comércio internacional – abriu-se
ao comércio unilateralmente – donde se conclui que ela aderiu ao liberalismo.
A aderência da política comercial britânica de 1820-1913 ao liberalismo foi possível
porque a mensagem normativa desse corpo teórico coincidiu com os interesses dos
principais grupos de pressão daquele país – o setor industrial, mercantil e financeiro. Nesse
caso, a liberalização unilateral proposta pela teoria liberal possibilitou o crescimento
continuado das exportações de produtos, serviços e capital, apesar da teoria propô-la para
aumentar as importações e Londres tê-la implementado principalmente para elevar
exportações. Dessa comparação entre pensamento teórico e prática conclui-se que a teoria
normativa de comércio internacional é tão mais influente para a formulação política
comercial quanto mais sua mensagem normativa convergir com os interesses dos grupos
políticos que sustentam tal formulação. A peculiaridade do caso britânico em 1820-1913 é a
existência de tal coincidência, a despeito da incompatibilidade entre os objetivos dos
formuladores de política comercial em Londres e a racionalidade por traz da teoria.
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FINANCIANDO A EXCLUSÃO
“Uma das principais características do
padrão brasileiro de desenvolvimento será a
de combinar o elevado dinamismo econômico
com o mais vergonhoso descaso social,
agravando as carências sociais, a miséria e a
marginalidade urbana.”1

Resumo
A trajetória das excludentes políticas econômicas e sociais brasileiras coincidem com as
recorrentes opções concentradoras encaminhadas pela liderança política e econômica nacional,
fundamentada sob o estigma do privilégio. Embora suas raízes permeiem toda a formação
econômica do país, nos concentraremos, nesse estudo, nas formas excludentes de financiamento
das políticas sociais no período que vai de meados da década de cinqüenta aos nossos dias. Nosso
ponto de partida se dá com o processo de industrialização nacional, tendo em paralelo o
nascimento e consolidação do pensamento cepalino - personificado em autores como Aníbal
Pinto, Fajnzylber, Celso Furtado, entre outros. Em seguida, caminhamos para o “grande
naufrágio social”, referendado no golpe militar de 1964, responsável por solidificar o Brasil dos
excluídos. A retomada da democracia, ao longo dos anos oitenta, mais uma vez, como veremos,
desperdiçou a construção de um Brasil menos desigual. Finalmente, nos 90, a dinastia FCH,
através do seu cetro neoliberal, parece ter transbordado de sal os possíveis caminhos capazes de
homogeneizar a nossa sociedade, destinando às políticas sociais um papel de coadjuvante.
Palavras chave: financiamento, políticas sociais, exclusão social.

Após a rápida e estrondosa industrialização, ocorrida na última metade da década de 50,
responsável por acelerar os índices de mobilidade social - ao absorver grande parte da população
rural nas fábricas urbanas -, emergem os anos sessenta evidenciando momentos de indefinições
políticas e ideológicas, norteados por aspirações antagônicas. Em Cardoso de Mello & Novais,
O embate não dizia respeito à defesa do que já ficara
sepultado no passado, a economia exportadora e a sociedade
agrária, não colocava em tela de juízo a necessidade ou não
da industrialização. O que estava em jogo, isto sim, eram
estilos de desenvolvimento econômico, dois modelos de
sociedade urbana de massas: de um lado, um capitalismo
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e

plutocrático;

de

outro,

um

capitalismo

domesticado pelos valores modernos da igualdade social e da
participação democrática dos cidadãos conscientes de seus
direitos,

educados,

verdadeiramente

autônomos,

2

politicamente ativos. (1992 : 618)
O período pré-64 transpirava dúvidas e indagações. O modelo difundido pelos cepalinos
como a trajetória possível ao desenvolvimento econômico e social, dava sinais de esgotamento.
Mesmo após o país ter aferido o “salto” da industrialização - bilhete indispensável para ingressar
no trem do desenvolvimento -, não havia evidências de que caminhávamos em direção a uma
sociedade mais igualitária. A acumulação endógena do capital e as ações “afirmativas” do Estado
pareciam não ter sido capazes de produzir um crescimento econômico com inclusão social. Na
década de sessenta, já era notório que a industrialização, per si, não perpetuaria o dinamismo
econômico, nem tão pouco garantiria, aos brasileiros, a tão cobiçada homogeneidade social. A
idéia, presente em Aníbal Pinto, de que os setores dito modernos, caracterizados pela alta
produtividade, alavancariam os setores primitivos, tal como se dera nos países desenvolvidos,
não aconteceu e dificilmente ocorreria se mantida a lógica latino americana de desenvolvimento.
No mundo capitalista, a igualdade social está longe de ser um “caminho natural”, ela necessita,
além de um “Estado bem intencionado”, de uma sociedade que prime pela inclusão.
No plano político, o momento caracterizava-se pela euforia - daqueles que reivindicavam
as reformas de base - frente aos temores, principalmente da classe média, a vislumbrar, na
organização dos grupos de “esquerda”, a iminência do caos. As atribulações se intensificaram
após a renúncia de Jânio Quadros. Na mesma velocidade, os diagnósticos e prognósticos, sobre a
melhor saída para o país, divergem-se e polarizam-se. De um lado, a “nova esquerda” – a
comungar das idéias cepalinas e buscar novas explicações, como a questão da dependência
externa, para apontar as especificidades do processo da industrialização periférica e justificar a
maior atuação do Estado3. Do outro, o desenvolvimentismo autoritário, num viés neoclássico,
1

Quadros, 1993, p. 10.
Grifo da autora.
3
“Afastando-se da doutrina monetarista tradicional, surgiu no Brasil nos anos 50 um pensamento que enxergava no
processo inflacionário crônico o reflexo de tensões estruturais pelos conflitos de distribuidores da renda – daí a
relevância do fator político. Assim, víamos a inflação, não como um fenômeno monetário, na linha do FMI, mas
prioritariamente como uma luta pela distribuição de renda.” Celso Furtado, O Novo Brasil, Carta Capital, ano IX,
nº. 221, dez/2002.
2
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associando a crise interna aos impropérios inflacionários, além de atribuir ao Estado o lendário
papel de “leiloeiro walrasiano”, que, diante de um empresariado nacional desprovido do estigma
schumpeteriano, deve prover a formação da poupança interna louvável à sustentação do
crescimento econômico.
O desdobramento dos acontecimentos pós-64 bem poderia encontrar ilustração no
realismo machadiano. No seu clássico romance, Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrito em
1836, podemos ver o esteriótipo da sociedade brasileira: uma sociedade atemporal, resistente ao
materialismo histórico. O capítulo intitulado “emplasto Brás Cubas” remete-nos ao engodo da
ideologia revolucionária militar, quando o autor chama-nos a atenção para a exaltação do
liberalismo-burguês. O emplasto/revolução, enquanto objeto de pesquisa/ideologia, é divulgado
como a salvação de todos os males, um benefício incalculável à coletividade. Mas, ao aguçarmos
nosso senso crítico, vemos a tal busca pelo bem estar coletivo transmutar-se na consagração
pessoal, na mera finalidade de permanência do poder, na perseguição a um retrocesso histórico de
glórias e privilégios. A invenção – emplasto (revolução) - é mera máscara do poder, da
preservação do status quo, da “velha vaidade”. Parece ser este o eterno objetivo da classe
dominante brasileira, seja na crise do antigo regime, no processo de formação do Estado
Nacional, na construção da cidadania ou no Golpe de 1964: a manutenção dos privilégios a
perpetuar a máxima de que uns devam sempre permanecer mais iguais do que os outros.
Sendo assim, ao vencedor as batatas! O golpe de 64 representou a vitória e legitimação
do arcaico, da ortodoxia, da selvageria do capitalismo e, no campo das políticas públicas, da
regressividade dos mecanismos de financiamento, da centralização do processo decisório, da
privatização do espaço público, além do reduzido caráter redistributivo (Fagnani, 1997). É nesse
cenário, autoritário e conservador, que foram contornadas as linhas, até então apenas rascunhadas
- traços ainda frágeis -, das tentativas de construção de um modelo de “Welfare State” brasileiro,
modelo este já bem distinto dos padrões clássicos – que evidenciavam a progressiva incorporação
da cidadania através de políticas sociais. As inovações legais e institucionais, granjeadas até
então, foram consolidadas num quadro de radicais transformações que caracterizavam um
ambiente pouco amistoso ao sistema de proteção social. Em Draibe, Castro e Azeredo,
Dessa

forma,

sob

as

características

autoritárias

e

tecnocráticas do regime que se instalou em 64, se completa o
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sistema de Welfare State no Brasil: define-se o núcleo duro
da intervenção social do Estado. (...) São identificados os
fundos e recursos que apoiarão financeiramente os esquemas
de políticas sociais: definem-se os princípios e mecanismos
de operação e, finalmente, as regras de inclusão/exclusão
social que marcam definitivamente o sistema. (1991:8)
No governo militar, cabia ao Estado a função de promotor do desenvolvimento
econômico ao mesmo tempo que atuava como des-concentrador regional e implementador da
industrialização brasileira. Sob a bandeira do enfrentamento da crise econômica que se instaurara
em 1962/63, findo o salto industrializante, os militares e seus inquisidores apregoavam o combate
ao comunismo, sufocando o movimento que clamava por “Reformas de Base”, em Quadros,
Esta disputa foi resolvida em 1964 através da mais dramática
derrota das forças populares, cujas conseqüências se projetam
até os dias atuais. No período 1965/67, os vitoriosos
implementam um conjunto de reformas conservadoras, que
acentuará o caráter concentrador do nosso desenvolvimento.
É assim que no próprio momento do enfrentamento da crise
econômica, já vai se definindo o caráter excludente e
socialmente perverso que caracterizará o chamado “milagre
brasileiro” – que se inicia em 1968 e perdura até meados da
década de 1970. (1993: 13)
No campo do financiamento do setor público, as reformas fiscal, habitacional e de
captação de recursos compulsórios, consolidavam o diagnóstico/prognóstico da modernização
conservadora e seus impactos inadequados sobre o financiamento das políticas sociais mais
equânimes. Fagnani alerta que
A opção da estratégia conservadora foi condicionada, em
primeiro lugar, pelo contexto econômico caracterizado
pela centralidade da estabilização dos preços e das
reformas institucionais. O diagnóstico do Plano de Ação
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Econômica do Governo (PAEG), ao identificar no déficit
público uma das causas básicas da inflação, propunha que,
no curto prazo, seu combate se desse com base no corte do
gasto, na alteração do sistema de arrecadação tributária
(aplicação da correção monetária nos atrasados fiscais,
maior rigor na cobrança do Imposto de Renda, etc.) e na
adoção da “verdade tarifária”. (1997: 194)
Dado que a prioridade do governo imposto era o combate à inflação e a alavancagem do
desenvolvimento econômico, num cenário conjuntural adverso, as medidas “revolucionárias” de
Castelo Branco, que tomou posse em 1964, arbitravam em direção a corte de gastos públicos,
arrochos salariais, aperto creditício, num rígido controle das despesas públicas. Além disso, “... o
autoritarismo político (...) neutralizou por duas décadas todas as formas de resistência dos
excluídos, exacerbou as tendências perversas do nosso desenvolvimento mimético, a elas
sobrepondo, ademais, a fantasia da criação de uma ´potência emergente´.” 4
O PAEG, arcabouço dessa teoria, consolidou uma série de reformas nos campos
institucionais e tributários cuja finalidade era direcionar recursos fiscais e “poupança interna” –
gerada através de alterações na captação de recursos do sistema financeiro - aos projetos de
desenvolvimento, relegando qualquer perspectiva de gastos em políticas sociais. A reforma
tributária, promovida em 1967, foi responsável pela transferência de fundos de origem fiscal para
o setor privado, sendo estes vinculados a projetos de expansão da capacidade produtiva. Os
incentivos, isenções e renúncias fiscais formavam o menu de prioridades da “nova” gestão, que
tinha no setor exportador, no desenvolvimento regional e no complexo industrial seus principais
objetivos. Em Moura da Silva,
Na verdade, esse conjunto de incentivos representava uma
importante fonte de recursos financeiros com origem do
Tesouro Nacional para financiar diretamente atividades
produtivas selecionadas sem custos financeiros explícitos
e sem esquemas de amortizações. É simplesmente uma
transferência de recursos públicos para atividades ditas
4

Celso Furtado em O Novo Brasil, Carta Capital, ano IX, nº. 221, dez/2002.
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prioritárias e que de alguma forma substitui parcialmente a
inexistência de um mercado doméstico de capitais de
longo prazo. (1979: 24)
A Reforma Fiscal de 1967 também promoveu a redução da capacidade financeira de
estados e municípios, medida que reforçava a centralização das decisões no comando autoritário
e distanciava o foco demandante de proteção social, que é a população de baixa renda, da sua
instituição mais próxima, que eram seus representantes locais (executivo e legislativo). As
decisões de intervenção na produção de bens e serviços sociais, a partir de então, ficavam
restritas aos complexos organizacionais criados pelo governo federal, o qual atuava nas três
esferas de governo. Os mecanismos de financiamento também passaram a compor essa lógica de
distribuição clientelista e fragmentada, como mostra Draibe, Castro e Azeredo,
Tal estratégia concretizou-se através dos procedimentos de
repasses de recursos através das transferências negociadas, da
lógica de auto-financiamento do investimento social básico e
da multiplicação de autarquias, empresas estatais e fundações
(órgãos da administração indireta), resultando em grande
fragmentação institucional. Em conseqüência, este modelo
favoreceu a ampliação dos canais de articulação de interesses
particularistas no interior da máquina governamental; a
sobreposição de ações e a emergência de focos privilegiados
de conexão com o poder estatal e a burocracia, totalmente
protegidos de qualquer tipo de controle público, dado a
natureza do regime. (1991: 19)
As ações e recomendações descritas, características do período de 1964 a 1985, foi
denominado por Fagnani de estratégia conservadora, período no qual houve forte restrição a
utilização de recursos de natureza fiscal. Os setores sociais mais dinâmicos, nessa fase, foram
aqueles que conseguiram construir mecanismos auto-sustentáveis de financiamento, ou seja,
parafiscais. Nesse panorama, é notória a divisão das políticas sociais em dois grupos, de acordo
com seu modo de financiamento. De um lado, aqueles setores que dependiam do orçamento fiscal
– que é o caso da saúde pública, da educação, do transporte coletivo urbano e da suplementação
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alimentar – e do outro, os setores que se beneficiaram da criação de fontes de recursos autônomos
em relação ao orçamento fiscal, basicamente assentadas sobre a contribuição de empregados e
empregadores – como a previdência social, a assistência médica, a habitação e o saneamento
básico. “Na verdade, o avanço da intervenção estatal nas áreas sociais materializou-se somente
naqueles setores onde foi possível a montagem de mecanismos de financiamento autônomo em
relação ao orçamento fiscal. Por sua vez, esses mecanismos, baseados na lógica de autosustentação financeira, fundamentam-se em critérios incompatíveis com a efetividade das
políticas sociais.” 5
Como os gastos sociais não podiam pressionar o orçamento fiscal, a proteção social ficou
relegada na agenda autoritária sendo financiada, como única alternativa, pelas contribuições
sociais, decisão que se mostrava menos conflituosa e muito funcional ao regime militar como
argumenta Fagnani,
Esse padrão de financiamento, por outro lado, revelou-se
funcional ao regime recém-instalado, em razão da sua
virtuosidade na potencialização do gasto, no alargamento dos
raios de ação estatal, na soldagem de alianças empresariais,
na expansão da cobertura de bens e serviços para as camadas
médias e na resposta imediata a um conjunto de reformas de
base problematizadas no período pré-64 e, objetivamente, não
enfrentadas pelo regime populista em agonia. (1997:194)
Embora esse grupo de bens e serviços sociais aparentemente se apresentasse como
“autônomo” e independente das receitas fiscais, configurando-se como a vanguarda das políticas
públicas, o modelo possuía um calcanhar de Aquiles. O sonho da imortalidade tendia ao
rompimento justamente pela fragilidade do seu padrão de financiamento, extremamente sensível
às oscilações da economia que, em períodos recessivos, afetava negativamente a massa de
salários e o volume de emprego, minimizando o quantum de contribuições. Além disso, trazia em
si um mecanismo pró-cíclico, pois justamente em períodos de queda na arrecadação das
contribuições, aumenta-se a demanda por serviços. “Nos períodos de depressão econômica, essas
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fontes de receita são dilapidadas, reduzindo o alcance das políticas sociais. Paradoxalmente,
isso ocorrer quando é maior a demanda por esses bens e serviços.” 6
A criação do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS)7 – lei nº. 5107 –
corroborava as intenções citadas anteriormente, com impactos significativos na área social. Além
de se constituir num instrumento de aniquilamento da estabilidade do trabalhador por tempo de
serviço, assegurado na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas em 1943), arbitra com o papel
de fonte primária de recursos do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), criado pela Lei nº.
4380/64, principal órgão de gestão do complexo habitacional brasileiro. Esse setor,
recorrentemente deficitário em termos de cobertura, passou a dispor de outro instrumento de
financiamento, criado pela reforma na área financeira: a caderneta de poupança. Esta, fruto de
vários esforços de promoção da captação de poupança voluntária junto a camadas populares, foi
criada em 1968 “...com remunerações fixadas em termos reais (6% a.a. mais correção monetária
a posteriori e garantida pelo Governo Federal – formalmente pelo Banco Nacional de Habitação
(BNH) e informalmente pela Caixa Econômica federal (CEF) e Caixas Estaduais”8 O Banco
Nacional de Habitação (BNH), atuava como repassador de fundos para instituições financeiras
privadas, caracterizando-se como órgão responsável pela administração do FGTS. O modelo de
financiamento da habitação, portanto, era norteado pela idéia de auto-sustentação, prevendo um
equilíbrio entre os gastos e as receitas, uma vez que devesse responder favoravelmente à
remuneração positiva obtida com a captação voluntária da caderneta de poupança, eliminado
qualquer princípio de subsídios aos estratos de menor capacidade de pagamento. Como ressalta
Moura da Silva9, “... ainda que opere em linhas de crédito a juros mais próximos de zero (para
aquisição de habitação para classes de baixa renda e para programas de saneamento urbano),
suas obrigações de remunerar o FGTS a 3% a.a. mais correção monetária a posteriori, o
obrigavam a operar primariamente emprestando em termos reais (em UPC).” O resultado foi o
caráter excludente e regressivo da política habitacional, privilegiando as camadas de média e alta
renda.
6

Fagnani, Braga e Silva, 1989, p. 137.
Pela nova lei, as empresas podem despedir seus assalariados sem qualquer ônus adicional, exceto o pagamento do
mês do aviso prévio. Em compensação elas são obrigadas a depositar mensalmente, a crédito de cada assalariado em
conta bancária individualizada, 8% do salário pago. Este fundo rende por determinação legal, 3% ªa.a. mais correção
monetária, podendo o trabalhador saca-lo em casos de desemprego, aposentadoria e outros casos restritivos especiais.
(Moura e Silva, 1979)
8
Moura da Silva, 1979, p. 26.
7
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Ao longo dos anos 70, com o aprofundamento da recessão, o modelo estampou sua
inconsistência. Os principais vetores do esgotamento do padrão SFS foram o declínio no volume
de contribuições diretas e suplementares do BNH para o SFH – dada o aumento no desemprego e
queda real dos salários – e o elevado grau de endividamento das concessionárias estaduais de
saneamento, servindo de fonte de captação de recursos no exterior num momento de auge de
liquidez internacional.
Além do complexo habitacional, o complexo previdenciário também acompanhou o
movimento de queda nas transferências de recursos da União para seu financiamento, com
formas de sustentação basicamente assentadas sobre as contribuições compulsórias de
trabalhadores e empregadores. O pós-64 ficou marcado pela unificação dos IAPs (Institutos de
Aposentadorias e Pensões), até então fragmentados em categorias profissionais. A idéia de
unificar o sistema, discutida ao longo de três décadas, encontrava entraves diante do
corporativismo de políticas clientelistas. Sua unificação, em 1966, com a criação do INPS
(Instituto nacional da Previdência Social) deu-se num ambiente de ditadura, comprometendo por
sua vez a participação dos trabalhadores e sindicatos na representação da gestão do instituto. Em
Aureliano e Draibe,
A remodelação e a unificação só se farão no período pós-64,
numa situação em que já estão afastados e reprimidos os
interesses dos trabalhadores e de suas representações na
gestão dos Institutos. Permaneceu, é certo, parte da
burocracia gestada nos próprios institutos e que, na situação
autoritária do pós-64, reorganizarão, consolidando, o sistema
de previdência social, tendo podido expandir, em muito, seus
traços tecnocráticos e, aparentemente, apolíticos. (1989: 127)
Um novo impulso centralizador, em 1977, se dá com a formação do complexo
previdenciário, englobando um sistema único que abarcava as ações assistenciais. O chamado
complexo SINPAS (Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social), gerido pelo recém
criado Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), passa a contar com: o INPS, o
INAMPS, o IAPAS, a LBA, a FUNABEM e a DATAPREV. O financiamento seria mantido pelo
9
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mesmo sistema tripartite, com contribuição de empregadores, empregados e do Estado. O caráter
seletivo, isto é, destinado apenas ao mercado formal, permaneceria inalterado, mantendo seu
caráter excludente. O aspecto não redistributivo também permaneceu após as modificações no
sistema, “... a contribuição das empresas, repassadas aos custos diretos, acabam por ser
arcadas pelos consumidores, independente, aliás, do seu nível de renda (...) Em resumo, o
financiamento do sistema previdenciário, tal como se estruturou nos anos 60 e 70, limitou-se a
promover uma redistribuição horizontal da renda.10
Entre 1968 e 73, a expansão do crescimento econômico brasileiro viabilizou a expansão
da cobertura previdenciária. Merece destaque o PRORURAL de 1971, abarcando os
trabalhadores do campo - financiando pelo FUNRURAL -, além dos trabalhadores autônomos,
incorporados mediante contribuição compulsória.
Mas o que observamos, é que mesmo durante o chamado “Milagre Brasileiro”, período
em que o país conheceu um crescimento médio anual do PIB em torno de 11%, a “teoria do
bolo”, preconizada pelo então ministro da Fazenda Delfim Netto, conseguiu jogar as políticas
sociais na contra-mão do desenvolvimento econômico. Os resultados funestos dessa arbitragem
ortodoxa foram, no entanto, encobertos por uma interface virtuosa captada pelo padrão de
financiamento vigente que, mesmo diante dos arrochos salariais promovidos, em termos
absolutos, sustentava-se com a amplitude da massa salarial. Celso Furtado, em recente artigo
publicado por Carta Capital11, reafirma o paradoxo crescimento/exclusão ao dizer que “...nossa
industrialização tardia foi conduzida no quadro de um desenvolvimento imitativo que reforçou
tendências atávicas da sociedade ao elitismo e à exclusão social. De certa forma, o crescimento
econômico teve o efeito perverso de anestesiar a população para a percepção dos graves
problemas sociais que se iam acumulando12.” Somente com a desaceleração do crescimento, em
1973, o modelo acusou seu caráter perverso. Mais uma vez comprometeram-se os gastos sociais
em nome da estabilidade macroeconômica. Mais uma vez a proteção social, no Brasil, já tão
capenga, seria alvo de cortes. Mais uma vez a oportunidade de resgatar o caminho do
desenvolvimento social fora perdido, como expõe Quadros,
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Aureliano e Draibe, 1989, p. 128.
O Novo Brasil, Carta Capital, ano IX, nº. 221, dez/2002.
12
Grifos da autora.
11
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Em resumo, o período do “milagre” foi a grande
oportunidade histórica de se promover o desenvolvimento
social jogada fora pelo conservadorismo brasileiro. O elevado
dinamismo econômico e social, com todas as suas
possibilidades tributárias e fiscais, poderia ter servido como
suporte de um amplo programa de gastos públicos nas áreas
sociais. Além de facultar melhorias nas condições salariais e
de trabalho. (1993: 14)
No campo político, a ascensão do general Geisel ao poder, em meados dos anos setenta,
marca o epílogo do governo militar. O esgotamento das forças do “milagre” se constituía num
bom argumento para que o processo de redemocratização entrasse na ordem do dia. Lembra-nos
Carvalho que,
Em 1974 o general Geisel permitiu propaganda eleitoral mais
livre para as eleições legislativas desse ano. A oposição teve
acesso à televisão e pôde falar com alguma liberdade. O
resultado surpreendeu a todos, ao governo e à própria
oposição. O governo foi amplamente derrotado nas eleições
para o Senado. Havia 22 cadeiras em disputa, das quais a
oposição, isto é, o MDB, ganhou 16. (2002: 175)
O ano de 1979 contou com medidas que corroboraram as iniciativas adotadas pelo expresidente. O general João Batista Figueiredo assume o governo e, seja sancionando a aprovação
do Congresso que concedia anistia aos presos e exilados políticos ou abolindo o bipartidarismo,
dá continuidade ao processo de abertura política. Assim, entram em cena seis novos partidos,
embora alguns deles apenas com nova roupagem: a Arena transmutou-se em PDS (Partido
Democrático Social), o MDB consolidou-se como Partido, e o antigo PTB diluiu-se em PDT
(Partido Democrático Trabalhista) liderado por Leonel Brizola, além de manter a própria sigla. A
novidade, realmente, ficou por conta da formação do Partido dos Trabalhadores (PT) que
abarcava vários segmentos da população como sindicalistas, intelectuais e membros da Igreja
Católica. Entre os principais ganhos desse movimento de redemocratização está, sem dúvida, a
retomada dos movimentos populares, escamoteadas desde 1964, e a renovação da oposição. O
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nacionalismo volta a ganhar força, debruçado sobre as idéias de desenvolvimento nacional. A
proposta do PMDB referenda esse quadro quando enfatizava que “... as empresas nacionais
públicas e privadas [devessem] decididamente [serem] apoiadas por linhas de crédito em
condições tais que as capacitassem a aproveitar as novas oportunidades de investimento,
ampliando suas fatias de mercado. A Reforma Financeira deveria, portanto, oferecer os recursos
indispensáveis ao financiamento de longo prazo para o setor nacional, privado e público.” 13
O raiar dos anos noventa, no entanto, não coloriu de vermelho o Palácio do Planalto,
ofuscando a esperança de reformas mais contundentes. O collorido foi outro. Nos anos 90, as
políticas sociais, não apenas no Brasil como na América Latina, passam a ser difundidas sob a luz
de um movimento mais amplo, personificado no Consenso de Washington, cujos determinantes
condicionaram as políticas econômicas, via de regra, a um receituário neoliberal, o que implica
em dizer que, mais do que nunca, o desenvolvimento social era tido como mero apêndice (a
reboque) do desenvolvimento econômico.
Se no país o neoliberalismo mostrava-se como algo “novo”, cabe lembrar que, no âmbito
mundial, já na década de 80, as respostas de economistas e políticos ligados à ortodoxia, eram
uníssonas em reativar o dinamismo econômico, perdido no final da década anterior, via
implantação de políticas conservadoras que cobravam a diminuição da atuação do Estado. Nas
economias avançadas, tais medidas eram adotadas em nome de uma pretensa maior
competitividade, buscando alavancar o comércio internacional via redução da participação do
Estado e conseqüente perda de proteção e regulamentação deste frente às políticas sociais. O
receituário neoliberal, objetivando a correção dos desequilíbrios macroeconômicos, originados da
desmesurada intervenção do Estado na economia, edificava-se com as mesmas palavras de
ordem dos liberais do início do século XIX: para combater o excesso de intervenção do Estado,
mais mercado.
Esse levante conservador, baseado nos argumentos de autores como Friedmam, ganha
poder e força no início dos anos 80 através de governos como o de Thatcher (Inglaterra) e Reagan
(EUA). Nesse contexto, foram adotadas políticas de redução da carga tributária14, entre outras, as
13

Propostas do PMDB, lançada em 1985, p.82.
Em seu trabalho, Sulamis Dain explicita a redução da carga tributária nos moldes da teoria monetarista
denominada por “choque de oferta”, cujo objetivo era reativar os investimentos privados. A pesquisadora ainda
aponta os resultados pouco convincentes da implantação desta política segundo a qual nos EUA, “em lugar da

14

12

Luciane Bombach

Financiando a Exclusão

quais corroboraram o objetivo de subestimar o poder do Estado. No plano econômico, os
estilhaços da crise do petróleo e o posterior default mexicano alimentavam as incertezas e davam
munição ao levante conservador. Segundo Pochmann,
Abriu-se, a partir de então, um período de incertezas e de
novos questionamentos do padrão sistêmico de integração
social, inicialmente pelas propostas de políticas econômicas e
sociais

definidas

pelos

partidos

conservadores

e

posteriormente pela própria aplicação destas políticas.
(1999:14).
No Brasil, mais uma oportunidade perdida. A derrota das forças populares e nacionais15,
refletida no resultado das eleições presidenciais, deixou o país carente de um projeto de
desenvolvimento nacional que respeitasse as nossas especificidades econômicas e históricas.
Com a vitória de Fernando Collor de Mello, deu-se a implantação de políticas voltadas para os
diagnósticos conservadores16, minando ainda mais a estrutura social brasileira, além de barrar as
perspectivas de reformas que atenuassem a desigualdade latente de nossa sociedade. Como
aponta Cardoso de Mello,
Nos países desenvolvidos, o neoliberalismo cumpriu a função
de justificar e de promover a ativação do dinamismo da
concorrência, necessária para levar adiante a III Revolução
Industrial. Nesse sentido, pode-se dizer que a retirada da
proteção de certos setores capitalistas e a flexibilização do
mercado de trabalho tiveram efeitos econômicos construtivos.
(...) Aqui, ao contrário, a lógica espontânea do mercado é a

redução do papel do Estado, houve elevação dos gastos públicos, crescente subordinação da política monetária à
política fiscal e expansão acentuada da dívida pública americana. Além do mais, ela frisa que “os setores mais
incentivados pela redução do imposto de renda das pessoas jurídicas, por conta da permissão de lançamento de
depreciação acelerada no caso de investimentos, não foram os que mais investiram, contrariando as teorias de
choque de oferta.” (Affonso, 1995: 25)
15
Uma vez que tais forças possuíam uma proposta alternativa de conciliação de crescimento econômico com justiça
social, Mattoso, J. (1999, 6)
16
As políticas de ajuste adotadas no início dos anos 90, configuram-se em receituários promovidos por órgãos
internacionais como o FMI e o Banco Mundial, os quais propunham à periferia, ajustes como o equilíbrio de seus
balanços de pagamentos, cumprimento do pagamento dos juros da dívida (via geração de mega superávits
comerciais), desvalorizações cambiais, e altas taxas de juros para captação de capital externo. (Tavares, 1992)
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da regressão econômica, da decadência social e da barbárie
política17. (1992:67)
As finanças públicas, já debilitadas pela lógica do ajuste fiscal recessivo do período
anterior, foram ainda mais penalizadas pelo receituário ortodoxo que apregoava uma correlação
inversa entre a estabilidade monetária e o déficit público. Além disso, o aporte de recursos
internacionais com destino aos países emergentes, captadas pelo Banco Central como forma de
acúmulo de reservas e manutenção dos níveis da taxa de câmbio, condicionavam a política
monetária à esterilização da liquidez interna. A fórmula, via elevação da taxa de juros, visava
absorver a base monetária através do lançamento de títulos públicos. “A necessidade de
promover novos ajustes acarreta distorções no sistema tributário e é responsável pelo corte de
gastos cada vez mais essenciais, estreitando o horizonte do componente fiscal da política de
estabilização.” 18
A interface perversa das políticas cambiais, monetárias e fiscais implicavam em recorrentes
“ajustes fiscais”, na realidade penduricalhos de um sistema tributário carente de reformas
substanciais e pouco eficientes, numa dinâmica debilitada por problemas estruturais. “As
tentativas realizadas implicavam em cortes de gastos de custeio e de investimento, criação de
tributos ad hoc, manipulação da correção monetária e desvalorização da dívida pública (via
diferentes mecanismos presentes nos “choques de estabilização”). Contudo, mesmo quando
esses

expedientes

revelaram-se

capazes

de

promover,

momentaneamente,

superávits

operacionais nas contas públicas (Plano Collor), foram insuficientes para debelar a inflação e
retomar o crescimento.” 19
O próximo passo em direção a manipulação do orçamento federal, ocorreu com o advento
do Plano Real, batizado no dia primeiro de julho de 1994, mas que nasceu alguns meses antes,
quando da prática do primeiro estágio do plano, que compreendia o equilíbrio do orçamento
fiscal operacional via cortes profundos da proposta orçamentária para o ano subseqüente. “A
implementação desses cortes exigiu a aprovação do Congresso de uma emenda constitucional –

17

Grifos da autora.
Braga, Cintra e Dain, 1995, p.9.
19
Idem, p. 31.
18
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que ficou conhecida como Fundo Social de Emergência -, permitindo a esterilização, para os
anos fiscais de 1994 e 1995, de 20% das destinações orçamentárias.”20
No bojo dos preparativos para o nascimento do Real, o FSE contingenciava parte da
receita tributária vinculada a estados, municípios e seguridade social com o intuito de compensar
as perdas na receita fiscal decorrentes do anunciado fim do “imposto inflacionário”. Após a
estabilização monetária, no entanto, tal mecanismo espúrio de ajuste fiscal não foi eliminado. A
carência de uma Reforma Tributária que, enfim, substituísse essa arbitrariedade prévia ao plano
garante, até hoje, ao governo federal, quer seja pelo FSE (Fundo de Estabilização Fiscal), quer
pela DRU (Desvinculação da Receita da União), ou qualquer outro nome que ele venha adotar, a
retenção de 20% de todas as contribuições sociais – exceto as previdenciárias, desde 1999 – e dos
Fundos de Participação numa Conta Única da União. Segundo Dain & Soares,
O segmento mais afetado por este procedimento foi sem
dúvida a Seguridade Social, para a qual se destinava a maior
parte das contribuições sociais como o Cofins, o PIS/PASEP
e a Contribuição sobre o Lucro Líquido, arrecadas
diretamente pela União para repasse à Seguridade. A falta de
regras

na

distribuição

desses

recursos

e

seu

contingenciamento tornou a Seguridade prisioneira do
processo de estabilização. (1998: 50)
Nesse contexto, as finanças estaduais embora tivessem angariado um aumento substancial
oriundos da arrecadação de ICMS, e contassem com a pretensa descentralização federativa nos
marcos da Carta Magna de 88 – que garantiria maior autonomia aos governos subnacionais, devido aos desequilíbrios financeiros, provocados pelo alto grau de endividamento, ficou refém
de um ajuste fiscal que lhes cobrissem as perdas dos mecanismos contábeis utilizados no período
inflacionário. Em Mora,
No caso específico das finanças estaduais, observou-se, não
obstante um aumento sem precedentes na arrecadação do
ICMS, um grave desajuste fiscal. Tal fato estava associado à
falência dos mecanismos espúrios de ajuste da receita à
20
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despesa, utilizados pelo setor público em tempos de alta
inflação. Nesse contexto de desequilíbrio fiscal e financeiro,
os governos estaduais deveriam realizar um forte ajuste para
adequar seu orçamento ao pagamento das prestações do
refinanciamento. (2002:33).
Além disso, o FPM e FPE - respectivamente Fundo de Participação Municipal e Estadual -,
baseados nos Impostos de Renda e Impostos sobre Produto Industrial e que definiam a
participação dos estados e municípios na receita tributária do governo federal, obtiveram um
fraco desempenho ao longo da década de 90 devido a retração da arrecadação destes impostos
diante da desaceleração econômica. Entre os anos de 1988 e 1996, a participação dos governos
subnacionais na receita disponível da União, via transferências de fundos de participação, foi
reduzida em seis pontos percentuais.
A conseqüência desse modelo de política econômica impactou na ampliação do déficit de
serviços públicos, aumentando o hiato da desigualdade social no país, além de penalizar
fortemente as ações de combate à pobreza. Os setores de infra-estrutura, dependentes de recursos
fiscais, tais como transporte, energia, etc. foram relegados no Orçamento Geral da União. A
equipe econômica dispôs também da privatização do patrimônio público como garantia de
sustentabilidade financeira à pretensa estabilidade monetária vindoura. As políticas públicas
foram reorientadas na direção da focalização dos programas sociais e privatização das empresas
estatais.
Os mecanismos criados, com o argumento de maior estabilidade econômica - via contenção
de gastos fiscais -, feriram notoriamente a Constituição promulgada em 1988, alijando as formas
de financiamento da seguridade social e permitindo ao governo manejar os recursos destinados a
serviços sociais e desviá-los segundo interesses do plano de estabilização. Os holofotes das
discussões sobre o sistema de proteção social no Brasil acabaram sendo focados apenas em
alguns setores, como a Reforma da Previdência. Essa busca fragmentada por soluções esconde as
necessidades básicas e essenciais da maioria da população, como o acesso à rede de proteção.
Como bem coloca Dain & Soares,
Nunca parece excessivo reafirmar que, em situações de
extrema desigualdade social, uma parte significativa da
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melhoria das condições de sobrevivência digna da população
de baixa renda depende de seu acesso ao circuito da
cidadania. (...) No entanto, os pobres e os grupos vulneráveis,
não só não tiveram suas necessidades básicas transformadas
em direitos sociais materiais na década de 90, como foram
relegados a um silêncio perigoso nesta última reforma que
avançou em sentido contrário à Constituição de 1988, ainda
que de forma subliminar. (1998: 58)
As políticas sociais, propagandeadas como modernizantes ao longo da última década,
acabaram por mascarar a artimanha do governo federal que age como Robin Wood às avessas,
capturando o dinheiro dos contribuintes de forma cumulativa e regressiva para destiná-lo às
amortizações e pagamento dos juros dos grandes “nobres” do capital. Nas palavras de Furtado21,
Entramos no século XXI com 53 milhões de pobres – cerca
de 34% da população -, dos quais um subconjunto de 22
milhões – cerca de 14% da população – estão no nível da
indigência. Em países de renda per capita semelhante à nossa
(US$ 4.500), a porcentagem de pobres é cerca de 10% da
população total, portanto menos de um terço da brasileira. E,
no que se refere à desigualdade da renda, entre 92 países
estudados pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento, apenas a África do Sul e o Malawi têm
mais concentração que o Brasil.
Foi-se o dinamismo, ficou a barbárie.
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Escravidão e Pecuária na Fronteira Sul do Brasil:
primeiras notas de pesquisa – Alegrete, 1831-1850*
Luís Augusto Ebling Farinatti**
Introdução
O papel da escravidão nas regiões de predominância da pecuária não é um dos
temas mais freqüentes na historiografia brasileira. Produção voltada para o mercado interno
e “retaguarda” da economia exportadora, durante muito tempo a criação de gado foi vista
como uma atividade que, no mais das vezes, não gerava uma acumulação capaz de
sustentar a incorporação contínua de trabalhadores cativos. Além disso, a pecuária realizada
em moldes extensivos, como ocorreu na maior parte do Brasil ao longo dos quatro séculos
de vigência da escravidão, não demandava tantos braços quanto a agricultura. Ao contrário,
os currais, as fazendas de gado e as estâncias eram os lugares onde as várias formas de
trabalho livre (os vaqueiros, os camaradas, os peões e o variado grupo dos agregados)
encontraram os campos mais férteis para instalar-se.1 Nas últimas décadas, contudo,
estudos regionalizados, com vigoroso aporte de fontes primárias, como os inventários post
mortem e os mapeamentos de população, vêm demonstrando a importância das relações
escravistas como componentes da produção pecuária nos quatro cantos do Brasil.2
O Rio Grande do Sul foi uma das mais importantes zonas de criação de gado
dos séculos XVIII e XIX. Durante boa parte do século XX, os estudos históricos sobre o
universo das estâncias descreveram uma economia onde a produção era levada a cabo
essencialmente por trabalhadores livres (brancos, índios e mestiços de ambos) - que eram
também guerreiros rapidamente mobilizáveis paras as recorrentes contendas da fronteira -,
o que garantiria para o Rio Grande do Sul uma formação histórica sui generis no contexto
brasileiro. Nessa visão, de uma sociedade onde a força de trabalho teria sido formada peões
livres, recrutados entre um vasto contingente de “homens soltos”, sem a propriedade da
*
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terra e pouco vocacionados à estabilidade (os gaúchos), a presença escrava era vista como
residual e mais ligada às atividades domésticas.3
As obras que surgiram lentamente desde a década de 1960 até meados dos anos
80, fizeram o contraponto dessa imagem. Entre outros aspectos, ficou demonstrada a
centralidade das relações escravistas nas charqueadas, principal elo de articulação entre a
economia sulina e as áreas da grande lavoura, em outras regiões do Brasil, ao longo do
século XIX.4 Ainda que nenhum daqueles trabalhos tenha se dedicado especificamente ao
estudo da criação de gado durante a vigência do escravismo, eles trouxeram elementos
novos para o tema. Demonstraram que a escravidão nos estabelecimentos pecuários não
poderia ser considerada pouco relevante e compunha de forma efetiva o contingente de
mão-de-obra das estâncias, ao lado dos trabalhadores livres. Todavia, assentados
basicamente sobre fontes impressas, como os relatos de viajantes estrangeiros, além de
diários e memórias, esses estudos apontaram para a idéia de que os escravos teriam sido
empregados majoritariamente nas lavouras de auto-abastecimento internas às estâncias e
nos serviços domésticos. O costeio do gado, atividade principal dos estabelecimentos
pecuários, seguia sendo descrito como domínio quase que exclusivo dos peões livres. Ali, a
utilização dos escravos teria sido apenas eventual e mesmo fortuita.5 A notável exceção na
produção deste período é um artigo de Spencer Leitman, publicado em 1975, onde o autor
propõe que peões escravos teriam desempenhado importante papel na criação de gado no
Rio Grande do Sul, durante a primeira metade do Oitocentos.6
A partir de finais da década de 1980, estudos baseados na utilização maciça de
fontes primárias manuscritas trouxeram novos avanços para o conhecimento das áreas
rurais do extremo sul do Brasil e, sobretudo, tematizaram de forma mais detida o universo
da pecuária. Eles demonstraram a importante participação dos escravos tanto nas lavouras
de alimentos dentro das estâncias quanto no costeio do gado – esta última atividade
desempenhada ao lado dos peões livres.7 Neste artigo, pretendemos contribuir para esse
debate, realizando uma abordagem introdutória ao tema da escravidão nas zonas de
3
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predominância pecuária do sul do Brasil, na primeira metade do século XIX. Para tanto,
trabalharemos com os inventários post mortem referentes a Alegrete - o maior município da
principal área de criação de gado do Rio Grande do Sul, a região da “Campanha”, na
fronteira com a República do Uruguai - no período que vai de 1831 a 1850. Esperamos que
as análises aqui realizadas, considerando seu caráter preliminar, permitam ao menos
apresentar o tema e lançar algumas hipóteses gerais de pesquisa, sobretudo no que diz
respeito ao papel do trabalho escravo nas grandes estâncias que, como veremos, parece
haver sido bem mais expressivo do que costumava pensar.

Dilatadas Campanhas
Nos inícios do século XIX, o movimento de expansão luso-brasileira sobre os
territórios disputados com o Império Espanhol, no oeste do atual território do Rio Grande
do Sul, recebeu um impulso significativo. Em 1801, realizou-se a conquista e incorporação
da área dos “Sete Povos das Missões”, a noroeste. Ao sul dos Sete Povos, cruzando o rio
Ibicuí, ficava a região de boas pastagens e relevo suavemente ondulado onde espalhavamse grandes manadas de gado não domesticado, em uma área contínua que englobava os
territórios que hoje pertencem à “Campanha” do Rio Grande sul e ao norte da República do
Uruguai.Os interesses geopolíticos da coroa portuguesa, somados aos “olhos espichados”
dos colonos sobre as terras e o gado contidos naquele amplo espaço, desencadearam uma
aceleração no movimento de ocupação de terras, fundação de estâncias e concessão de
sesmarias no local.8 O gado bovino passava a interessar não apenas pelo couro: o charque
havia se tornado dominante nas exportações sulinas já na década de 1790, fornecendo um
impulso ainda maior a esse processo.Assim, nos conturbados anos em que se desenrolavam
as lutas de independência platinas, sobretudo entre 1810 e 1822, os luso-brasileiros
apropriaram-se e colonizaram os vastos espaços além das antigas fronteiras do Rio Pardo e
Rio Grande.9 Ainda que não tenha ensejado apenas a multiplicação de grandes criadores de
8

Naturalmente, essa expansão não se deu sobre uma “terra de ninguém”. Desde muito antes de 1801 os
guaranis missioneiros e também diversos bandos de arreadores, formados por súditos mais ou menos fiéis das
coroas ibéricas, além de indígenas charruas e minuanos, cruzavam aquele espaço arrebanhando e
comercializando gado. Ver: HAMEISTER, 2002. e GIL, 2002.
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segunda metade do século XIX (GOLIN, 2002). As relações nessa zona fronteiriça foram contínuas. Vários
brasileiros tinham bens - terras, gado e escravos - em ambos os lados, muitos outros tinham estâncias no
Uruguai e todos mantinham relações familiares e comerciais permanentes. Naturalmente, foram muitas as
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gado, essa expansão foi responsável pelo surgimento de um grupo de pecuaristas de grosso
calibre, donos de rebanhos de que superavam as 10.000 reses.
Em 1828, a derrota brasileira na última campanha da Cisplatina e a
reorganização do Uruguai como uma república independente criaram uma linha de fronteira
que cingiu em dois o espaço que os luso-brasileiros haviam transformado em um impreciso
tabuleiro de estâncias, desde o rio Ibicuí, ao norte, até o rio Negro, ao sul. O lado brasileiro
desse espaço de fronteira, conhecido depois como a região da “Campanha”, erigiu-se na
principal zona pecuária do Rio Grande do Sul, ao longo de todo o século XIX. Se é verdade
que a historiografia levou muito tempo para reconhecer a importância da escravidão nas
áreas de criação de gado no Rio Grande do Sul, em nenhum lugar isso é mais verdadeiro do
que na “Campanha”. Ali, a existência de uma verdadeira endemia bélica, a proximidade das
repúblicas platinas, a presença de homens livres em condição de serem aproveitados como
mão-de-obra e a dificuldade de vigilância sobre cativos que trabalhariam a cavalo foram
apontados, entre outros aspectos, como fatores impeditivos do estabelecimento de uma
regularidade no aproveitamento dos escravos nas lides pecuárias. Como veremos, no
entanto, não é isso que a análise dos dados trazidos pelos inventários post mortem parecem
revelar sobre aquela fronteira.
Nos deteremos nas duas décadas que se estendem de 1831 a 1850. No início
desse período, a criação de gado organizada nas estâncias já era dominante na Campanha e
é lícito supor que o quadro do trabalho escravo tenha sofrido alterações importantes após a
cessação do tráfico atlântico, em 1850. Nas duas décadas que nos interessam diretamente, a
exportação de charque para outras províncias brasileiras era a principal atividade
econômica da província. A região da “Campanha” detinha a parcela mais significativa da
produção pecuária que enviava a matéria-prima para as charqueadas localizadas mais a
leste, em Pelotas e sobre as margens rio Jacuí. O município de Alegrete, criado em 1831,
além de ser o mais extenso territorialmente, também detinha o maior número de estâncias e
o maior rebanho bovino.10 Não há nenhuma estatística regionalizada da produção bovina da

implicações trazidas pelo fato de que as soberanias políticas eram diferentes em um e em outro território, e
essa “comunidade de fronteira” tinha que se enfrentar com elas continuamente (SOUZA, 2002).
10
O município de Alegrete foi criado em 1831, desmembrando-se do município de Cachoeira. Em 1846, as
áreas mais ocidentais emanciparam-se formando o município de Uruguaiana, o mesmo acontecendo, em
1858, com a Freguesia de Santana do Livramento. Porém, o município ainda estendia-se sobre um vastíssimo
território que ia desde o rio Ibicuí, ao norte – no centro-oeste do território do Rio Grande do Sul – até o rio
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província nesse período. Porém, nove anos depois, uma espécie de “censo agrário” indicava
um rebanho de 772.232 cabeças de gado vacum distribuído em 391 estâncias no município
de Alegrete, contra 531.640 cabeças em 260 estâncias de Bagé, que vinha a seguir.11

Homens, mulheres, africanos e crioulos
As melhores informações para relacionar a escravidão e as unidades de
produção pecuária, no período e espaço propostos, estão nos inventários post mortem. Não
contamos, infelizmente, com mapeamentos de população que relacionem os moradores por
fogos e discriminem seus escravos e agregados, como ocorre com outras partes do Brasil
para o período colonial e para a primeira metade do Oitocentos. Da mesma forma, o
primeiro censo populacional que permite discriminar a população livre e a escrava só
aconteceu em 1858. O uso dos inventários como fonte, por sua vez, têm conhecidas
limitações, como o fato de tenderem a sobre-representar as camadas mais abastadas da
população, já que os muito pobres provavelmente não realizavam a partilha judicial de seus
poucos bens. Além disso, as grandes distâncias a serem vencidas até a sede do município e
o contexto de guerra vigente durante a Revolução Farroupilha (1835 a 1845), podem ter
dificultado o cumprimento da obrigação legal de proceder a inventários post mortem. Ainda
que se tenha em conta essas limitações, os inventários são fontes importantes para estudo
da escravidão nos estabelecimentos pecuários da região. Somente eles permitem um acesso
direto à relação entre a população escrava e as unidades produtivas, além de reunirem uma
amostra tanto dos escravos que nasceram no local, como daqueles trazidos de outras
paragens (o que não acontece de forma tão regular nos registros de batismo e casamento,
por exemplo). Além do mais, como veremos, o principal montante de escravos encontravase exatamente nas mãos dos proprietários mais afortunados, que tendem a formar a camada
melhor representada nesse tipo de fonte.

Quaraí, que divide com a República do Uruguai, ao sul. FEE. De província de São Pedro a estado do Rio
Grande do Sul, 1981. Para os efeitos deste estudo consideramos o território do município sem as áreas
referentes a Uruguaiana e Livramento, trabalhado apenas com os inventários existentes no fundo “Alegrete”,
no Arquivo Público do Rio Grande do Sul. Apenas três processos referiam-se a Santana do Livramento e
foram retirados da análise.
11
“Mapa numérico das estâncias existentes nos diferentes municípios da província, de que até agora se tem
conhecimento oficial, com declaração dos animais que possuem, e criam por ano, e do número de pessoas
empregadas no seu costeio”. Estatísticas, m. 02, 1859. Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (AHRGS).
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Realizamos o levantamento de todos os inventários referentes ao município de
Alegrete, entre 1831 e 1850, totalizando 110 processos. Como nosso objetivo neste artigo é
avaliar a presença do trabalho escravo nas estâncias de criação e levantar questões sobre o
tema, retiramos da análise 18 processos que não continham estabelecimentos de produção
rural. Seus titulares possuíam imóveis na vila de Alegrete e eram comerciantes, oficiais
militares de carreira ou mulheres solteiras. Abatemos mais 18 inventários que foram
abertos mas não tiveram prosseguimento.12 Contamos, então, com 74 processos referentes a
titulares que possuíam bens rurais, que constituem nosso universo de análise. Desses, 12
não possuíam qualquer escravo. Os 62 inventariados restantes possuíam um total de 633
cativos, alcançando uma média de pouco mais de 10 escravos por proprietário.13
A relação entre os sexos apresentava-se bastante desequilibrada, com uma
média de mais de 177 homens para cada 100 mulheres escravas (razão de masculinidade de
177,6; com uma proporção de apenas 36% de cativas mulheres no universo total
analisado).14 Quanto à origem, os africanos representavam 42,4% daquela população.
Esses dados costumam estar intimamente relacionados,15 e não foi diferente em Alegrete. A
predominância masculina é bem maior entre os africanos, sendo que a população crioula
tendia a apresentar uma proporção mais harmônica entre os sexos. Essa alta presença de
homens indica que a reprodução da mão-de-obra escrava nas estâncias de criação dependia,
em uma parte considerável, da compra de escravos vindos de fora, muitos deles africanos.
Contudo, a presença de cerca de 21% de crianças entre a população escrava adverte para
não se minimizar demasiadamente a influência da reprodução interna desses cativos.
Essa configuração por certo também sofreu a influência do fato de que a
colonização estável da “Campanha” era relativamente recente, tendo começado nas duas
primeiras décadas do Oitocentos. Assim, se estaria observando ali um fenômeno recorrente
em diversas outras regiões do Brasil escravista. Unidades produtivas recentemente
instaladas tendiam a apresentar um percentual maior de homens adultos e de africanos, pois
grande parte de sua mão-de-obra teria sido adquirida havia pouco tempo. Com o passar dos
12
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cujos inventariados eram cônjuges ou pais e filhos que faleceram dentro do período analisado.
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anos, o número de crioulos tenderia a aumentar e o desequilíbrio entre os sexos a
diminuir.16 Porém, mais do que isso, os dados apresentados acima também estão
intimamente relacionados com as atividades produtivas desempenhadas naquela região e as
necessidades laborais que elas ensejavam. No caso da Campanha, tratava-se essencialmente
da pecuária, sobretudo a criação de gado bovino.
Arrisquemos algumas comparações. A razão de masculinidade, de “177,6”
homens para cada 100 mulheres era muito menor do que os “232,08” encontrados por João
Fragoso para a região cafeicultora do Vale do Paraíba fluminense, em 1840.17 Contudo, era
mais alta do que os “143” que Bert Barickman encontrou ao trabalhar com os inventários (a
mesma fonte empregada aqui), entre 1790 e 1860, para as lavouras de cana e engenhos do
Recôncavo Baiano (Freguesias de Santo Amaro, São Francisco do Conde e Iguape).18 A
proporção de africanos, de mais de 42%, por sua vez, é incomparável a de áreas de agroexportação em expansão, como os 79% do Vale do Paraíba na década de 1850.19 Contudo,
não está longe dos cerca de 50% encontrados na pesquisa já referida sobre as áreas
canavieiras baianas.20 Ainda que estas não fossem regiões de ocupação recente e mesmo
que, durante todo o período coberto por aquelas fontes, o açúcar tenha enfrentado tanto
conjunturas positivas como negativas, a comparação dos dados da população escrava das
estâncias sulinas com uma área de produção agrícola de exportação, próxima a um porto
importante no tráfico atlântico de cativos, não deixa de impressionar.
No mesmo trabalho sobre o Recôncavo Baiano, os sítios de fumo apresentavam
uma relação equilibrada entre homens e mulheres (“108”) e uma presença de apenas 23%
de africanos entre os cativos. Números em tudo inferiores à região pecuária da
“Campanha”. Vejamos outro trabalho que emprega os inventários post mortem para extrair
dados sobre a população escrava. As regiões de pecuária, lavouras de cana e produção
agrícola de alimentos, estudadas por Sheila de Castro Faria, no norte fluminense durante o
século XVIII, apresentavam uma razão de masculinidade de apenas “119” e uma presença
de cerca de 50% de africanos entre a população cativa. Já os engenhos estudados pela
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FARIA, idem, p. 295 a 298.
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BARICKMAN, 2003.
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FRAGOSO, 1983.
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BARICKMANN, 2003.
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autora, ainda que de pequena monta, alcançavam 170 homens para cada 100 mulheres e
quase 70% de africanos.
A grande presença de escravos homens nas estâncias de Alegrete se dava em
razão de seu aproveitamento em ofícios diversos (como pedreiros, carpinteiros, roceiros)
mas, principalmente, como veremos, em virtude da necessidade de se contar com escravos
campeiros formando um núcleo estável de mão-de-obra capaz de fazer frente, ao menos em
parte, às demandas regulares de trabalhadores no costeio do gado. Os dados comentados
acima, por sua vez, começam a sugerir a relevância da escravidão em uma região de
pecuária extensiva, onde a ocupação era relativamente recente e a produção se fazia em
larga escala.

Criadores de Gado, Senhores de Escravos
Passemos, agora, a uma análise conjugada da posse de escravos em relação à
estratificação econômica dos inventariados, feita a partir da posse de cabeças de gado
bovino, de longe o principal produto da região:

Proprietários
+ de 10.000 reses
de 2.001 0 10.000
de 1.001 a 2.000
de 501 a 1.000
de 101 a 500
até 100 reses
TOTAL

TABELA “1”
Criadores de Gado em Alegrete – Propriedade de Escravos
(1831-1850)
Número de
Inventários com
Total de Escravos
inventários
escravos
4
4
139
16
16
245
12
12
79
13
13
102
14
10
45
15
07
23
74
62
633

Média de escravos
por inventário
35
15
07
08
05
03
10

Fonte: Inventários post mortem. Alegrete. Cartório de Órfãos e Ausentes, maços 01 a 07. Cartório do Cível, maço 01.
Arquivo Público do Rio Grande do Sul (APERGS).

Em primeiro lugar, é possível perceber a existência de um significativo número
de grandes criadores de gado. Cerca de 27% (20 casos) dos inventariados possuía mais de
2.000 reses sendo que quatro deles contavam com rebanhos que excediam as 10.000
cabeças. Até aqui, nada de novo. A presença de grandes estancieiros tem sido
continuamente apontada pela historiografia. Contudo, ao lado desses vigorosos pecuaristas,
aparece um número nada desprezível de produtores mais modestos, com menos de 1.000,
500 e até menos de 100 reses. Os médios e pequenos criadores de gado, já analisados por
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Osório nas áreas de colonização antiga, durante o período colonial, surgem expressivos
também nas décadas de 1830 e 40, mesmo na Campanha, região tradicionalmente vista
como palco único das enormes estâncias.21
Ao passarmos para a coluna ao lado, o que aparece é o fato de que a
propriedade de escravos estava bastante disseminada entre os criadores de gado da
Campanha. Todos os inventariados com mais de 500 reses possuíam escravos, o mesmo
acontecendo com mais de dois terços daqueles dentre os pequenos criadores que tinham
entre 100 e 500 reses. Mesmo no último grupo, cuja atividade pecuária se dava em escala
modestíssima, cerca de metade dos inventariados podia contar com algum escravo.
Entretanto, ainda que a maioria (83,8%) dos inventariados possuísse escravos, isso não
deve encobrir o fato de que a maior parte dos cativos estava concentrada nas mãos dos
grandes criadores. Os 27% dos criadores que possuíam mais de 2.000 reses concentravam
60,6% do contingente de escravos, apontando uma clara vinculação entre o número de
cativos e a grandeza da escala em que os seus senhores praticavam a pecuária.
As diferenças na posse de escravos entre pequenos, médios e grandes criadores
de gado não se restringiam ao tamanho de seus plantéis. Também se faziam presentes as
variações referentes à proporção de homens adultos, mulheres e crianças; à quantidade de
africanos e crioulos; e à existência de uma maior especialização nas atividades a que eram
destinados. Elas ajudam a demonstrar o vínculo estreito entre as formas de emprego do
trabalho escravo e as diferentes condições econômicas dos criadores de gado da fronteira
meridional do Brasil, na primeira metade do século XIX.

Proprietários
+ de 2.000 reses
de 501 a 2.000
Até 500 reses
TOTAL

TABELA “2”
Escravos de Pecuaristas em Alegrete –
Percentual de Crianças e Razão de Masculinidade
(1831-1850)
Total de
Número de
% de crianças
Razão de Masculinidade
Escravos
Crianças
384
63
16,4%
225,4
181
51
28,2%
135,1
68
21
30,8%
106,1
633
135
21,3%
177,6

Fonte: Inventários post mortem. Alegrete. Cartório de Órfãos e Ausentes, maços 01 a 07. Cartório do Cível,
maço 01. Arquivo Público do Rio Grande do Sul (APERGS).

21

Zarth e Bell apontam a existência de criadores de diferentes envergaduras econômicas no mundo pecuário
do RS oitocentista sem, no entanto, deterem-se na análise dessa diferença. ZARTH, 2003. BELL, 1998. Sobre
o tema ver também: MENTZ, 2002.
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TABELA “3”
Escravos de Pecuaristas em Alegrete – Percentual de Escravos Africanos
(1831-1850)
Proprietários
+ de 2.000 reses
de 501 a 2.000
até 500 reses
TOTAL

Escravos
crioulos
96
88
39
223

Escravos
africanos
106
42
16
164

Total de escravos com
referência de origem
202
130
55
387

% de africanos
52,4%
32,3%
29,1%
42,4%

Fonte: Inventários post mortem. Alegrete. Cartório de Órfãos e Ausentes, maços 01 a 07. Cartório do Cível, maço 01.
Arquivo Público do Rio Grande do Sul (APERGS).

Para começar, quando “abrimos” o percentual geral de crianças escravas (em
torno de 21%) e o decompomos nas faixas de grandeza dos pecuaristas, percebemos que
aqueles que tinham mais de 2.000 reses contavam com uma média de mais de 16% de
crianças em seus plantéis. Esse número sobe significativamente nas outras categorias,
rondando os 30% para os que possuíam até 500 reses.22
Ao realizarmos o mesmo procedimento para a diferenciação sexual entre os
cativos, por trás da razão de masculinidade média de 177,6 homens para cada 100
mulheres, encontramos diferenças que vão desde uma média bastante alta de “225,2” no
caso dos escravos pertencentes aos senhores com mais de 2.000 reses, até uma tendência ao
equilíbrio no “106,1” dos dois últimos sub-grupos, com rebanhos inferiores a 500 cabeças.
Por fim, o percentual geral médio de mais de 42% de africanos sobe para cerca de 52% se
considerarmos apenas os inventariados com mais de 2.000 reses, decai para algo em torno
de 32% na categoria seguinte, atingindo 29,1% para os pequenos criadores. Todos esses
números estão diretamente interligados. A divisão entre os sexos é mais equilibrada entre
os escravos crioulos e os homens predominam entre os africanos. Todas as crianças cuja
origem foi relacionada eram crioulas.23
Esses fatores reforçam ainda mais aquela concentração quantitativa da maioria
dos escravos nas mãos dos criadores mais afortunados, que criavam mais de 2.000 reses.
Estes, além de possuírem os maiores rebanhos, concentravam não apenas um maior número
de escravos, mas também uma parte maior dos escravos homens, dos adultos e dos
22

Para efeitos deste trabalho, consideramos “crianças” aqueles escravos com menos de 10 anos, já que
encontramos referências de escravos com 11 e 12 anos já com o ofício declarado, mormente “campeiros”.
23
Todos os dados do parágrafo: Inventários post mortem. Ver nota “13”.
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africanos. De fato, será apenas nessa faixa que os africanos irão apresentar uma presença
equilibrada e mesmo levemente superior aos crioulos, e isso se deve especialmente à sua
superioridade entre os cativos homens. Os plantéis pertencentes a médios e pequenos
criadores tendiam a apresentar um equilíbrio maior entre os sexos, uma maioria cada vez
mais significativa de crioulos e uma presença proporcional cada vez mais expressiva de
crianças conforme nos deslocamos para a ponta de baixo da estratificação econômica. A
escravidão aparece, então, como um dos fatores que demonstram o variado espectro
daqueles que participavam da produção pecuária. Parece mesmo que os criadores de gado
da “Campanha” não podem continuar a serem tratados monoliticamente.

Mateus, campeiro. Manoel, roceiro. João, carpinteiro
Em seu estudo sobre o Rio Grande do Sul rural do século XIX, Paulo Afonso
Zarth levantou a hipótese de que os escravos roceiros comporiam a maioria dos plantéis de
escravos das estâncias, ainda que a presença de campeiros fosse significativa.24
Investigando o período colonial, Helen Osório demonstrou que os escravos campeiros
tendiam a ser maioria e argumentou que eles provavelmente supriam as necessidades de
trabalhadores estáveis nas estâncias. O complemento da mão-de-obra livre tendia a ser
empregado nos momentos de pico da atividade pecuária, como as épocas de marcação e de
castração.
Os inventários pesquisados nos indicam semelhanças e diferenças com os
quadros delineados acima. Nos poucos casos em que encontramos referência explícita aos
ofícios das escravas, eles foram, invariavelmente, domésticos: cozinheira, costureira e
rendeira. Não encontramos nenhuma referência a escravas roceiras. O pequeno percentual
de mulheres acima dos 10 anos de idade cujo ofício foi declarado (17%) não nos permite,
no entanto, fazer generalizações a respeito. No caso dos maiores plantéis, escravas que se
dedicassem ao serviço de roça poderiam estar escondidas no alto número de cativas cuja
ocupação não foi declarada. É bastante provável que as escravas de pequenos senhores, por
sua vez, poderiam ser utilizadas tanto no variado renque de serviços domésticos quanto nas
roças de alimentos. O próprio trabalho doméstico não pode ser visto como algo de pouca
importância, já que era essencial para a reprodução das unidades produtivas e a prova disso
24

ZARTH, 2003.
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é que, mesmo os criadores com mais de 2.000 reses, que possuíam plantéis com alta
proporção de homens, jamais deixaram de contar com cativas. Infelizmente, a falta de uma
maior especificação das fontes a respeito das ocupações das escravas nos impede de tratar
mais detidamente do tema neste artigo.
Para os homens adultos, possuímos um total de 180 escravos com referência
explícita de sua ocupação, atingindo cerca de 53% do total. Duas considerações precisam
ser feitas aqui. Em primeiro lugar, temos consciência de que o número de escravos sem
declaração de “ofícios” é muito grande, atingindo quase a metade do grupo estudado.
Assim, qualquer conclusão com base nesses dados deve ser tomada mais como uma
hipótese de trabalho, a ser testada em estudos futuros, do que como um resultado passível
de generalização imediata. Tendo em conta esta advertência, não vemos motivo para não
aproveitarmos essa presença importante de referências ocupacionais dos escravos nas
estâncias de criação.
A segunda consideração necessária, antes de passarmos à análise dos dados,
corresponde ao fato de que esse silêncio sobre a ocupação dos cativos pode estar indicando
duas coisas diferentes.

Muitos dos casos referem-se simplesmente a uma forma do

inventariante, ou mesmo do escrivão responsável pelo processo, designarem mais
sumariamente os termos do inventário. Nesse caso, escravos campeiros, roceiros,
carpinteiros e outros podem estar diluídos naquele número de cativos sem ocupação
declarada. Porém, em outros casos a omissão pode significar que aquele escravo era
empregado em um variado leque de funções, como o costeio do gado, a roça de alimentos,
o trabalho em construções e outros. Em favor dessa idéia, está o fato de que a proporção de
escravos com ocupações especificadas expressamente é maior nos estratos mais
afortunados dos estancieiros, diminuindo conforme nos aproximamos dos criadores de
menor vulto. É possível pensar que mesmo os escravos dos grandes estancieiros e mesmo
aqueles dentre eles que tinham uma ocupação definida, deveriam ser empregados
acessoriamente também em muitas outras atividades. Se assim era, isso podia ser tanto mais
verdade para aqueles poucos escravos dos plantéis de pequenos senhores onde, além disso,
as crianças marcavam forte presença. Por outro lado, a possibilidade de que muitos dos
cativos cuja ocupação não foi explicitada, na verdade, não desempenhassem nenhuma
tarefa preferencial, tende a reforçar a representatividade daquele grupo que têm seu ofício
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especificado. Vejamos, então, como estavam divididos os escravos homens maiores de 10
anos de idade, segundo esse quesito.
TABELA “4”
Escravos com Ocupações Declaradas
Alegrete (1831-1850)

10.001 a 25.000 reses
2.001 a 10.000
1.001 a 2.000
501 a 1.000
101 a 500
Até 100 reses
TOTAL

Escravos
Campeiros

Escravos
Roceiros

Outros
Ofícios

Dois
Ofício25

S/R

18
49
7
7
2
--83

2
19
3
8
----32

24
26
3
7
1
--61

4
----------4

40
59
15
25
11
7
157

TOTAL
Inventários
88
153
28
47
14
7
337

4
16
12
13
14
15
74

Fonte: Inventários post mortem. Alegrete. Cartório de Órfãos e Ausentes, maços 01 a 07. Cartório do Cível,
maço 01. Arquivo Público do Rio Grande do Sul (APERGS).

Tomando-se a comparação dos escravos roceiros com os campeiros, vemos que
estes aparecem como maioria em quase todos os estratos, excetuando-se os criadores que
possuíam entre 501 e 1.000 reses, onde os números estão equilibrados. Cabe aqui uma
ressalva quanto ao primeiro grupo, aquele dos estancieiros com mais de 10.000 reses.
Desses quatro inventários, apenas dois trazem a ocupação de todos os seus escravos. Em
um deles, os escravos roceiros correspondem aos dois elencados na coluna pertinente e no
outro havia mais dois, inseridos na tabela naqueles que tinham “Dois Ofícios” (eram
“campeiros e roceiros”). É possível saber, também que, dentro do grupo de 88 cativos para
o qual não consta referência de ocupação, havia ao menos uma parte de trabalhadores que
eram empregados na agricultura dentro das estâncias, porque todos aqueles inventários
relacionam um número expressivo de instrumentos agrícolas tais como foices, enxadas,
machados e arados.
Assim, tomando-se essa categoria em conjunto com a que lhe é seguinte,
formando o contingente dos grandes criadores, que possuíam acima de 2.000 reses, é
possível perceber características comuns que nos informam sobre esses estancieiros e sobre
o emprego dos escravos em suas unidades produtivas. Ali, os campeiros eram a maioria,
demonstrando uma continuidade em relação ao padrão encontrado por Osório para o
25

Tratavam-se de dois “campeiros e roceiros”, um “campeiro e carpinteiro” e um “cozinheiro e pedreiro”.
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período colonial. Na verdade, esse padrão parece mesmo estar potencializado. Isso indica
que as grandes estâncias da fronteira praticavam sim a agricultura, em geral para buscar
garantir parte de sua reprodução e também poderiam vender seus excedentes nos mercados
locais. Dos 20 inventários que se referem a elas, todos aqueles em que foram descritos bens
móveis (19 casos) elencam instrumentos de trabalho agrícola. Porém, essa produção jamais
alcançou a monta que teve, por exemplo, a cultura do trigo nas primeiras décadas do século
XIX, nas regiões de mais antiga colonização do Rio Grande do Sul. Nem a produção de
farinha de mandioca atingiu relevância similar à observada, no mesmo meado do
Oitocentos, para as regiões ao norte do rio Ibicuí, como as freguesias de Itaqui e Santa
Maria.26 Isso explica que, apesar dos escravos roceiros terem existindo em quantidade não
desprezível nas grandes estâncias de Alegrete, essa presença fosse muito menor que a de
campeiros, com uma desvantagem ainda mais marcada do que aquela que existira algumas
décadas antes nas regiões mais leste, de onde os colonos saíram para instalar-se na
Fronteira.
Há, porém, um elemento ainda não levantado neste debate. Os estancieiros não
possuíam apenas escravos campeiros, roceiros e domésticos. A coluna “Outros Ofícios”, na
tabela “4” dá conta de outro interessante número de ocupações. Se, nos estratos inferiores,
esses cativos marcaram uma presença apenas eventual, o mesmo não se pode dizer daqueles
pertencentes aos grandes estancieiros (+ 2.000 reses). Ali estavam escravos homens que
poderiam ser enquadrados também como “de serviço doméstico”: eram 6 cozinheiros e 5
alfaiates. Mas aparecem, sobretudo, 11 pedreiros, 10 sapateiros e 9 carpinteiros. A grande
maioria dos plantéis cujos ofícios são declarados contemplava algum desses cativos. E
veja-se que não se tratavam de especializações de pouca importância: esses trabalhadores,
junto com os 3 ferreiros relacionados, costumavam valer bem mais do que os roceiros e
tanto ou mais do que os escravos campeiros. O carpinteiro Mariano, o sapateiro Ângelo, o
alfaiate Antônio e o pedreiro Caetano, por exemplo, valiam mais do que os campeiros de
seu senhor, todos mais jovens do que eles.27 Essa é uma regra cujos exemplos poderíamos
multiplicar. Mas basta ressaltar que esses cativos apenas raramente valiam menos do que os
campeiros e isso ocorria, em geral, quando a diferença de idade entre eles era muito grande.
26

OSÓRIO, 1999. FARINATTI, 1999. FOLETTO, 2003.
Inventários post mortem. Raphael Pinto de Oliveira. Alegrete. Cartório de Órfãos e Ausentes, m.01, n.1, a.
1831, APERGS.

27

15
Eram ofícios que demandavam tempo de aprendizagem e exigiam habilidades específicas.
Entre os 30 escravos constantes do inventário de Dona Theresa Joaquina de Jesus, realizado
em 1835, encontramos Antônio, carpinteiro, avaliado em 840$000, enquanto os outros
escravos sadios e jovens ficavam entre os 300$000 e os 500$000. Acima destes apenas
Rafael, de 18 anos, que estava aprendendo o ofício, pois foi relacionado como “aprendiz de
carpinteiro” e avaliado em 550$000.28
Os “oficiais” de carpinteiro, pedreiro, sapateiro e ferreiro não estavam presentes
todos juntos nos plantéis. O mais comum era haver um ou dois deles. Contudo, o fato de
que raramente os grandes estancieiros deixavam de contar com algum deles, não obstante
seu alto preço, indica que cumpriam um papel importante na reprodução das grandes
estâncias e dá pistas sobre a racionalidade econômica de seus senhores. Da mesma forma
que os roceiros, eles indicam que os grandes estancieiros buscavam minimizar sua
necessidade de recorrer ao mercado, garantindo ao menos um trabalhador em algum
daqueles ofícios. As estâncias eram estabelecimentos que não contavam com construções
muito complexas. Contudo, as casas de vivenda dos grandes estancieiros, descritas nos
inventários trabalhados, eram sempre de pedra e cobertas de telhas, ainda que não fossem
forradas nem assoalhadas. E contavam com mangueiras, currais e cercados para plantações,
em geral também de pedra. Todos eles possuíam carretas, indispensáveis ao transporte de
cargas nos campos da fronteira. Pedreiros e carpinteiros deviam ser empregados na
construção e reparo desses bens. Além disso, os senhores poderiam usufruir dos jornais
desses escravos em trabalhos para terceiros.29

Escravos do Pastoreio
Como vimos, em média, os campeiros eram maioria nos plantéis pertencentes
aos grandes estancieiros e marcavam forte presença também nos estratos inferiores da
hierarquia econômica dos criadores de gado. Além disso, vários dos cativos cuja ocupação
não foi declarada, sobretudo os pertencentes àqueles que praticavam a pecuária em média e
28

Inventários post mortem. Theresa Joaquina de Jesus. Alegrete. Cartório de Órfãos e Ausentes, m.01, n.46, a.
1835, APERGS.
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Pouco sabemos sobre os escravos “sapateiros”, existentes em número expressivo nas grandes estâncias.
Contudo, podemos imaginar que, em um contexto onde o couro era uma matéria-prima acessível, onde o frio
das geadas devia castigar os pés no inverno e onde havia tropas militares constantemente, a produção
artesanal de botas e sapatos pudesse fazer bastante sentido.
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pequena escala, devem ter sido empregados no costeio do gado. Estes, muitas vezes,
realizavam o pastoreio conjuntamente com outras atividades.
Um levantamento realizado em 1858 têm sido fartamente referido pelos
pesquisadores que argumentam em favor da importância da escravidão nas regiões de
predominância pecuária.30 Nele, aponta-se que, em Alegrete, havia 391 estâncias com
772.232 cabeças de gado vacum, onde se empregavam 124 capatazes, 159 homens livres e
527 escravos. Se tomarmos os dados do Mappa Estatístico de População da Província, do
mesmo ano de 1859, perceberemos que, em Alegrete, existiam 1.102 escravos homens
entre 10 e 60 anos.31 Ou seja, a estarem corretas as estatísticas, cerca de 48% dos escravos
homens adultos do município eram empregados diretamente no costeio do gado, fossem ou
não designados formalmente como “campeiros”. Esse número mostra o quanto o emprego
de escravos na pecuária continuava sendo forte na região, mesmo quase uma década após o
final do tráfico atlântico, em um período de rápida elevação dos preços dos cativos. Além
disso, e o que interessa mais diretamente a este estudo, esse percentual coincide com os
dados que estamos trabalhando para o período de 1830 a 1850 – lembremos que, em nossa
amostra, os campeiros perfazem 47% do total dos escravos com ocupação declarada.
Os estudos surgidos sobre o universo agrário do Rio da Prata, entre 1750 e
1850, têm apontado no sentido da existência de um “núcleo” de mão-de-obra escrava, que
garantia uma base de trabalhadores estáveis. Ao lado dele aparecia um variável e
razoavelmente elástico contingente de trabalhadores livres, em geral peões assalariados.32
Por outro lado, a historiografia mais recente começa a reconhecer que a produção pecuária
se realizava no Rio Grande do Sul também a partir de uma imprecisa combinação de
trabalho escravo e livre.33 Em artigo recente sobre as relações de trabalho na pecuária das
regiões de São Borja e Santa Maria, ao norte do rio Ibicuí, na década de 1850, chegamos à

30

“Mapa numérico das estâncias existentes nos diferentes municípios da província, de que até agora se tem
conhecimento oficial, com declaração dos animais que possuem, e criam por ano, e do número de pessoas
empregadas no seu costeio”. Estatísticas, m. 02, 1858. Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul
(AHRGS).Obras que referem esse documento: ZARTH, 2003. BELL, 1998. OSÓRIO, 1999. MAESTRI,
2002.
31
“Mapa Estatístico da População da Província classificada por díades, sexos, estados e condições”, 1859. In:
F.E.E. De Província de São Pedro a Estado do Rio Grande do Sul, 1981.
32
GELMAN, 1998. GARAVAGLIA, 1999.
33
Ver nota 07. Estudando estâncias do período colonial, Osório concluiu que os escravos, naquele contexto,
deveriam bastar para cobrir toda a necessidade de trabalho permanente; ficando o concurso de trabalhadores
livres, para os momentos de pico na demanda laboral. OSÓRIO, 1999, pp. 140-143.
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conclusão semelhante. Ali, foi possível explorar as listas nominativas de criadores de gado
locais, enviadas pelas câmaras de vereadores daqueles municípios à presidência da
província em 1858 – documento do qual não dispomos para Alegrete. Naquelas listas,
constam do nome do criador e o número de reses que possuía. Além disso, estão
discriminados os escravos, peões livres e de mão-de-obra familiar que o pecuarista
empregava diretamente no costeio da criação. Analisando esses dados, foi possível
confirmar a presença dos escravos campeiros formando um núcleo de mão-de-obra básico
naquelas regiões. Eles formavam cerca de 40% dos trabalhadores tanto para os grandes
quanto para os médios e pequenos criadores, deixando de ter essa importância apenas para
aqueles que criavam menos de 100 animais. O restante da mão-de-obra, que estava
conjugada com o trabalho escravo, variava conforme a envergadura econômica do
pecuarista. Para os grandes produtores, o trabalho de peões livres assumia grande
relevância, sendo gradualmente ultrapassado pela mão-de-obra familiar no caso dos
produtores menos afortunados.34
As razões do emprego dessa mescla de relações de produção têm sido alvo de
debates na historiografia. Entre outros motivos, vêm sendo levantadas razões como o fato
dos peões livres serem caros e instáveis. 35 Não se podia contar com uma oferta regular de
mão-de-obra livre em um contexto crônico de guerra, onde os recrutamentos eram
recorrentes. Além disso, a fronteira agrária seguia aberta nas terras florestais da Depressão
Central do Rio Grande do Sul, pelo menos até a década de 1850. Muitos daqueles que não
se tornaram estancieiros instalaram-se naqueles “matos” e passaram a praticar uma
agricultura de alimentos autônoma.36 Por outro lado, cobrir toda a necessidade de mão-deobra com escravos exigia um grande desembolso inicial de capital, além de trazer uma
perda de flexibilidade para adaptar-se às mudanças conjunturais causadas, por exemplo, por
guerras e fenômenos naturais.37 No caso deste artigo, no entanto, os inventários post
mortem não permitem maiores considerações acerca dos peões livres e do trabalho familiar
que, muito provavelmente, estavam associados a esses escravos nas estâncias.

34

FARINATTI, 2003.
BELL, 1998. OSÓRIO, 1999. MAESTRI, 2002. ZARTH, 2003.
36
FARINATTI, 2003.
37
GELMAN, 1999.
35
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Todavia, as constatações de que todos os medianos e grandes criadores
possuíam escravos e boa parte dos pequenos também; e de que os escravos campeiros
formavam a maior parte dos escravos com ocupação declarada nos inventários estudados,
permitem argumentar em favor da hipótese de que, também na Campanha, entre 1830 e
1850, os escravos formavam um núcleo de mão-de-obra estável para a criação de gado
dentro das estâncias. Esse núcleo podia ter dimensões variadas e é possível que, no mais
das vezes, não cobrisse sozinho as necessidades de trabalho regular na pecuária. Ainda
assim, sempre garantia pelo menos um mínimo de mão-de-obra, à qual eram associados
outros trabalhadores regulares. Além disso, as épocas de marcação e castração
demandavam a incorporação temporária de um maior contingente de braços.

Considerações Finais
Os dados analisados demonstram claramente o relevante papel desempenhado
pelo trabalho escravo na pecuária da fronteira meridional do Brasil, entre 1831 e 1850.
Longe de ser eventual, a escravidão estava presente na imensa maioria dos
estabelecimentos de criação de gado. Sua conexão com a reprodução dessas unidades e com
a atividade pecuária em si, fica ainda mais nítida ao percebermos a íntima correspondência
entre o vulto econômico dos produtores e a estrutura dos plantéis no tocante ao número
total de cativos, ao percentual de homens adultos e à presença de africanos.
Os grandes estancieiros tinham plantéis maiores, com uma maior proporção de
homens adultos e concentravam a maior parte dos africanos. Os produtores donos de
rebanhos mais acanhados possuíam menos escravos e seus pequenos plantéis apresentavam
uma maior presença de crioulos, de mulheres e de crianças. Um padrão comum a muitas
outras regiões brasileiras, o que não deixa de ser interessante, em se tratando das estâncias
de criação no Rio Grande do Sul do Oitocentos. Até bem pouco tempo, a região era vista
como uma área onde as questões propostas em outras partes do Império, sobre as relações
escravistas, teriam pouco interesse.
Por outro lado, os grandes estancieiros tinham plantéis onde os escravos
campeiros eram os mais numerosos. Ainda que a pecuária a campo aberto exigisse muito
menos braços do que, por exemplo, as atividades da grande lavoura, esses “poucos”
trabalhadores eram essenciais. A maioria dos estancieiros que foram estabelecer-se na
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fronteira, na primeira metade do século XIX, buscaram contar com escravos para propiciar
um núcleo básico, que lhes garantisse ao menos parte dessa mão-de-obra. Ali também
estavam escravos roceiros e, em menor quantidade, esses proprietários também contavam
com outros escravos “especializados”, como pedreiros, carpinteiros e sapateiros. Os
senhores organizavam-se para assegurar uma parcela da reprodução de suas estâncias sem
precisar recorrer aos mercados e, de outra parte, sob conjunturas favoráveis, poderiam
ampliar seus ingressos com a venda de excedentes agrícolas e com os jornais de seus
escravos “oficiais”.
As considerações colocadas acima abrem novas e interessantes questões para
estudos futuros, como as que remetem aos circuitos comerciais que permitiam a reprodução
desses plantéis de escravos na fronteira, muitos deles africanos; as relações entre a mão-deobra escrava e livre (onde concentramos nossas pesquisas atuais) e as experiências dos
escravos nesse mundo tão próprio. Um mundo de pecuária, de guerras recorrentes, de
trabalho livre, de fronteira e de escravidão.

Fontes Primárias Manuscritas
- Inventários post mortem. Alegrete. 1831-1850. Cartório de Órfãos e Ausentes, m. 01 a 07. Cartório do Cível,
m. 01. Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul.
- “Mapa numérico das estâncias existentes nos diferentes municípios da província, de que até agora se tem
conhecimento oficial, com declaração dos animais que possuem, e criam por ano, e do número de pessoas
empregadas no seu costeio”. Estatísticas, m. 02, 1859. Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul.

Fonte Primária Impressa
- “Mapa Estatístico da População da Província classificada por idades, sexos, estados e condições”, 1859. In:
F.E.E. De Província de São Pedro a Estado do Rio Grande do Sul, 1981.
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Resumo
Tradicionalmente, a historiografia tem prestado pouca atenção ao estudo da escravidão nas
áreas de predominância da atividade pecuária. Isso é tanto mais verdade no que diz respeito
ao Rio Grande do Sul, onde só recentemente se reconheceu a existência regular de
trabalhadores escravos, ao lado dos peões livres, no costeio do gado. Neste artigo,
analisamos de forma inicial algumas características demográficas da população escrava, sua
distribuição entre os pecuaristas de diferentes envergaduras econômicas e as ocupações dos
cativos nas maiores estâncias de criação de gado em Alegrete, maior município da região
da “Campanha”, na zona de fronteira com a República do Uruguai. As principais fontes
utilizadas são os inventários post mortem.
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RESUMO

O presente trabalho visa analisar a Freguesia de Guarapiranga, uma região
localizada na Zona da Mata mineira, que pertencia ao Termo de Mariana e se caracterizava
como uma região voltada para a produção agropecuária.
A região de Guarapiranga, a partir das informações acima e com base nos dados já
levantados e trabalhados na confecção da monografia de bacharelado apresentada ao
Departamento de História da Universidade Federal de Ouro Preto, demonstra possuir todas
as características de uma Economia Camponesa. Após identificarmos para a freguesia a
presença de um “complexo camponês”, procuraremos investigar a postura e conduta destes
camponeses dentro do período delimitado, frente as condições econômicas e
transformações políticas e administrativas que o período (1780-1880), apresenta.
No sentido de complementar o análise deste mundo camponês, investigaremos a
atitude do campesinato frente as inovações de técnicas agrícolas, identificando se este
mundo camponês, demonstrava ser propício às inovações e alterações nos instrumentos,
técnicas e até mesmo nos cultivos, ou se apenas reproduzia o sistema agrícola colonial.

Palavras-chaves: Economia Mineira, Campesinato, Técnicas Agrícolas.
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Título: O COMPORTAMENTO CAMPONÊS: CARACTERÍSTICAS ECONÔMICOSOCIAIS DO CAMPESINATO E INOVAÇÃO DE TÉCNICAS AGRÍCOLAS,
PIRANGA 1780-1880.1

Apresentação do tema:
A partir da segunda metade do século XVIII, em algumas regiões do Termo de
Mariana, a atividade aurífera chega ao quase total esgotamento. O marco cronológico
inicial de nossa pesquisa pode, portanto, ser caracterizado, como nos mostra Carla
Almeida2, como o período em que a economia mineira deixou de ter a mineração como
atividade principal e as atividades agropecuárias passaram a ser seu eixo central. No
entanto, é bom ressaltarmos que, como afirma Francisco Eduardo Andrade3 e João Luis
Fragoso4, mesmo no seu auge, a mineração não excluía as atividades agropecuárias em seu
espaço econômico, encontrando, nas unidades produtivas, a presença de um setor de
subsistência.
No que diz respeito à região escolhida para análise, que é a freguesia de
Guarapiranga, que pertencia ao Termo de Mariana, e que hoje é a atual cidade de Piranga,
ela apresenta características de uma região campesina. Além de produzir alimentos para o
mercado interno, ela está situada na Zona da Mata Mineira, que é tradicionalmente
conhecida como propícia às atividades agropastoris. Segundo Ângelo Carrara, “enquanto a
1

Este trabalho apresenta resultados parciais, pois, já se encontra em desenvolvimento, devido a produção da
Monografia de Bacharelado, apresentada ao Departamento de História da Universidade Federal de Ouro
Preto, intitulada: O COMPORTAMENTO CAMPONÊS: Características econômico-sociais do campesinato.
Piranga 1780-1820.
2
ALMEIDA, Carla Maria C de. Minas Gerais de 1750 a 1850: bases da economia e tentativa de
periodização.LPH: Revista de História. Departamento de História da UFOP. Mariana: Editora da UFOP. n.
5,1995, p.102. VER TAMÉM: ALMEIDA, Carla M. de Carvalho de. Alterações nas unidades produtivas
mineiras: Mariana 1750-1850. Niterói. ICHF/UFF, 1994 (Dissertação de Mestrado em História).
3
ANDRADE, Francisco Eduardo. Espaço Econômico Agrário e Exteriorização Colonial: Mariana das Gerias
nos séculos XVII e XIX. In: Termo de Mariana: História e Documentação. Mariana: Imprensa Universitária
da UFOP, 1998, p.120.
4
FRAGOSO. João Luis R. Homens de grossa aventura: Acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio
de Janeiro (1790-1830). Rio de Janeiro. Civilização Brasileira.1998.
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população dos distritos mineradores declinou ou estagnou a partir de 1780 (ano para o
qual dispomos das primeiras evidências), as freguesias das áreas de fronteira (Piranga e
Rio Pomba) tiveram um crescimento acentuado”.5 Portanto, trata-se de uma região ideal
para se analisar as especificidades de uma economia marcada pela presença de camponeses,
conceito que, segundo Ricardo Abramovay,6 ao invés de possuir uma unanimidade entre os
pesquisadores, suscita diversos tipos de abordagem.
Em termos da análise, do que seria uma economia campesina, utilizaremos a
definição de Ciro Flamarion Cardoso, que apresenta quatro características básicas: “ 1)
acesso estável à terra, seja em forma de propriedade, seja mediante algum tipo de
usufruto; 2) trabalho predominantemente familiar (o que não exclui, em certos casos, o
recurso a uma força de trabalho adicional, externa ao núcleo familiar); 3) economia
fundamentalmente de subsistência, sem excluir por isto a vinculação eventual ou
permanente com o mercado; 4) certo grau de autonomia na gestão das atividades
agrícolas, ou seja nas decisões essenciais sobre o que plantar e de que maneira, como
dispor do excedente, etc.” 7
No sentido de complementar tal definição, investigaremos a atitude do campesinato
frente à inovação técnica. Isso será feito através da análise de amostragens de inventários
post-morten. Esse tipo documental será analisado em amostras decenais, permitindo que se
avalie o grau de inovações técnicas (máquinas, ferramentas, etc.) em um mundo camponês.
Entretanto, o tema, a ser desenvolvido, se insere em um período bastante conturbado
da política brasileira. É um momento em que o Brasil passa por profundas e importantes
transformações políticas e administrativas, que influenciam na organização econômicosocial. A trajetória política brasileira, no momento especificado, é de grande importância no
presente projeto. Alguns pontos merecem uma análise mais relevante por incidirem mais
diretamente sobre a organização econômica, assim como sobre a pesquisa proposta.
5

CARRARA, Ângelo Alves. A Capitania de Minas Gerais, (1674-1835): modelo de interpretação de uma
sociedade agrária. In: História Econômica & História de Empresas III. 2. 2000. p.47.
6
ABRAMOVAY, Ricardo. Duas Visões do Campesinato In: Revista de Estudos Econômicos n.2, v.20, 1990.
p.306
7
CARDOSO, Ciro Flamarion S. “Agricultura, escravidão e capitalismo”. Petrópolis. Ed. Vozes, 1979, p.52.
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O ano de 1808 marca a vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil, e,
conseqüentemente, significou a quebra o exclusivismo colonial. Este é um fato de suma
importância para a economia camponesa, que é estritamente voltada para a produção de
abastecimento interno. Segundo Carla Almeida ocorre uma dinamização da produção em
Minas Gerais, visando a comercialização no Rio de Janeiro8, propiciando assim uma
efetivação nas redes de mercado interno e subsistência em Minas para abastecer a corte.
Como afirma Alcir Lenharo: “Após 1808, o movimento mercantil de gêneros de primeira
necessidade voltado para o mercado interno solidificou-se. As transformações que
tomavam conta do mercado carioca acabaram por definir o Rio de Janeiro como pólo
drenador de gêneros de abastecimento do Centro Sul.”9 Segundo Maria Odila, este seria
um processo decorrente do enraizamento da metrópole na colônia.10. No entanto, no que se
refere à região em análise, a freguesia de Guarapiranga, em que medida, a possibilidade de
importação de alimentos afetou o mundo camponês? Por outro lado, em que medida, a
transferência da corte estimulou a agricultura comercial de subsistência, visando o
abastecimento do Rio de Janeiro?
Outro marco relevante neste período, pelas suas transformações administrativas, é o
ano de 1822. Este, pode ser considerado como uma conseqüência das transformações
decorrentes da transferência da Corte, e das mudanças por ela ocasionada. Este ano é
considerado como o da emancipação política do Brasil, e, segundo Emilia Viotti da Costa,
refere-se num primeiro momento, somente à separação administrativa, com a idéia de
independência, completa e definitiva, vindo apenas mais tarde.11 Além disso, no decorrer
do processo político brasileiro, nos deparamos com um momento ainda mais conturbado de
nossa história, o Período Regencial, (1831-1840). É um momento em que estouram várias
revoltas no Brasil, e, como nos mostra José Murilo de Carvalho: “A população urbana livre

8

ALMEIDA, Carla Maria C. de. Op. Cit.1994, p. 94.
LENHARO, Alcir. As tropas da moderação (o abastecimento da Corte na formação política do Brasil:
1808-1842). Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, 1993. p. 33
10
DIAS, Maria Odila Silva. A Interiorização da Metrópole (1808-1853). In: MOTA, Carlos Guilherme Mota.
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e o campesinato constituíram o maior perigo à ordem vigente.”12 É uma fase de
importantes ações políticas, que acarretam transformações relevantes na sociedade
brasileira.
Por fim, o ano de 1850 representa outro marco decisivo na História do Brasil
Império. Este ano apresenta “dois problemas cruciais para a soberania nacional, para a
sobrevivência da classe proprietária, e para o Estado: o problema do tráfico e o problema
da estrutura agrária e da imigração.”13 A abolição do tráfico, em 1850, gerou uma grande
controvérsia, que incluía questões políticas e econômicas, pois além do escravo ser a mãode-obra quase exclusiva na grande lavoura de exportação, “(...) a escravidão também
permeava a agricultura para o mercado interno(...)”14, influenciando assim, o universo do
setor produtivo camponês. Por sua vez, a Lei de Terras reordenou a estrutura de relações
entre o governo e proprietários rurais, atingindo profundamente uma parcela destes, além
de afetar os pequenos proprietários e produtores, pois, como estes não possuíam força
política, acabaram sendo os mais prejudicados. Segundo José Murilo, a Lei de Terras, que
era também de colonização, tinha o propósito claro de preparar o Brasil para o fim da
escravidão.
Portanto, através da documentação, observaremos se houveram oscilações na
economia, em razão da disputa por poder, gerada pelas transformações políticoadministrativas ocorridas no período delimitado.

Justificativa:
A historiografia, segundo palavras de Carla Almeida15, tendeu durante muito tempo
a se prender na análise das atividades mineradoras, deixando de compreender várias
características da economia mineira dos séculos XVIII e XIX. Sabemos que a economia
mineira, apesar de já muito estudada, não foi adequada e suficientemente analisada em

MOTA, Carlos Guilherme (Org). Viagem Incompleta – Formação – Histórias. Vol. 1. São Paulo: Editora do
SENAC São Paulo. 2000.
12
CARVALHO, José Murilo de. Teatro das Sombras: a política imperial. São Paulo: Vértice, Editora dos
Tribunais; Rio de Janeiro: IUPERJ, 1998. p. 13
13
Ibidem. p. 18
14
Ibidem. p. 50
15
ALMEIDA, Carla Maria C. de. Op. Cit. p.89.
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determinadas regiões e em suas peculiaridades. Além do mais, a historiografia brasileira,
durante muito tempo, procurou estudar a economia colonial, como se ela fosse dividida
exclusivamente entre senhores e escravos, ficando os demais homens excluídos deste
sistema.
Vários historiadores, como afirma Bacellar,16 procuravam demonstrar um modelo
único de sistema escravista, o dos grandes plantéis voltados para a exportação, refletindo
assim o poder e os privilégios que estes possuíam na sociedade brasileira. Tendo em vistas
essas considerações, o projeto buscará suprir as lacunas indicadas, estudando as
características da uma economia campesina colonial, numa região específica (Piranga), por
um período de cem anos. Dessa forma, procuraremos indicar as especificidades, que
merecem atenção, para que possamos compreender a conduta dos grupos sociais envolvidos
na economia familiar agrícola - em parte de subsistência e, em parte, vinculada aos
circuitos mercantis -, procurando, assim, revelar a complexidade da sociedade colonial, que
também se projeta no período pós-independência.

Hipótese:
A hipótese a ser levantada é a de que, na região de Piranga, caracteristicamente
agrícola, marcada por uma economia de alimentos para subsistência e pela produção de
aguardente, havia a presença de um “complexo agrário camponês”, como fala Francisco
Eduardo Andrade17, e que, segundo Fragoso, seria marcado tanto pela presença de
camponeses, quanto pela sua combinação com o trabalho escravo, possuidores de lógicas
distintas da plantation.
A presença na região do camponês, classe esta excluída das formas de poder tanto
econômico, como político, é caracterizada por uma postura e conduta, marcada pela
estabilidade, durante todo o período delimitado (1780-1880). Apesar das transformações
econômicas, políticas e administrativas ocorridas, a população local procurou manter os
16

BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Escravidão miúda em São Paulo. In: Brasil: Colonização e
Escravidão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.
17
ANDRADE, Francisco Eduardo.A Enxada Complexa: roceiros e fazendeiros em Minas Gerias na primeira
metade do século XIX. Belo Horizonte: Departamento de História, FAFICH. UFMG, 1994. p.253 (Dissertação
de Mestrado)
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mesmos padrões de vida, diferenciando-se, por exemplo, do sul de Minas, região estudada
por Alcir Lenharo18; e que é marcada por uma importante dinâmica econômica.
De acordo com nossa hipótese, tal sistema econômico garantiu a sobrevivência da
população local, gerando, no entanto, uma estrutura camponesa avessa à inovação técnica.
O aspecto central para explicar essa situação está no fato de que o campesinato local foi
gerado no interior de um sistema escravista e não no período de desagregação do mesmo.
Tal situação estimulou o desvio de recursos para a aquisição de escravos e não para a
inovação técnica.

Objetivos:
• Mostrar a presença e as características do campesinato em Piranga no período
delimitado, e com isso determinar as peculiaridades produtivas e comerciais da
região.
• Identificar, através das pesquisas documentais e bibliográficas, as condições
econômicas e sociais no momento especificado, e as possíveis alterações, decorrentes
das transformações políticas.
• Identificar, através de uma análise de inventários post-mortem, os recursos utilizados
na compra de escravos e em ferramentas e máquinas agrícolas.

Metodologia:
Para a realização deste trabalho, inicialmente estaremos levantando e analisando os
inventários post-morten dos habitantes da região, que se encontram no Arquivo da Casa
Setecentista de Mariana. Os inventários poderão nos dar as características dessa sociedade,
pois, apesar de ser uma documentação um tanto quanto seca, é muito rica, e além de conter
informações gerais, encontram-se arroladas as dívidas do inventariado - item que poderá ser
utilizado para avaliar o grau de sucesso e fracasso da inovação técnica.
Como os inventários vão nos propiciar uma análise individual, poderemos
posteriormente explorar as Listas Nominativas, assim como o Censo Nacional de 1872,
outra documentação riquíssima, onde encontramos dados importantíssimos sobre os
18

LENHARO, Alcir. Op.Cit. 1993.
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habitantes, como cor, condição, ocupação, número de habitantes por domicilio, etc. Com
isso, obteremos uma visão mais coletiva da sociedade. Outros documentos, que poderão
estar sendo utilizados no decorrer da pesquisa, são os processos crimes, ações cíveis, séries
relativas ao subsídio literário e os registros de pagamento de dízimo.
Após a leitura da documentação e levantamento dos dados, utilizaremos a
Literatura de Viagem, quer dizer, os relatos dos viajantes sobre a região. Essa literatura, por
ser riquíssima em detalhes e informações, vai ampliar a análise, pois estaremos
confrontando os dados da documentação com esses relatos.
Tudo isso estará sendo amparado por um levantamento bibliográfico, com a
respectiva leitura dos autores que tratam do assunto e da região.
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RESUMO

Em 1896 o economista sueco Knut Wicksell publicou “O novo princípio da tributação
justa”. Esse trabalho teve pouca repercussão na sua época e só foi traduzido do alemão
para o inglês cinqüenta anos depois. A instigante originalidade do trabalho inspirou um
grupo de autores que depois fundaram a escola public choice nos anos 60. Rompendo com
cânones das ciências das finanças públicas, Wicksell propõe uma maneira radicalmente
diferente de analisar e discutir soluções para a questão do financiamento das ações
governamentais. Trata-se de uma visão que resgata a filosofia política contratualista e o
ideário liberal setecentista. Ousado, Wicksell aparece nesse texto como um Julio Verne da
economia política. Para aqueles que acreditam que a democracia é o destino do homem,
este trabalho reconstrói as idéias de Wicksell com um olho na realidade brasileira.

ABSTRACT

In 1896 the Swedish economist Knut Wicksell published his “The new principle of just
taxation”. This work had little repercurssion at that time and was only rendered into
English language five dacades later. The striking innovation of his work inspired a group
of writers who later founded the so called public choice school in the sixties. Braking with
some canons from the stablished public finance heterodoxy, Wicksell proposes a radically
different way of analising and discuss solutions to the problem of financing governamental
accions.

That is a vision that rescues some of the traditional contractualist political

philosophy and the liberal ideal from the eighteenth centure.

Challenging, Wicksell

appears as a Julio Verne of the political economy. For those who believe that democracy is
men´s destiny, this article reconstructs Wicksell´s ideas with an eye in the brasilian reality.
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1

Introdução

“Só é possível a justiça entre iguais. Justiça de cima
para baixo tem cheiro de condescendência e desprezo.
Justiça de baixo para cima freqüentemente tem sido
sinônimo de revanche.” (Wicksell, 1896, p. 74).

Qual o objeto de estudo das finanças públicas? Simplificando, pode-se dizer que
trata-se do fenômeno financeiro estatal, que envolve, de um lado a arrecadação das receitas
públicas e de outro, a aplicação do produto dessas receitas na aquisição de bens e serviços
de interesse para a sociedade. A abordagem clássica da matéria faz uma divisão do assunto
em dois grandes ramos: receitas e despesas públicas.

Essa classificação revela uma

concepção do fenômeno fiscal segundo a qual não seria possível abordar simultaneamente
as duas partes da equação fiscal. De um lado seria preciso estabelecer os princípios que
regem a arrecadação da receita púbica – justiça tributária – e de outro, aqueles que regulam
as despesas; as três funções clássicas da despesa pública de Musgrave (1959) – distributiva,
alocativa e reguladora – constituem o padrão de abordagem tradicional do lado das
despesas públicas.
O economista sueco Knut Wicksell, no final do século XIX escreveu um artigo
intitulado “A new principle of just taxation”, que ficaria desconhecido do público de língua
inglesa por mais de sessenta anos até ser traduzido e publicado em 1958 (Wicksell, 1896).
Esse trabalho exerceu uma grande influência nas décadas seguintes, sendo considerado um
dos grandes inspiradores da escola public choice. O “novo princípio da tributação justa”,
consiste, segundo Wicksell, em nada mais do que a aplicação do princípio do benefício
estendido aos dois lados do orçamento público. A preocupação de Wicksell era, não apenas
remover as objeções mais importantes ao princípio do benefício, mas também descrever as
condições nas quais o princípio poderia ser aplicado na prática pelos parlamentos.
São muitos os insights de Wicksell nessa obra seminal. A mais notável é a idéia de
que o fenômeno fiscal pode ser abordado como um procedimento político. Político no
sentido de que a decisão de financiar ou não determinado gasto público, se tomada
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conscientemente pelos cidadãos, representa não apenas um mero instrumento de
operacionalização de determinada ação fiscal. Mais do que isso, pode ser visto como um
contrato, um acordo, uma interação, moldado pela participação dos cidadãos no processo
decisório. O bem público financiado não teria apenas o valor de utilidade pública, mas
também, enquanto objeto de ação política concertada, constitui-se em fator de legitimação
da ação estatal, contribuindo para a estabilidade e aperfeiçoamento do sistema político.
O desenvolvimento deste artigo procura explicar as principais idéias do
“novo princípio da tributação justa” de Wicksell, tentanando fazer, quando possível, algum
paralelo com o estado atual da situação político econômica brasileira e sugerindo, ainda que
timidamente, a idéia de que tal princípio apresenta-se surpreendentemente atual,
principalmente quando são levados em conta os extraordinários desenvolvimentos
tecnológicos de nossa época, os quais, em tese, poderiam superar as principais objeções à
operacionalização prática do princípio.
2

O princípio do benefício segundo Wicksell e Lindahl
A história da evolução do pensamento científico na área das finanças públicas pode

ser melhor compreendida em perspectiva se considerarmos que as maiores contribuições
neste campo se desenvolveram segundo dois ramos, ou modelos, se não totalmente
independentes, mas pelo menos facilmente distinguíveis. Cada um desses modelos pode
ser visto como um caso polar, ou seja, uma situação extrema, que tem pouca aderência a
qualquer situação prática, mas que é útil para ilustrar idéias fundamentais. Na verdade, as
duas visões não estão claramente separadas na literatura.
No primeiro, que poderia ser chamado de modelo “orgânico”, o Estado – e todos os
indivíduos que o compõem – é concebido como uma unidade orgânica única. No segundo,
o Estado é representado como a soma dos membros individuais atuando coletivamente.
Pelo segundo modelo, o indivíduo e o Estado podem ser vistos como forças opostas,
enquanto que no primeriro, o Estado, ou o “interesse geral” representa todos os interesses
individuais.
Em termos de princípios de tributação, os dois modelos são representados, o
primeiro, pela defesa de que os impostos deveriam se basear na capacidade individual de
pagá-los e o segundo pela alegação de que os impostos deveriam se basear na avaliação
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individual (ou benefício) dos serviços públicos. Na verdade, estes contrastantes princípios
normativos de finanças públicas representam duas formas diferentes de abordagem ao tema
e à presumida relação entre o cidadão e o Estado.
O tratamento clássico da matéria divide o assunto em dois grandes ramos: receitas e
despesas públicas. Essa classificação revela uma concepção do fenômeno fiscal segundo a
qual não seria possível abordar simultaneamente as duas partes da equação fiscal. De um
lado seria preciso estabelecer os princípios que regem a arrecadação da receita púbica –
justiça tributária – e de outro, aqueles os que regulam as despesas; as três funções clássicas
da despesa pública de Musgrave (1959) – distributiva, alocativa e reguladora – constituem
o padrão de abordagem tradicional do lado das despesas públicas.
A característica mais importante do princípio da tributação justa de Wicksell, é a
peculiaridade, inovadora1, de proporcionar o contato entre os dois lados – receita e despesa
– do orçamento público. Ao propor uma abordagem incorporando a decisão simultânea
entre receita e despesa pública, Wicksell rompeu com a tradição existente de que os dois
elementos não seriam passíveis de tratamento simultâneo.
O “novo princípio” de Wicksell possibilitaria uma forma para definição do limite
máximo para os gastos e receitas públicos, pela rejeição de qualquer gasto e receita
correspondente que não proporcionasse ao contribuinte uma satisfação pelo menos
equivalente ao pagamento do imposto vinculado ao serviço correspondente.
Stuart Mill foi um forte crítico do princípio do benefício, ou princípio quid pro quo2,
como denominou. Seu argumento era: “O governo deve ser considerado uma preocupação
tão proeminente para todos, que determinar quem são os mais interessados nele é um
assunto de nenhuma importância real” (Mill, 1848, p. 171). Wicksell, no entanto, discorda
dessa visão e pondera que uma esta é observação válida quando consideramos as atividades
mais elementares do Estado, como segurança, manutenção das leis etc. Mas, em questões
práticas de orçamento, não se discute se o Estado deve ou não parar completamente suas
atividades. As questões normalmente giram em torno de mudanças incrementais como o
escopo de uma ou outra atividade governamental ou o aumento de um ou outro serviço.
Principalmente quando se trata de uma proposta de um novo serviço, não se pode dizer que
1

É preciso relativisar o termo “inovador” aqui usado, visto que, como Wicksell (1896) apropriadamente
lembrou, este princípio foi amplamente utilizado nos primórdios dos regimes parlamentaristas.
2
“Quid pro quo” significa “você tem o que você paga”.
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não haja “importância” em saber se o acréscimo de benefício produzido atinge
diferentemente pessoas ou grupos.
Pode-se argumentar que freqüentemente é difícil para o indivíduo avaliar até que
ponto uma determinada proposta de expansão de atividade estatal – como, por exemplo,
aumento na quantidade ou no salário de funcionários públicos – poderia proporcionar a ele
benefícios correspondentes ao sacrifício de um acréscimo tributário. Wicksell observa que,
se isto é difícil para o cidadão individualmente, muito mais difícil seria para uma
autoridade, por mais capacitada que seja, avaliar o total de utilidade e sacrifício
correspondente proporcionados a toda a comunidade. O conhecimento das autoridades se
restringe apenas aos aspectos técnicos da questão: o que pode ser alcançado com
determinada quantia de recursos, por exemplo. Quanto ao lado econômico do problema, ou
seja, se os benefícios proporcionados por uma atividade proposta são maiores ou menores
do que o custo para os que terão de pagar, ninguém pode julgar melhor do que os próprios
contribuintes individuais, direta ou indiretamente via seus representantes no parlamento
(Wicksell, 1896, p. 79).
Mas, até que ponto pode-se admitir que é possível a avaliação individual de um
determinado benefício proporcionado por um serviço público? Lindahl (1928, p. 216)
desenvolve um conjunto de argumentos para ilustrar o processo decisório do cidadãocontribuinte, que resumiremos nos próximos parágrafos.
Numa situação hipotética são apresentadas para escolha dos cidadãos contribuintes
várias alternativas para uma determinada área de ação governamental; por exemplo, ajuda
aos pobres. Estariam disponíveis opções ao custo, de R$ 50, R$ 60, R$ 70, e assim
sucessivamente, cada opção melhor a um custo adicional de R$ 10:

Opção 1

R$ 50

Opção 2

R$ 60

Opção 3

R$ 70

Opção 4

R$ 80

Ao cidadão é mostrada claramente a vantagem de cada opção, e é perguntado a ele
qual a opção preferida. A princípio ele vai ter dificuldade para responder, mas, no final vai
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escolher entre as alternativas, aquela que, segundo sua avaliação, produziria a melhor
relação custo-benefício.
Se ele escolher, por exemplo, a “opção 2” (R$ 60), significa:
•

que ele considera que mudar da “opção 1” para a “opção 2” lhe proporciona um
incremento de utilidade maior do que R$ 10 – senão ele escolheria a “opção 1”
(R$ 50);

•

que mudar da “opção 2” (R$ 60) para a “opção 3” (R$ 70) lhe proporciona um
incremento de utilidade menor do que R$ 10 – senão ele escolheria a “opção 3”
(R$ 70).

Este exemplo refere-se a valores marginais que podem ser identificados na
avaliação que as pessoas fazem quando são estimuladas a responder entre soluções
alternativas para algum problema fiscal em dadas circunstâncias. Isso não significa que
nosso contribuinte possui um julgamento verdadeiramente objetivo quanto ao valor de cada
proposta. Ele pode sofrer vários tipos de influência. Possivelmente, se estivesse totalmente
informado sobre os fatos, sua resposta poderia ser diferente.
A maioria das despesas do governo, a princípio, proporciona algum benefício ao
contribuínte. A manutenção da ordem e o cumprimento das leis protegem a vida e a
propriedade dos cidadãos e dão as condições para que eles possam ganhar a vida de forma
promissora.

Despesas públicas na área cultural também proporcionam externalidades

positivas tais como: educação beneficia a ele e a sua família, aumenta suas satisfações
culturais e podem ajudá-lo em sua vida profissional. Na maioria dos casos os benefícios
atingem a todos indistintamente, mas em alguns casos os benefícios pessoais são dirigidos
para um ou outro grupo específico da população. Um grupo pequeno mas poderoso e
organizado pode usar recursos públicos para cobrir suas próprias despesas em detrimento
do restante da população. Do mesmo modo, as necessidades das classes mais pobres
podem ser supridas pelo conjunto da comunidade.
Mas os benefícios que um indivíduo obtém da atividade estatal não são
exclusivamente de natureza pessoal. Também pode haver a satisfação por seu desejo
altruísta de que outras pessoas também usufruam vantagens materiais ou espirituais. Nas
palavras de D. Mauro Morelli3, “campanhas contra a fome [...] alimentam o doador com a
3

Jornal ‘O Globo’, 10 de janeiro de 2003, pág. 3.
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bondade de seu gesto, sem garantir o pão de cada dia ao faminto”. Esse tipo de motivo
mais ou menos altruísta tende a se mesclar com motivos egoístas para formar um tipo de
motivo que poderíamos chamar de “bem comum” da nação ou comunidade. A avaliação
que o indivíduo faz dos serviços públicos é, portanto, o valor (em dinheiro) do seu interesse
no incremento do “bem comum” proporcionado pelos ditos serviços.
Quando os opositores da teoria fiscal individualista enfatizam o fato de que as
vantagens proporcionadas pela atividade pública são de interesse geral – bens públicos –
eles não levam em consideração estas circunstâncias de que estamos falando, ou seja, de
que as vantagens não são apenas de natureza pessoal, mas do tipo altruísta e idealista
também. A teoria é individualista não no sentido de lidar apenas com vantagens pessoais
tangíveis obtidas da atividade governamental, mas no sentido de que a análise e avaliação
das diversas ações que compõem aquela atividade são provenientes de pessoas físicas reais,
ou seja, indivíduos.
Se o argumento estiver correto, pode-se afirmar que os valores individuais
analisados em última instância determinam a carga tributária real.

No entanto, os

prognósticos poderiam naturalmente estar errados: poderá, por exemplo, haver uma
superestimativa do valor dos serviços públicos. Nesse caso haveriam protestos públicos e
de alguma forma a estimativa verdadeira seria revelada. Como resultado, o sistema político
sofreria pressões para a correção dos rumos, pois são diversos os elos entre as avaliações
individuais e as decisões finais das autoridades fiscais: sistema partidário, imprensa,
parlamento, organizações sociais etc.
Pode-se dizer que afinal nenhum tipo de cálculo realmente é feito quando se decide
expandir a atividade pública.

De fato, observa-se que decisões orçamentárias são

freqüentemente acomodadas com base em algum sentimento genérico quanto à relação
custo-benefício. Porém, o mesmo ocorre com as decisões na economia privada. As
pessoas não fazem avaliações cuidadosas sobre a utilidade marginal da cada gasto que
fazem, e sim agem de acordo com um certo sentimento genérico sobre seu poder aquisitivo.
Contudo, este sentimento está apoiado solidamente na experiência e avaliação que cada
pessoa faz do sacrifício que incorrem para ganhar sua renda e no benefício proporcionado
em cada troca. O mesmo ocorreria com as finanças públicas: o sentimento de até onde
deve se ir em cada caso está baseado em última instância no cálculo individual de utilidade
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e sacrifício. É indiferente se estes cálculos estão freqüentemente sujeitos a interferências de
idéias políticas, da mesma maneira que os gastos privados estão sujeitos também à
interferência de terceiros.
3

Bens públicos
Bens públicos puros são consumidos por todos indistintamente, sendo impossível a

exclusão de qualquer indivíduo do consumo do mesmo (Samuelson, 1954). Esse atributo
peculiar do bem público – não divisibilidade – tem sido um dos argumento mais fortes
contra o princípio do benefício. A impossibilidade de exclusão do consumo dos bens
públicos inviabilizaria a aplicação do princípio do benefício; porque o indivíduo, sabendo
que não pode ser excluído, não tem o incentivo de revelar sua preferência – e seu voto –,
eximindo-se assim do pagamento. O resultado final tende a ser a subprovisão do bem.
Estamos diante de um problema que aflora sempre que existe a necessidade de uma
grupo de indivíduos conduzirem interesses em comum. Esse tema tem sido estudado em
relação aos problemas de exploração de recursos naturais (Ostrom, 1990), em que se
apresenta de forma mais dramática. Em “The tragedy of the commons”, Hardin (1968)
apresentou o problema sob forma de parábola, no qual um pasto é compartilhado por vários
rebanhos e cada proprietário de rebanho obtém o benefício de seus animais e um custo
retardado pela deterioração do pasto:

“Aí mora a tragédia. Cada homem está preso a um sistema que o compele a
aumentar seu pasto sem limites – num mundo que é limitado. A ruína é o
destino para onde todos os homens correm, cada um perseguindo seu próprio
interesse em uma sociedade que acredita na liberdade de consumir os bens
comuns.”

Outra abordagem famosa do mesmo problema é a de Olson (1965), que desafiou
otimismo prevalecente sobre teoria dos grupos ao propor: “indivíduos racionais e autointeressados não agirão no sentido de alcançar seus interesses comuns ou de grupo”.
Mas, alguns autores (Peacock, 1979 apud Chang, 1996) têm levantado a tese de que
a tecnologia pode eliminar o problema da “publicidade” de alguns bens, pela solução do
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problema da não exclusão – por exemplo, substituição dos faróis por ondas de rádio.
Admitindo que essa tendência seja verdadeira, poderíamos imaginar virtualmente para o
futuro uma preponderância do princípio do benefício.
A próxima seção discute um aspecto controverso do princípio da troca voluntária de
Wicksell, a saber, o princípio da unanimidade voluntária aproximada, que se refere às
regras do processo de aprovação das decisões de receita e despesa.
4

Unanimidade e consenso na tributação
O princípio do benefício aplicado a escolhas coletivas apresenta uma dificuldade

que não estava presente quando a análise se restringia a questões relativas a trocas no
mercado de bens privados. Na escolha individual cada pessoa é soberana para decidir. O
mesmo não acontece quando é necessário tomar uma decisão em grupo. A regra da maioria
é o princípio considerado mais apropriado – ou menos danoso – quando é preciso escolher
entre duas alternativas excludentes. Mesmo assim, é costumeiro que decisões consideradas
fundamentais para um grupo sejam tomadas segundo regras especiais como por exemplo a
exigência de uma maioria qualificada de dois terços, três quintos etc. Um certo poder de
veto é concedido à minoria com o objetivo de oferecer maior estabilidade ao sistema legal,
que estaria menos sujeito a eventuais alterações fortuitas na composição do corpo
legislativo.
Wicksell observou que nas decisões fiscais dificilmente se apresenta um dilema
simples onde tem que ser escolhida uma dentre duas alternativas mutuamente excludentes e
argumentou que a regra da maioria seria inadequada nestes casos:

“Se uma despesa pública deve ser aprovada, seja uma nova proposta ou
uma já existente, presume-se que essa despesa, ignorando por enquanto os
problemas quanto à definição da fonte de recursos, está associada a uma
atividade estatal considerada útil por toda a sociedade e reconhecida por
todas as classes sem exceção. Se não fosse assim, isto é, se uma parcela maior
ou menor da comunidade estiver indiferente ou se opuser à atividade proposta,
então, eu não vejo como esta atividade pode ser considerada uma necessidade
coletiva no sentido próprio da palavra. Se, de qualquer modo, tal atividade
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tiver que ser realizada, esta deveria por enquanto ser deixada para a iniciativa
privada. Seria uma tremenda injustiça se alguém fosse forçado a contribuir
para o custo de uma atividade que não acrescenta ao seu interesse ou pode
estar diametralmente oposta a ele.” (Wicksell, 1896, p. 89)

Com base neste argumento Wicksell formulou seu “Princípio da unanimidade
(aproximada) e consenso voluntário”, segundo o qual “em última análise, unanimidade e
consentimento voluntário total nas decisões são a única garantia certa e palpável contra
injustiça na distribuição tributária”. Esse princípio apresenta-se em oposição à regra da
maioria simples, um preceito considerado sagrado pela tradição ortodoxa. Este ponto tem
sido objeto de muitas críticas, que consideram excessivamente restritiva a regra da
unanimidade. Não é de se estranhar que a proposta de Wicksell nunca tenha sido levada a
sério por muito tempo até que Buchanan e Tullock publicassem The calculus of consent,
um livro que Buchanan definiu como “um ataque intelectual ao majoritarianismo”.4
A lógica do argumento de Wicksell se baseia na idéia de que a distribuição do
encargo tributário – quem paga – é um aspecto decisivo para o julgamento dos cidadãos
sobre o valor relativo da utilidade e custo da atividade pública. Se, por exemplo, uma dada
distribuição tributária for considerada de validade universal e supostamente deve ser
mantida inalterada, então é bem possível que uma determinada proposta de gasto seja
rejeitada mesmo por maioria simples de votos, enquanto que uma maioria qualificada
poderia ser facilmente encontrada sob uma distribuição tributária diferente. Isto nos leva ao
ponto que, segundo Wicksell, teria sido negligenciado pelos teóricos em tributação, qual
seja: não é necessário, nem do ponto de vista teórico nem prático, que a distribuição
tributária deva ser tão rígida e predeterminada, nem tampouco que seja independente da
aprovação do gasto a que se refere. São centenas as maneiras de distribuir o custo de uma
determinada despesa pública entre as diversas classes sociais. Existe todo um espectro
tributário que vai desde um imposto simples per capta, ou um imposto sobre consumo de
produtos básicos, até impostos progressivos sobre a renda, a propriedade, a herança ou bens
de consumo de luxo. Desde que a despesa em questão esteja associada a uma expectativa
de gerar benefícios superiores aos custos correspondentes, será sempre possível de ser
4

(Buchanan e Musgrave, 1999, p.21).
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encontrado uma distribuição de custos de tal forma que todos considerem a despesa um
benefício e possam, portanto, aprová-la por unanimidade – ou quase-unanimidade. Se isso
não for possível, então tal fracasso deveria ser considerado uma prova de que a atividade
estatal em consideração não estaria produzindo uma satisfação correspondente ao sacrifício
gerado e deveria, portanto, ser racionalmente rejeitada.
Para Wicksell esta regra seria suficiente para garantir a justiça tributária. A questão
de que alguns obteriam mais vantagens do que outros seria de menor importância desde que
todos ganhem ou que ninguém se sinta expropriado. Para Wicksell, a regra da unanimidade
e total consenso voluntário seriam a única garantia contra injustiça na política tributária. E
mais, toda a discussão sobre justiça tributária estaria encoberta por uma nuvem suspeita se
essas condições não fossem satisfeitas, pelo menos aproximadamente.
Buchanan e Tullock (1962) argumentam que o caráter restritivo da regra da
unanimidade pode ser substancialmente reduzido e, no limite, até eliminado, quando o
critério de unanimidade é deslocado um estágio acima para o nível do acordo constitucional
sobre as regras que regularão a operação de decisões políticas ordinárias. Nesse contexto,
um indivíduo poderia racionalmente preferir uma regra que, em alguns casos, poderá
produzir resultados contrários ao seu próprio interesse. Isso porque, no longo prazo, com a
seqüência de rodadas, seu interesse estaria mais bem atendido do que sob o critério mais
restritivo da unanimidade para cada caso particular. A idéia central é que existe um custo
para se atingir o consenso e esta afirmação traz o embrião para uma teoria “econômica” das
decisões coletivas. O custo de tomar decisões é zero quando um ditador sozinho toma
decisões pela sociedade inteira. Mas isso acarreta um outro tipo de custo, que Buchanan e
Tullock chamam de “custos externos” e que seriam os custos incorridos sobre os cidadãos
por serem obrigados a pagar uma conta com a qual não concordam. Os custos externos
seriam mínimos sob a regra da unanimidade. O preço de uma regra com baixo custo de
decisão são os altos custos externos envolvidos.

Estas seriam as condições para a

determinação de um estado de equilíbrio, um “cálculo do consenso”.
O deslocamento do critério Wickselliano para o nível constitucional de escolha das
regras teria o efeito de facilitar o pacto entre os participantes da comunidade. O fato de que
o indivíduo raciocina que uma regra constitucional se manterá em funcionamento durante
um período longo de tempo equivale a ele ser colocado atrás de um “véu de ignorância”
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quanto aos efeitos de qualquer regra futuramente escolhida a respeito de seu próprio
interesse. Nesse ponto, a abordagem de Buchanan e Tullock se aproximam da filosofia
política contratualista, particularmente com a de John Rawls (1971), que também utiliza o
“véu de ignorância” junto com o critério de justiça que emerge de um pacto num estágio
anterior à definição de uma constituição política.
O segundo aspecto, segundo Buchanan (1987), mal compreendido, na proposta de
Wicksell e que ajudaria a explicar o relativo desprezo a que tem sido relegada sua
contribuição analítica, é relativo ao problema da redistribuição de renda. Lindahl (1928)
tentou compatibilizar melhor a teoria com o ideal redistributivo quando sugeriu a
incorporação de sentimentos altruístas e idealistas à função de utilidade das pessoas, o que
levaria a uma tendência de eliminação de grandes desigualdades econômicas e sociais pelo
processo democrático. Wicksell tocou nesse assunto, mas não foi capaz de ir além de uma
visão otimista do sentimento de “caridade” humana:

“Do ponto de vista da solidariedade ou caridade geral, grupos ou
classes sociais deveriam ocasionalmente compartilhar um custo do qual não
esperam nenhum benefício grande ou direto, ou deveriam contribuir além da
medida da sua própria vantagem pessoal... são poucos os homens que são
completamente indiferentes ao bem estar dos seus semelhantes... uma questão
bem diferente, no entanto, é ser forçado a contribuir. Coerção é sempre um
mal por si mesmo e o seu exercício, na minha opinião, só pode ser justificado
em casos de clara necessidade”.

O que Wicksell estava propondo era um conjunto de regras que considerava
adequado a sua época e ao nível de desenvolvimento econômico-social prevalecente.
Ponderava que a história política do século XIX adquirira um movimento permanente de
progresso no sentido de assumir formas parlamentares e democráticas de ação pública. Um
dos principais movimentos era a universalização da educação no sentido amplo do termo,
visto que isto possibilitaria às classes mais baixas participar mais ativamente da vida
política. Outro movimento importante referia-se ao extraordinário avanço da imprensa, que
possibilitava a todos amplo conhecimento dos assuntos públicos. Também se observou o

14
vigoroso crescimento das relações industriais, comerciais e científicas dentro e entre os
diversos países. Em suas palavras:

“O objetivo final desse movimento progressivo é igualdade perante a lei,
o máximo possível de liberdade e o bem estar econômico e cooperação
pacífica de todos. Não é o propósito do movimento, e de fato seria
contraditório ao sentido do seu espírito, ter total ou parcialmente, retirado a
canga das oligarquias reacionárias e obscurantistas para apenas substituí-la
pela um pouco menos opressiva tirania das maiorias parlamentares
acidentais.” (Wicksell, 1896, p.88).

Buchanan observou que devido à restrição do seu método a decisões alocativas,
Wicksell não foi capaz de dar uma resposta convincente ao problema da redistribuição de
renda e do pagamento de compromissos anteriormente assumidos pelo Estado (por
exemplo, pagamento de dívidas). Com uma mudança para o nível constitucional, seria
possível conseguir acordos sobre regras que possibilitassem redistribuição de renda.
O sistema proposto por Wicksell só pode ser compreendido dentro de uma
conjuntura política e econômica evoluída, característica dos países avançados. Este aspecto
está enfaticamente colocado no seu texto: “Está claro que a justiça tributária tacitamente
pressupõe justiça na distribuição de propriedade e renda existente.
qualquer abordagem ao problema”

Isso vale para

Na verdade, Wicksell foi bastante radical nesse

aspecto, a ponto de colocar como premissa básica para o seu princípio o reconhecimento
cabal da estrutura de direitos de propriedade em vigor:

“Se, contudo, essa pressuposição não corresponder aos fatos, isto é, se
existirem na estrutura de propriedade e renda certos direitos e privilégios de
legalidade duvidosa ou em contradição com os conceitos modernos de direito
e eqüidade, então a sociedade tem o direito e a obrigação de rever a estrutura
de propriedade vigente.

Seria obviamente pedir demais esperar que tal

revisão possa ser levada a cabo se dependesse da concordância das pessoas
envolvidas” (Wicksell, 1896, p.109).
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No entanto, este fato não justifica a escusa de que o princípio seria inaplicável em
sociedades com alto grau de desigualdade social. Mesmo ainda com altos índices de
pobreza e desigualdade, é inegável que tem havido avanços generalizados nos padrões de
vida em muitos países, inclusive no Brasil. A universalização da educação, o acesso a
meios de comunicação de massa, a revolução da telemática são fatores que certamente
teriam inspirado muito mais otimismo em Wicksell.
Além do mais, a possibilidade de aplicação prática da democracia direta já não
parece uma idéia utópica. Budge (1996) desenvolve uma bateria de argumentos para
mostrar a viabilidade do que ele chama “o regime em que os cidadãos adultos como um
todo debatem e votam nas decisões políticas mais importantes, e onde seu voto determina a
ação a ser tomada”.
5

Aplicação prática do princípio
Wicksell pressentiu que as conseqüências políticas decorrentes da aplicação do

princípio da justiça tributária poderiam ser surpreendentes. A oposição generalizada a
muitas das atividades conduzidas pelo Estado seria rapidamente reduzida e muitos serviços,
que são precariamente realizados pelo Estado, seriam melhorados e ampliados. Desde que
os indivíduos tivessem a certeza de que não seriam taxados devido ao aumento dos custos
das atividades estatais, em uma proporção maior do que ele ou seu grupo consideram justo.
Neste caso estariam criadas as condições para o desenvolvimento de relações mais sólidas,
maduras e cooperativas entre cidadãos e Estado.
A realização prática do princípio do consenso voluntário ou da unanimidade exige
que a decisão referente à alocação dos custos – quem paga – seja uma condição necessária
para aprovação de qualquer despesa pública. Toda vez que fosse proposto uma nova
atividade pública ou a expansão de uma já existente, a proposta teria que vir acompanhada
de uma ou várias propostas de distribuição dos custos.

As outras facções políticas

poderiam propor emendas alterando tanto o valor total da despesa como a maneira como os
custos serão cobertos. As propostas seriam postas em votação de acordo com um padrão
mais ou menos assim:
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Plano Tributário
A

Votação

B
Proposta A

Emenda A´

Emenda A´´

C+D

Votação
5

Votação

D

Votação

E

Votação

F

Votação

G

Votação

H

Votação

I

Votação

J

Votação

I+K

Votação

Se alguma das alternativas posta em votação obtiver a maioria qualificada, digamos
de três quartos, cinco sextos ou mesmo nove décimos dos votos, então esta combinação
seria transformada em lei (por exemplo, a proposta A com o plano E, ou a emenda A´´ com
os impostos I+K). Se várias alternativas obtiverem a maioria qualificada, algum modo
deveria ser encontrado para a escolha de uma dentre elas (como por exemplo, o número
relativo de votos). Se nenhuma das alternativas obtiver a maioria necessária, então a
proposta deve ser rejeitada, pelo menos por enquanto.
Com exceção de um pequeno número de determinadas despesas, que poderiam estar
relacionadas na Constituição, o princípio da unanimidade poderia ser aplicado
genericamente.
O problema é comparativamente simples quando novas despesas estão para ser
aprovadas e financiadas por novos impostos. O processo se torna mais complicado quando
está envolvida uma redução nas despesas e receitas, porque nos orçamentos atuais não
existe uma correspondência entre os itens de despesa e receita.

Portanto, não está

estabelecido qual receita deve ser anulada com o cancelamento de uma determinada
5

Obviamente uma combinação de impostos poderia ser apresentadas simultaneamente, por exemplo, um
aumento no imposto sobre bebidas junto com um aumento no imposto sobre herança.
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despesa e vice versa.

Wicksell propõe o que parece ser a solução mais simples.

Inicialmente seria feita uma classificação provisória de todas as receitas e despesas, onde
cada item de despesa estaria associado, ou vinculado a uma categoria específica de receita.
Decisões relevantes seriam tomadas por maioria absoluta. Uma vez que isso fosse feito,
uma fração especificada do corpo legislativo (digamos um décimo, um sexto ou um quarto
do total de membros) estaria autorizada, a partir de então a solicitar reduções de quaisquer
itens de receita e, portanto abolição ou redução da atividade estatal a qual o referido item
estivesse associado.
Cláusulas especiais haveriam de existir para os impostos que estivessem vinculados
àquelas despesas especiais relacionadas na Constituição, como por exemplo, juros da dívida
pública. Não parece conveniente que uma recusa da minoria de pagar tais despesas pudesse
ser suficiente para que a decisão de não pagar fosse tomada; de forma que um quórum
mínimo razoável poderia ser definido.
Um procedimento similar poderia ser aplicado ao caso de uma reforma tributária, ou
seja, substituição de um tipo de imposto por outro.
Embora pareça estranho o procedimento proposto, diferente da prática usual, não há
como não reconhecer que é uma boa maneira de resolver simultaneamente o problema da
alocação de recursos e do tamanho total do orçamento. O tipo de aprovação de gastos
constitui uma maneira de garantir que os gastos sejam efetuados nos objetivos desejados
(ou pelo menos mais próximo) pela comunidade de contribuintes. Outra questão que
poderia ser levantada seria com relação ao benefício que o esquema proposto traria aos
mais ricos ou aos mais pobres. Uma coisa parece certa. Aumentaria sobremaneira o
interesse dos cidadãos quanto às decisões orçamentárias que seriam tomadas pelo
parlamento. Esse fato por si só, já seria uma aspecto positivo. Os debates parlamentares
seriam amplamente divulgados pela imprensa; institutos de pesquisa fariam levantamento
de opinião sobre as questões mais polêmicas e as decisões tomadas certamente teriam um
grande impacto na decisão dos eleitores nas eleições seguintes. Os políticos ficariam
impedidos de fazer propostas generosas sem apresentar a fonte de recursos (ou seja, como e
por quem a conta seria paga). Haveria um interesse maior da população, da imprensa e dos
políticos para denunciar casos de sonegação de impostos. A qualidade e os custos dos
serviços seriam objetos de escrutínio e análise de especialistas. Análises comparativas

18
poderiam ser feitas entre estados e municípios. Enfim, o eleitor passaria a se sentir mais
responsável como cidadão contribuinte.
Como no Brasil a grande massa de eleitores pertence às camadas sociais mais
baixas, haveria uma tendência natural à aprovação de impostos incidentes sobre as classes
mais altas, como, por exemplo, sobre o consumo de produtos de luxo, sobre a propriedade,
a renda ou a herança. A exigência de uma maioria qualificada para aprovar novas despesas
seria uma garantia contra o abuso das maiorias eventuais. Por outro lado, o direito de
propor a extinção de um serviço por uma minoria qualificada (por exemplo, um quinto)
seria uma forma de evitar a permanência de alguma atividade pública que não seja
considerada vantajosa por pelo menos uma parcela importante da população.
Pode-se imaginar que o processo orçamentário se transformaria num tumulto
dificilmente administrável, onde dezenas ou centenas de decisões polêmicas teriam que ser
tomadas anualmente para definir o formato final do orçamento. Mas tal preocupação só faz
sentido durante as fases de implantação do novo sistema. As decisões orçamentárias, como
é sabido6, são tomadas incrementalmente. Existe um núcleo de atividades no orçamento, o
qual é denominado “base”, que sofre poucas alterações ano a ano.

As decisões se

concentram nos incrementos ou reduções em relação à “base” anual. Portanto, as
dificuldades ocorreriam até que estivesse consolidada uma base orçamentária
razoavelmente consensual. A partir de então todas as decisões se refereriam a alterações
incrementais sobre a base.

Neste caso, o esquema proposto parece se adequar

perfeitamente.
6

Conclusão
A mensagem mais marcante de Wicksell em sua dissertação é a de que o problema

de uma sociedade financiar bens públicos, se visto como o resultado de um processo
coletivo de escolha, pode apresentar-se como mais do que um mecanismo burocrático
necessário. Muito mais do que isso, pode ser encarado, como se diz na linguagem da
administração, uma “oportunidade” para a criação de um compromisso social e com isso, a
possibilidade de construção de uma atmosfera de cooperação e compromisso entre os
cidadãos e o governo. A história das instituições públicas na área fiscal possibilitou o
6

Ver Davis, Dempster e Wildavsky (1966).
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desenvolvimento de um impressionante arsenal institucional;

porém, com todo esse

desenvolvimento, é evidente o crescimento da desconfiança da população com as
instituições vigentes. Governos, partidos, políticos e parlamentos são observados com
desconfiança. Parecem esgotados os mecanismos e instrumentos utilizados pelos políticos
para conseguir a confiança da população. Não bastam os marketeiros; e a descoberta de
que as ideologias são inócuas no mundo prático deixam uma única alternativa: chamar o
povo para decidir.
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CONTRATOS DE TRIBUTOS, COMÉRCIO E PODER NAS MINAS SETECENTISTAS
O presente artigo gira em torno da ação dos contratadores de tributos e direitos régios1 em
Minas Gerais durante o século XVIII. Esta temática foi objeto de minha dissertação de mestrado2
defendida em 2002 sob a orientação do professor Carlos Gabriel Guimarães e, em grande parte,
as discussões aqui propostas são uma continuidade daquela dissertação e integram as pesquisas
do doutoramento pelo programa de Pós-graduação em História da UFF.
A ação dos contratadores em Minas Gerais e na América Portuguesa ocupou um lugar de
pouca expressão na historiografia brasileira. Nesta, a atuação dos contratadores aparece em obras
de conteúdo geral3 ou em obras nas quais a temática central, em geral estudos sobre a
fiscalidade4 e o comércio, conduziu a um detalhamento da atuação de contratadores na colônia.5
A atuação dos contratadores e/ou os contratos, como objeto central de pesquisas, aparecem
num número limitado de trabalhos6. Tais trabalhos, entretanto, permitem demonstrar a
importância dos contratos régios como mecanismo de controle e de coerção de excedentes na
relação metrópole/colônia e de enriquecimento e de prestígio tanto para os negociantes
residentes na colônia como os residentes em Portugal7.
Os trabalhos até aqui produzidos sobre o tema nos permitem na esfera econômica perceber
os contratos como importante mecanismo de monopólio e tributação, típico das sociedades do
Antigo Regime e, ao mesmo tempo, saída por parte da coroa de solucionar o problema da
escassez de recursos.8 Os contratos de direitos (estancos do tabaco e pau-brasil, entre outros) e de
tributos régios (entradas, passagens etc.), foram uma constante durante o período colonial mas
passaram a ter especial importância durante o século XVIII por conta da mineração. Aqui
recorremos a Gilberto Guerzoni que argumenta acerca da menor necessidade de um forte aparato
fiscal na região açucareira da zona da mata nordestina seja pelo elevado grau de dependência
econômica dos Senhores de Engenho com os negociantes metropolitanos, seja pela destinação do
açúcar ao mercado europeu no qual se transforma em dinheiro.9
Nas Minas Gerais, para o autor, o ouro levou a constituição de características totalmente
diferentes, na medida em que o ouro
“não é apenas uma mercadoria, mas também uma moeda. Independente dos mecanismos do pacto
colonial para se realizar como mercadoria. Além disso, a obtenção de tributos sobre o ouro exige
controle de sua circulação interna e de sua própria produção. Em decorrência, a Coroa se vê
obrigada a lançar mão de uma complexa máquina administrativa. A Capitania de Minas Gerais,
pela especificidade de sua atividade produtiva, (...) é a região onde a Coroa precisou levar mais
adiante o seu controle político-administrativo para realizar sua função coletora”.10

A especificidade da produção aurífera levava à necessidade de uma estrutura tributária
capaz de promover a extração do capital-dinheiro da Colônia. Dada a condição de mercadoria e



moeda do ouro, um esquema puramente comercial não seria eficaz. Tal condição levou a
Capitania de Minas Gerais a vivenciar uma intensa atuação de negociantes voltados para a
arrematação dos contratos de tributos régios.
Chama a atenção, em relação à historiografia brasileira, a carência de pesquisas que
permitam traçar um perfil daqueles que se voltavam para as atividades comerciais em Minas
Gerais à qual os contratadores estavam vinculados.11 Isto se faz necessário como forma de
melhor compreender a presença dos contratadores no “corpo mercantil”. Podemos perceber a
importância de avançar nestes estudos observando a tabela nº 1. Os dados da tabela foram
quantificados a partir de um documento enviado pelo Provedor da Fazenda da capitania ao
Conselho Ultramarino que à primeira página é definido como “(...) Relações incluzas, que
particular e secretamente tirei dos homens de negócio, Mineiros e Rosseiros que vivem nestas
Minas e mais abastados (...)”.12 Mesmo que uma primeira aproximação como aqui realizada nos
coloque de imediato algumas questões como, por exemplo, o que exatamente significa abastado
ou como classificar os que aparecem no documento na condição de ferreiro ou escrivão,
percebemos que aqueles que ali foram relacionados com atividades ligadas à circulação de
mercadorias (do negociante, passando pelo Marchante de gado e chegando ao comboeiro de
escravos), compunham um total de 226 ou seja 24,15% do total. É notória a necessidade de
ampliação de estudos que permitam melhor definir aqueles que se voltavam para o mundo do
comércio.
TABELA 1 – RELAÇÃO DE HOMENS ABASTADOS DA CAPITANIA DE MINAS GERAIS (1756)
Atividades
Mineração
Comerciantes
Agricultura e Pecuária
Ofícios e Profissões
Abastados
Outros
Total

Quantidade Percentagem
455
226
157
018
003
077
936

48,61 %
24,15%
16,77 %
1,92 %
0,32 %
8,23 %
100 %

Oficiais de
Patente
127 / 64,79 %
029 / 14,80 %
024 / 12,24 %
001 / 0,51 %
002 / 1,02 %
013 / 6,64 %

Fonte: Relação de Homens de Negócio, Mineiros e Roceiros mais Abastados,
AHU- Cx.: 70, Doc.: 41 Data: 25/7/1756, Cd 20

A Tabela nº 2, nos permite dimensionar o peso relativo daqueles listados como negociantes
pelo Governador da Capitania. Se na Comarca do Serro Frio, os negociantes representavam 40%
do total de abastados da Comarca, em Mariana e seus Termo, representavam apenas 6% do total
da região. Esta aproximação, pode se constituir em elemento para a ajudar a compor um perfil
dos negociantes porém, algumas considerações devem ser feitas.
Em primeiro lugar, seria importante verificar a possibilidade de, através de inventários,
produzir séries significativas da riqueza destes negociantes por região. Um percentual maior de



negociantes para a Comarca do Serro Frio em comparação com as demais regiões, não significa
uma riqueza (comparativamente) maior daqueles negociantes em relação aos demais.

Tabela 2 – Negociantes por região (percentagem)

Negociantes

Vila Rica e seu
Termo
43 (28%)

Mariana e seu
Termo
11 (06%)

Comarca do Rio
das Velhas
102 (20%)

Comarca do Rio
das Mortes
27 (25%)

Comarca do Serro
Frio
31 (40%)

Fonte: Relação de Homens de Negócio, Mineiros e Roceiros mais Abastados, AHU - Cx.: 70, Doc.: 41 Data: 25/7/1756, Cd 20
Foram incluídos no tabela aqueles que aparecem como negociantes mas, também, aqueles que aparecem como contratadores (3
em Vila Rica).

Em segundo, mesmo que quantificações possam definir com mais clareza a riqueza destes
negociantes, deve-se considerar o peso político dos mesmos. Sabemos que na região do Distrito
Diamantino, ligada à Comarca do Serro Frio, o controle sobre os negociantes era maior do que
nas demais regiões. Ou ainda, aqueles que atuavam em Vila Rica estavam próximos ao centro da
administração da Capitania, o que poderia trazer implicações na arrematação de contratos e
compra de cargos públicos.
Em terceiro, poderíamos considerar quantificações a partir não da divisão administrativa da
Capitania, como a considerada pelo Governador, mas realizá-las procurando comparar a
presença destes negociantes nos espaços econômicos da Capitania13. Pesquisas envolvendo
inventários, registros (cobrança de Entradas e Passagens), entre outras, poderiam produzir
resultados interessantes, por exemplo, em relação ao grau de especialização e riqueza por região.
Não é objetivo deste artigo traçar um perfil dos negociantes da Capitania de Minas Gerais
mas salientar a necessidade de pesquisas que permitam melhor conhecê-los. As pesquisas em
torno dos contratadores são fundamentais para tal propósito. Isto se deve ao fato, como já dito
anteriormente, do estreito vínculo dos contratadores com a circulação de mercadorias. Entre
diversos exemplos, dois podem ser aqui arrolados. O primeiro nos remete à cobrança dos
dízimos que incidiam sobre a produção. O pagamento, no caso da pecuária, era comumente feito
com o próprio gado o que demandava do contratador terras, para a criação, e a venda para a
transformação do tributo em moeda e promover a quitação junto ao erário régio e a realização do
lucro no negócio. A cobrança que incidia sobre a agricultura era realizada pelo contratador de
modo a coincidir com os melhores momentos para a venda atuando, portanto, de forma
especulativa. O segundo, envolve o pagamento das Entradas de mercadorias que se dirigiam às
Minas. O controle dos registros nos quais cobrava-se o tributo e, também, o controle dos
contratos de passagens (no caso do Caminho Novo, passagens do Paraibuna e Paraíba)
proporcionaram a negociantes o controle do comércio no eixo Minas-Rio de Janeiro.14



Os estudos que tem sido realizados acerca dos contratos régios na colônia, demonstram que
mesmo possuindo elementos em comum, diferenças regionais (não nos aspectos formais mas na
ação dos contratadores) devem ser consideradas. Estas são decorrentes das particularidades
econômicas e políticas definidoras da importância dos contratos e da ação dos contratadores para
cada região. Sucintamente, alguns exemplos: em São Paulo os dízimos constituíam-se como o
tributo de maior peso15; no Rio Grande, apesar de não suplantarem o dízimo, o tributo do quinto
dos couros e do gado em pé (específico do Rio Grande) e o contrato do municio das tropas
(fornecimento de mercadorias e também específico da região) possuíam destaque especial16; em
Minas Gerais, devido à intensa atividade comercial, os contratos que apareciam como de maior
peso eram os das Entradas (incidia sobre a circulação de mercadorias).
TABELA 3: PARTICIPAÇÃO DOS CONTRATOS NA RECEITA TOTAL (1725-1799)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA TOTAL – PERCENTAGENS
1725
1740
1755
1770
1785
Quinto do Ouro
74,0
65,5
58,0
57,4
58,0
Entradas/Dízimos/Passagens
26,0
23,5
28,0
24,6
42,0
Quinto dos Diamantes
...
11.0
14,0
18,0
...
Arrecadação total
692.561 1.232.713 979.341
788.367
463.177
(em mil réis)

1799
50,0
50,0
...
395.824

Extraído e adaptado de: REZENDE, Fernando. A Tributação em Minas Gerais no Século XVIII. Seminário sobre a economia
mineira, Diamantina: CEDEPLAR, 1983. In: Anais – Belo Horizonte: Cedeplar/Face/UFMG, p. 120.

No caso de Minas Gerais, além do tributo das Entradas, tinham importância o dos Dízimos
e o das Passagens (ver tabela 3). É interessante lembrar que, além dos contratos vinculados à
cobrança tributária, a extração dos diamantes, apesar de suas especificidades, esteve atrelada aos
contratadores até 1771 quando Pombal estabeleceu a extração régia.
Outro exemplo para dimensionar a importância dos contratadores está no negociante João
de Souza Lisboa. Este, com indicações de ser o maior contratador de tributos régios em Minas
Gerais durante o século XVIII, arrematou contratos (Entradas, Dízimos e Passagens) entre 17611765 no valor total de 1.007:780$000 réis.17 O peso de tais contratos levou à formação de uma
sociedade composta de dois mineradores e dois detentores de sesmarias, encabeçada por João de
Souza Lisboa. Neste período, esta sociedade praticamente monopolizou a cobrança tributária em
Minas Gerais (exceto o que envolvia a cobrança do quinto do ouro). Além disto, arremataram
também a cobrança das Entradas de São Paulo, Goiás e Mato Grosso. Os maiores contratadores
de Minas Gerais foram João Fernandez de Oliveira (Diamantes e Dízimos), João de Souza
Lisboa (Entradas, Dízimos e Passagens), João Roiz de Macedo (Entradas e Dízimos) e Manuel
Ribeiro dos Santos (Dízimos e Passagens).



Quadro 1 -Contratos de Dízimos e Entradas no Período de 1741-1782
DÍZIMOS
Ano
1741
1744
1747
1750
1753
1756
1759
1762
1765
1768
1774
1777

Contratador
Manoel Ribeiro dos Santos
Manoel Ribeiro dos Santos
Manoel Ribeiro dos Santos
João de Souza Lisboa
João de Souza Lisboa
João de Souza Lisboa
João Fernandes de Oliveira
João de Souza Lisboa
Real Fazenda
Ventura Fernandes de Oliveira
Pedro Luiz Pacheco
João Rodrigues de Macedo

Ano
1742
1745
1748
1751
1754
1757
1759
1761
1765
1768
1774
1776
1782

Contratador
Francisco Gomes Ribeiro
Jorge Pinto de Azevedo
Francisco Ferreira da Silva
José Ferreira da Veiga
José Ferreira da Veiga
Real Fazenda
Domingos Ferreira da Veiga
João de Souza Lisboa
Real Fazenda
Ventura Fernandez de Oliveira
Real Fazenda
João Rodrigues de Macedo
Joaquim Silvério dos Reis

Preço
312:376$470
276:113$430
276:113$430
276:307$350
195:065$540
216:129$090
231:173$040
233:930$340
192:146$044
190:235$541
395:378$957

ENTRADAS
Preço
523:613$490
573:158$535
573:054$000
617:999$000
617:999$000
593:083$815
595:112$400rs
476:424$000
766:726$612
355:612$000

Fontes: REBELO, Francisco A. Erário Régio de S.M.F. de 1768. Org. por Tarquínio J. B. de Oliveira. Brasília, Escola de Administração
Fazendária/ESAF, 1976; Carta de Luís da Cunha Menezes, Governador de Minas Gerais, ao Secretário de Estado da Marinha e Ultramar, com a
relação das dívidas para com a Fazenda Real de Minas. Contém valores das arrematações até 1786 (AHU/MG – Cx.: 121 – Doc.: 19 – Cd.: 35), e
MADEIRA, Mauro de Albuquerque. Letrados, Fidalgos e Contratadores de Tributos no Brasil Colonial. Brasília: Coopermídia,
Unafisco/Sindifisco, 1993, p. 133.

As pesquisas em torno da arrematação de contratos devem levar em consideração uma
particularidade em relação “as passagens dos rios caudalosos”. Os contratos de passagens muito
vezes eram arrematados por potentados locais e não somente por grandes negociantes da
Capitania ou de Portugal. A Primeira arrematação do contrato de passagens da Comarca do Rio
das Mortes foi do Frei Francisco de Menezes, que esteve envolvido nos embates entre paulistas e
emboabas, atuando como procurador destes últimos.18. Ou ainda, o caso de João Toledo Pisa e
Castelhanos, morador na Freguesia de Campanha do Rio Verde19, que arrematou contratos de
passagens do Rio Grande entre 1717-1731 e 1735-1738.
A temática em torno da circulação (mercadorias e dinheiro) e da cobrança de tributos nos
leva a colocar como questão importante o debate em torno das práticas de créditos, intensas na
economia colonial, e acerca da acumulação de capital. Estas nos remetem às discussões sobre a
existência de uma acumulação endógena de capital.20



Braudel ao abordar no contexto europeu as atividades comerciais, definia o crédito como
uma das principais molas do comércio. Ferramenta indispensável ao mercador, afirmando que
“do pequeno lojista ao negociante, do artesão ao fabricante, toda a gente vive o crédito, isto é, da
compra e venda a prazo (...). Todo o sistema mercantil depende disso”.21
Segundo Antônio Jucá22, analisando a economia mineira, a explicação para a intensidade
das práticas de crédito expressa nos sistemas de conta-corrente, decorria da escassez de moeda
em Minas Gerais e pela constatação de que a “moeda circula num só sentido, ou seja, das áreas
mineradoras para o Rio de Janeiro, ou melhor dizendo, para a elite mercantil carioca”. A
tendência seria de um monopólio do dinheiro nas mãos dos comerciantes do Rio de Janeiro e de
Portugal.
Jucá, entre outros argumentos23, destaca um documento citado por Júnia Furtado24 que se
constituía em alvará régio que buscava limitar o seqüestro das fábricas de minerar empregadas
na mineração. O documento, da década de 1730, faz menção aos homens de negócio (credores)
do Rio de Janeiro, Bahia, Pernanbuco e Lisboa. Assim, conclui o autor
“Tal documentação aponta para o fato de que, ao contrário do que se imagina (e se afirma) havia de
fato uma grande carência de numerário em Minas, causada pelo endividamento dos mineradores
com os comerciantes. Mais ainda, mostra que há uma drenagem constante do nobre metal amarelo
para outras capitanias, às quais Minas encontra-se comercialmente subordinada.”25

Na década de 1750, uma nova lei procurando limitar o seqüestro de fabricas de minerar foi
lançada, demonstrando um quadro semelhante ao comentado anteriormente de elevado grau de
endividamento dos mineradores. Conhecida como “Lei da Trintena” (13 de dezembro de
1752)26, limitava a execução de bens dos mineradores com mais de trinta escravos. Esta lei gerou
uma série de petições de homens de negócios e mineradores à Coroa, com diversidade de
interpretações decorrentes de interesses conflitantes. A pressão exercida pelos negociantes
resultou numa carta régia de 25 de maio de 175327, que limitava o privilégio dos mineiros às
dividas contraídas após o decreto do ano anterior e impedia a execução nas “fábricas de
minerar”, permitindo, contudo, a cobrança das dívidas anteriores ao decreto e a execução de
demais bens dos mineradores.
A questão a ser colocada é que os reclamantes em relação a esta lei (identificados nesta
pesquisa) foram contratadores de tributos e grandes mineradores residentes em Minas Gerais.
Um dos mais insistentes reclamantes à Coroa acerca dos “abusos” cometidos pelos mineiros, a
partir da divulgação da lei, foi João de Souza Lisboa, grande contratador de tributos residente em
Vila Rica.



A carta régia de 25 de maio não foi o suficiente para colocar um fim ao conflito. João de
Souza Lisboa, em petição de 21 de janeiro de 1758, reclamava
“(...) V. Majestade foi servido mandar promulgar um decreto expedido em 13 de fevereiro do ano
de 1752, pelo qual concede o indulto aos mineiros para que os seus credores os não possam
executar pelas suas dívidas em nada dos seus bens, senão tão somente na terça parte dos lucros das
suas lavras; cujo decreto está em sua devida observância: mas os mineradores abusando da mercê
de V. Majestade se valem do mesmo Decreto para não pagarem as dívidas contraídas antes da sua
promulgação, tudo em dano de seus credores com referido pretexto, e como ao suplicante se lhe
deve grande cabedal que não pode cobrar por nenhum princípio, (...)”. 28

Os resultados mais notórios desse quadro foram os abalos no sistema de crédito praticado
na capitania e uma série de distorções na interpretação da lei sem resultados eficazes em relação
ao aumento da produção aurífera, principal objetivo da Coroa29. Fica clara a condição de João de
S. Lisboa como credor de mineradores na época em que iniciava sua atuação como contratador
de dízimos.
Outro reclamante em relação à dita lei, foi Manoel Dias da Costa. Vejamos o fragmento
abaixo de 4 de abril de 1753.
“Dizem Manoel Dias da Costa e outros Mineiros, moradores nas Minas Gerais, com fábricas
grandes de Minerar, que por Decreto de 19 de Fevereiro de 1752, (...) e sendo os suplicantes
credores de avultadas quantias de dívidas contraídas antes do dito decreto, tendo já execução contra
os seus devedores, tem experimentado nelas embaraço, e um grande prejuízo (...)”.30 [grifos meus]

O que mais chama atenção neste documento é a autoria ser de mineiros com fábricas
grandes de minerar, isto é, grandes mineradores que se posicionam contrários à lei de 1752, em
razão de estarem na condição de credores de outros mineiros. Também é significativo que
Manoel Dias da Costa, que aparece como grande minerador, foi mais tarde sócio de João de
Souza Lisboa na arrematação de contrato de dízimos (1756-1759). As indicações, neste caso, são
que a condição de usurário atuando em Minas Gerais não era exclusividade dos grandes
negociantes do Rio de Janeiro e Lisboa.
A questão a ser colocada, mesmo considerando que parcela significativa do ouro era
acumulada fora de Minas Gerais, é se podemos falar num grupo de negociantes residentes na
região da mineração que conseguia acumular fortunas com seus negócios mercantis, usurários e
de arrematação de contratos.
As pesquisas em torno de contratadores como João de Souza Lisboa mostraram tratar-se de
um negociante que, apesar de ficar devendo mais de 300:000$000 rs à Coroa relativos ao valor
da arrematação, constituía-se homem abastado e influente na capitania. A Construção da Casa da
Ópera em Vila Rica, concluída em 1770, custou-lhe dezesseis mil cruzados (6:400$000 rs.)31.



João Rodrigues de Macedo, contratador de Entradas e Dízimos, construiu uma suntuosa casa em
Vila Rica que, posteriormente, veio a abrigar a Casa dos Contos.
O mesmo João de Souza Lisboa, no livro Conta Corrente de sua Casa Comercial32, lançou
créditos que totalizaram 109:053$833 rs. Tais créditos envolviam empréstimos a dinheiro, venda
de mercadorias e dívidas relativas a contratos de dízimos. O total de recebimentos totalizou
80:959$530 rs, resultando em saldo negativo de 28:094$303. Devemos, entretanto, considerar as
transações escrituradas no Livro Conta Corrente não correspondem necessariamente a todas as
transações realizadas pelo negociante. Era comum, e tem sido assim até a atualidade, negociantes
esconderem informações e pautarem muitos de seus negócios em critérios de confiança. Os
“sinais” de riqueza devem ser buscados não apenas através dos livros contábeis.
No inventário33 de João de Souza Lisboa, datado de 1780, dois anos após a sua morte,
contém, entre outras, a afirmação de que o falecido gastou “desse tempo, te o em que falleceo
nos excessos, mais de secenta, ou setenta [mil cruzados]”34. Faz menção também à construção da
Casa da Ópera pelo negociante.35
Consta do mesmo documento que arrematou o ofício de escrivão da ouvidoria da Comarca
de Sabará em sociedade com Antônio Vieira de Brito e com Dr Jerônimo Manuel de Sá e Souza
(residente no Rio de Janeiro).
Talvez uma das maiores dificuldades em relação a ação dos contratadores (e negociantes
em geral) seja identificar as taxas de juros praticadas por estes negociantes. A prática do crédito
era intensa também nos pagamentos das Entradas e Dízimos. Pelo Alvará de 17 de Janeiro de
1757, as taxas de juros a serem praticadas nas terras portuguesas estavam limitadas a 5% aa.
Vejamos um fragmento do alvará:
“que sendo-me presentes as excessivas usuras, que algumas pessoas costumão levar do dinheiro,
que emprestão a juro, e a risco para fora do Reino, (...).
Sou servido ordenar, que nestes Reinos, e seus domínios, se não possa dar dinheiro algum a juro,
ou a risco, para a terra, ou para fora della, que exceda o de cinco por cento cada anno; prohibindo
igualmente o o (sic) abuso praticado por alguns homens de negocio, de darem e tomarem dinheiro
de empréstimo com o interesse de um por cento cada mez [grifo meu].”36

Além de estabelecer um limite a ser cobrado nas ações de empréstimos, o legislador afirma
a prática de abusos pelos homens de negócio com práticas de juros que chegavam a 12 % aa. O
alvará se refere a negociantes do Reino que praticavam “excessivas usuras” e podemos imaginar
que nos domínios de ultramar tais práticas não deveriam ser diferentes.
Outra questão importante a ser colocada relativa os negociantes que estavam envolvidos na
arrematação de contratos, diz respeito aos espaços de negociação no contexto de um império
lusitano. Alguns pontos podem ser relacionados como espaços de investigação. Em primeiro



lugar, os espaços políticos formais estabelecidos pela Coroa. Neste caso as pesquisas devem
envolver as articulações, conflitos e negociações políticas dos residentes na colônia com órgãos
como o Conselho Ultramarino em Lisboa e como as Provedorias da Fazenda nas Capitanias.
Além de considerar estes organismos régios, devemos também pensar as Câmaras Municipais
como instância de representatividade local.
Em segundo, as pesquisas devem procurar desvendar as articulações informais de
negociação. Aqui as redes formadas pelos negociantes despontam como um importante
mecanismo de controle de negócios que envolviam de monopólios sobre determinados mercados
até a arrematação de tributos régios.
Durante o século XX, foi hegemônica na historiografia brasileira uma visão que
privilegiou em suas pesquisas os elementos que envolviam os antagonismos entre a metrópole e
a colônia. Expressões como exploração, dominação, subordinação e extração de excedente
colonial, entre outras, constituíram-se como elementos principais das pesquisas históricas.
A historiografia mais recente tem procurado desvendar elementos que nos remetam, entre
outros aspectos, aos limites de ação do absolutismo (e metrópoles) e os espaços de negociação
em vastos impérios como o português. Russel Wood, na busca de compreender as relações
políticas que envolviam o centro e as periferias do Império, utilizou o conceito de autoridade
negociada.37 Segundo o autor as ações que a metrópole lusitana estabeleceu na América
portuguesa no sentido de assegurar o controle administrativo tinham eficácia limitada. Tais
limites seriam resultantes de circunstâncias naturais (como, por exemplo, a distância do centro
em relação à periferia, a precariedade das formas de comunicação e a demografia) com de
“fissuras” no sistema decorrentes de diversos elementos, entre outros, de políticas mal
concebidas e inconsistentes da Coroa em relação à colônia e do malogro em reconhecer o caráter
singular do Brasil.
Para R. Wood, no século XVIII, em especial, tais limites ficam claros com o aparecimento
de elites coloniais (comerciantes e fazendeiros) que além de acumularem capitais diversificavam
seus investimentos com vistas a atenderem seus interesses. Este quadro de relativização da
capacidade de controle metropolitano se completa com o crescimento das relações entre o Brasil,
enquanto periferia, com outras periferias do Império como, por exemplo, aquelas envolvendo o
tráfico de escravos com a África. Enfim, as relações existentes no Império lusitano passavam não
apenas por relações de subordinação mas também por práticas de negociação envolvendo a
Coroa, autoridades régias e colonos.
A discussão em torno da aplicabilidade deste conceito para o contexto histórico do Império
português, possui múltiplas implicações que passam por discussões em torno de aspectos formais



e informais. Não é intenção neste artigo abarcar estas múltiplas implicações mas, levantar alguns
pontos que brotaram em torno da pesquisa sobre a ação do contratador João de Souza Lisboa e
buscar alargar a discussão visando novas pesquisas.
No AHU/MG, podemos encontrar diversos documentos contendo queixas dirigidas ao Rei
pelas Câmaras das Vilas relativas às “vexações” e “extorsões” imputadas pelos contratadores,
principalmente os de dízimos, através dos quais é possível identificar caminhos de
enriquecimento dos contratadores, respaldados na sua condição política de “agir como Fazenda
Real”. Dito em outras palavras, a política parece ser o caminho privilegiado que proporciona a
estes negociantes a acumulação de riquezas.38
No Período entre 1749 e 1755, período que abrange o final do terceiro contrato de dízimos
de Manoel Ribeiro dos Santos e o primeiro e segundo contratos de dízimos de João de Souza
Lisboa, foram encontrados na documentação do AHU/MG uma série de documentos envolvendo
cartas e requerimentos das Câmaras de Minas Gerais contra a ação dos contratadores.
As reclamações partem da Câmara de São José (Comarca do Rio das Mortes), de Sabará e
da Vila do Príncipe, sendo que, neste último caso, envolvendo as regiões de Paracatu e Catas
Altas. As reclamações são praticamente as mesmas com pequenas diferenças de uma para outra
comarca.
Vejamos alguns exemplos. Em carta da Câmara de São José, datada de 05 de maio de
1749, os camaristas, que representam o “povo” da região, dirigem as queixas aos contratadores
de dízimos. A queixa se refere à demora dos avençadores na cobrança do dízimo. Os
avençadores deveriam fazê-lo após cada colheita. Segundo os queixosos, deixavam de recolher o
dízimo no primeiro e segundo anos, somente no terceiro executando a cobrança. Esta reclamação
aparece em cartas de 1749 e 1755.
Vejamos a transcrição de uma carta da Câmara de São José, datada em 22 de setembro de
1749:
“Sendo tão justo como Direito Divino o pagamento dos Dízimos e a tudo com que V. Majestade os
cobra, é tal o excesso dos executores e contratadores deles e tão odiosa a vexação que os Povos
experimentam, que receamos seja o sacrifício menos aceito que o do Justo Abel e (...).
Por obrigar o contratador a avençarem-se os Roceiros deixando recolher os frutos do primeiro e
segundo ano sem virem dízimos, depois os constrange a aceitarem o partido, ou ir dar rol e jurar o
q colheram (?) perante o Dr Provedor da Fazenda Real, metem louvados (...) deste, e do contratador
e por seus laudos se julga (...)”.39

A reclamação dos produtores se volta para a demora na cobrança e na exigência que os
contratadores faziam dos “roceiros” para aceitarem o valor da avença ou irem a Vila Rica
declarar o valor ou contestar o contratador. Esta situação resulta uma série de danos aos
“roceiros”. Um primeiro, do fato de terem que armazenar parte da produção destinada ao dízimo,



acarretando perdas pela ação de pragas ou até mesmo dos salteadores. Um segundo, na viagem
onerosa até Vila Rica, local para resolução das pendências não resolvidas através da avença.40
Em representação da Câmara de Sabará, datada de 11 de novembro de 1754, as mesmas queixas
aparecem com o agravante de que
“quando se resolvem os mesmos lavradores a comparecer em Vª Rica, assim que nela são vistos,
desistem os contratadores do juramento pedido, e os citam para outra ação por frustarem a viagem
e continuarem a moléstia até os lavradores lhe darem o que pretendem aqueles (...)”.41

Pelo que se depreende dessas queixas, pode-se imaginar um quadro de coerção do
excedente por parte dos contratadores, junto aos produtores, utilizando-se da condição
privilegiada de braço do Estado, isto é, de poder agir como Fazenda Real.
A analise das correspondências do contratador confirmaram os vários mecanismos de
extorsão por eles utilizados dos quais as Câmaras reclamavam. As queixas das Câmaras não
foram atendidas e os contratadores favorecidos com a manutenção de seus privilégios
Na mesma carta de 1749, “acresce outra abominável iniqüidade dos contratadores
dizimeiros”, segundo os camaristas. Segundo o documento, os contratadores e ramistas (ou
caixas), se utilizam da condição privilegiada para a cobrança de dívidas próprias e alheias sem
vínculos com os dízimos. Muitas vezes os ramistas “nos pagamentos, e afetando-o, pagam ao
caixa com créditos de devedores de distantes comarcas e dívidas de diferente natureza”. Efetuar
a cobrança de dívidas alheias ao contrato era proibido, como podemos identificar a partir do
fragmento abaixo.
“E por que outros privilégios ou ramos comprados são fraudulosamente conseguidos contra a
Ordem, e Regimento da Fazda de V. Majde, que só permite Juiz privativo nas causas em que os
contratadores forem R.R. [réus] e não que forem A.A. [autores] ou se R.R. sobre as Rendas e
cobrarem Rendeiros dividas alheias é proibido por uma Lei do Sr Rei D. João IV, requerida em ato
da cortes.”42

Neste fragmento, além da reclamação contra o fato de os contratadores não fazerem
distinção entre as dívidas procedentes dos contratos e dívidas particulares, nota-se uma outra
presente em todos as cartas e requerimentos dos queixosos, que é condição, prevista em contrato,
do contratador, caixas e ramistas terem juiz privativo em todas as causas que os envolver, como
réus ou autores. Atuando como Fazenda Real, podendo citar os produtores, e tendo o privilégio
de juiz privativo, o público e o privado se misturam. Neste caso, não se distingue o espaço
público da cobrança do dízimo, destinado, em tese, à sustentação do clero e templos, com o
espaço do privado que são as relações de crédito entre o negociante e produtores.
A indistinção entre o público e o privado, que aparece no livro conta corrente, e na qual a
origem do crédito concedido pode ser decorrente do dízimo ou de um empréstimo para a



realização de uma festa religiosa, é continuidade de uma prática do negociante envolvido no
mundo dos contratos.
Como último exemplo que reforça a idéia desta via política dos contratadores como forma
de enriquecimento, um documento de Francisco Ferreira da Silva, ex-contratador de diamantes e
de entradas. Constitui numa série de Reflexões sobre a arrematação dos contratos dos
Diamantes, datada de 1753, e que em determinado trecho faz comparações das vantagens dos
dizimeiros em relação aos contratadores de diamantes.
“Os contratos das entradas das Minas, e o dos Dízimos dela, que não tiveram semelhante liberdade;
porém tiveram como suponho ainda tem o privilégio executivo, e sendo este para a execução das
dívidas, que procedem dos mesmos contratos, de tal sorte tem usado dele alguns de seus
contratadores que passaram a executar dívidas particulares com o mesmo privilégio, rebatendo nas
obrigações delas 50, e mais por cento que se mandaram executar como Fazenda Real citando os
devedores de 100, 200 léguas para ir responder no Juízo da Fazenda Real de Vila Rica, onde fazem
as execuções dos bens penhorados, ainda que sejas naquelas dilatadas distâncias, rematados muita
vezes por menos de 10, a 20 partes do seu valor; por que naquela Vila Rica ninguém que rematar
bens em tão longe distâncias no que os contratadores multiplicam muitas vezes os principais das
dívidas deixando perdidos de todo os tais devedores com o diminuto preço por que se lhe rematam
os seus bens (...)”.43

As palavras de Francisco Ferreira da Silva têm por objetivo defender uma maior liberdade
para os contratadores de diamantes na comercialização das pedras. Na comparação que faz entre
os contratos de diamantes e os de entradas e dízimos chega ainda a afirmar que bastaria a um
contratador de dízimos o contrato de um triênio, “ainda que nele não ganhe coisa alguma”, para
se utilizar do privilégio executivo e se enriquecer.44
Percebemos neste exemplo que um conflito envolvendo interesses da Coroa, dos
Contratadores e dos produtores da Capitania, que passaria pelo mecanismo formal do direito das
Câmaras de se reportar ao Rei com suas queixas, foi resolvido não pela via da negociação mas da
simples imposição das regras envolvendo a respectiva cobrança dos dízimos e favorecendo os
contratadores.
Por outro lado, o mesmo contratador, João de Souza Lisboa, juntamente com seus sócios,
quando não pagarem os valores relativos a arrematação dos contratos que assumiram na década
de 1760 (Entradas, dízimos e passagens) e, portanto, não cumprindo as regras relativas aos
mesmos, tiveram por parte da Coroa uma postura branda e de negociação.
Vejamos resumidamente o caso. Janeiro de 1762 marca o início da administração do
contrato de entradas da Capitania de Minas Gerais, arrematado pelo Coronel João de Souza
Lisboa. Em 30 de abril do mesmo ano, tropas espanholas invadiram a província portuguesa de
Trás-os-Montes. Começou a Guerra Ibérica45, que em todo o processo,46 envolvendo o não
pagamento dos valores das arrematações, é apresentada pelos contratadores como razão principal



da queda da arrecadação. Não tenho a data precisa da prisão dos contratadores e seqüestro de
seus bens, entretanto, considerando as informações contidas no processo, isso deve ter ocorrido
no primeiro semestre de 1763, quando da chegada da frota ao porto do Rio de Janeiro e que
deveria conduzir uma parcela do pagamento do contrato de entradas. A ordem régia para a
soltura dos contratadores somente foi estabelecida em 23 de dezembro de 1774.47
Segundo a argumentação dos contratadores, a guerra provocou um período de 15 meses
sem o ingresso de mercadorias (escravos, secos e molhados) no Rio de Janeiro, o que teria
resultado em uma perda no contrato com a diminuição do fluxo de mercadorias para a Capitania
de Minas Gerais. Como agravantes que contribuíram para a dita perda, a decisão do Conde de
Bobadela, proibindo a saída do de sal, pólvora e comestíveis do Rio de Janeiro para Minas
Gerais, em razão do conflito e, a decisão régia no mesmo ano, proibindo o ingresso de Bestas
muares em Minas Gerais vinda do Rio Grande e colônias de Castela, o que resultou em prejuízos
no registro do Caminho Velho. O menor movimento, no eixo Rio de Janeiro – Minas Gerais,
teria afetado também a arrecadação nas passagens do Paraibuna e Paraíba. Segundo João de
Souza Lisboa, a perda total decorrente do conflito e da proibição de ingresso de bestas muares
em Minas Gerais totalizou 131:680$505 rs.48
No parecer da Provedoria da Fazenda Real de Vila Rica, com data de 23 de junho de 1768,
são apresentados esclarecimentos relativos ao caso de João de Souza Lisboa. De imediato,
questiona-se a confiabilidade dos documentos dos registros “por serem todos destituídos das
rubricas que deviam ter dos Magistrados respectivos”.49
Em seguida, analisando a queda dos rendimentos constantes nos livros, e alegada pelos
contratadores, reconhece-se como correta a argumentação de perdas no registro do Caminho
Novo, ante a ausência de frotas e de mercadorias, por 15 meses. A queda de rendimento no
registro do Caminho Velho entende ser “de tão pouca consideração como se evidenciam” nos
documentos apresentados. Acha o Provedor difícil atender aos contratadores em relação às
perdas no contrato dos dízimos pela falta de clareza nos documentos.
Completando o parecer da Provedoria, aparece a sugestão de que em razão da elevada
dívida dos contratadores, a melhor forma de quitá-la é
“(...) permitindo-lhes a dita graça e continuando na administração deles e no giro do negócio de que
se entertem (sic), quintando-lhes consignações proporcionadas as suas forças e fiadores para em
anos competentes se aliviarem da exorbitante dívida em que se acham (...)”50

No Relatório do Conselho Ultramarino, de 17 de novembro de 1768, após uma exposição
do caso, afirma o Conselho



“Os suplicantes Senhor são uns homens de negócio honrados moradores naquele continente das
Minas Gerais, onde há muitos anos louvavelmente se empregam nas negociações aí estabelecidas,
servindo de grande utilidade a Real Fazenda, pois cada um tem metido muitas arrobas de ouro para
a Casa de Fundição, e por num caso deste se acham (?) a ruína de suas casas e famílias, a não
serem redimidos prontamente por V. Majª como o caso pede (...)”.51

Ao término do relatório, solicita-se ao Rei ampliar o tempo para que os contratadores
possam pagar suas dívidas com a Fazenda Real. A partir desse momento, aparece uma série de
relatórios que sugerem a cobrança de forma branda da dívida dos contratos. Em documento de 5
de agosto de 1772, o Marquês de Pombal ordena à Provedoria da Fazenda Real da Capitania de
Minas Gerais “fazer exigível a cobrança das ditas dívidas pelos meios mais suaves”. 52
Chama a atenção um aspecto em relação ao caso. As argumentações que levaram à
“suavidade” da Coroa no trato da questão. Três argumentos aparecem no processo. O primeiro é
a condição de “homens de negócio honrados”, aos quais deveria ser dado um tratamento
privilegiado, a fim de continuarem com seus negócios. O segundo, apesar de questionada pelo
provedor a credibilidade dos livros dos registros, é o reconhecimento da queda da arrecadação
em razão da guerra. O terceiro é a prisão rigorosa dos contratadores que levava à diminuição do
interesse pela arrematação dos contratos régios na Capitania, o que de fato deve ter ocorrido.
É importante destacar que o negociante João de Souza Lisboa estava articulado numa rede
que envolvia grandes mineradores (João Siqueira, Manoel Dias da Costa, entre outros),
detentores de vultosos cabedais, e negociantes, procuradores e fiadores da praça de Lisboa (João
Batista de Carvalho, José da Silva Ribeiro e João da Costa Carneiro), entre os quais a nobilitação
(ingresso nos corpos de ordenança e obtenção do Hábito de Cristo) aparece em destaque. Neste
caso a negociação fica patente e envolve negociantes com articulações em Lisboa e nobilitados.
Falar em negociação nas Minas Gerais, significa definir com melhor clareza não apenas os
instrumentos formais (Câmaras, Provedorias, etc) e informais (redes de negociantes, laços de
parentesco etc) de ação política mas, também as estruturas e hierarquias sociais definidoras da
mesma ação política. Nos exemplos citados, enquanto a negociação foi possível para os
negociantes envolvidos em grandes contratos de tributos, para os produtores, representados pelas
Câmaras, foi destinada a simples obediência à lei.
Uma dificuldade em caracterizar os comerciantes que atuavam em Minas Gerais está na
falta de estudos e/ou fontes que nos permitam identificar os negociantes que atuavam pelo
Caminho Novo e que, entre os anos de 1759-1764, por exemplo, representavam cerca de 69%
(média) do movimento de entrada de mercadorias que passavam pelos registros da capitania. A
dificuldade pode ser percebida, por exemplo, em limitações impostas pelas fontes utilizadas no
trabalho de Cláudia Chaves53, Perfeitos Negociantes, a partir do qual a autora, caracteriza os



comerciantes mineiros tomando como referência a análise de seis registros: Onça, Pitangui, Sete
Lagoas, Ribeirão da Areia (criado em 1777 e, portanto, não se enquadra nos dados que aqui são
apresentados relativos ao período 1759-64), Galheiro e Inhacica. Estes registros representaram
15,83% do movimento de entradas na capitania, inferior no seu conjunto ao movimento do
registro do Caminho Novo (69%) e próximo ao movimento do Caminho Velho (11,69%) para o
período que vai de 1759 a 1764.
O trabalho de Cláudia Chaves, traz importantes contribuições para se conhecer a dinâmica
do mercado interno da Capitania e os agentes deste comércio como os do comércio volante
(tropeiros, por exemplo) e do movimento dos registros envolvendo gêneros produzidos na
própria capitania e nos sertões de gado. Os registros analisados por Cláudia Chaves permitem
identificar uma falta de especialização no movimento dos registros, face à instabilidade do
mercado mineiro.
Enquanto os registros de menor movimento permitem a compreensão do movimento de
mercadorias envolvendo comerciantes de menor porte em seus negócios (não exclusivamente),
estudos relativos ao Caminho Novo abrem a perspectiva de demonstrar a atuação de negociantes
de grosso trato em Minas Gerais, grandes negociantes caracterizados pela diversificação dos
negócios, usurários e com fortes vínculos na Praça de Lisboa e na Corte. João de Souza Lisboa e
João Roiz de Macedo parecem ter sido alguns destes grandes negociantes. Esse último, à mesma
época que arrematou os contratos de Dízimos de Minas Gerais e os das Entradas de Minas
Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso, também arrematou o contrato de Entradas de Escravos
na Alfândega do Rio de Janeiro para Minas Gerais.
Se por um lado, como vimos anteriormente, a legislação lusitana colocava algumas
restrições em relação aos negociantes e ao “mundo” do comércio, percebemos, por outro, que
tais restrições não impediam a condição dos negociantes de aliados do Erário Régio.54 As
relações existentes entre a Coroa e os contratadores eram marcadas pela condição de aliados, o
que não excluía a possibilidade de conflitos envolvendo contratadores e Coroa ou entre
contratadores. Também devemos evitar uma visão dos negociantes como definida pela
cristalização destes em suas posições econômicas e sociais. As fontes até aqui arroladas para
estas pesquisas, indicam que aquela grande arrematação de contratos em torno de João de Souza
Lisboa, envolveu a formação de um grupo que buscava a controle do comércio Rio de JaneiroMinas Gerais via controle dos registros. Até esta grande arrematação os contratos de entradas
eram controlados por negociantes da praça de Lisboa. Esta mudança no controle dos contratos
pode estar associada as ações de Pombal (à época Conde de Oieiras) visando combater o
contrabando.



Traçar um perfil dos contratadores (e negociantes), tanto para Portugal como para Minas
Gerais, implica considerar a fluidez e a instabilidade como características mais relevantes.
Pedreira demonstrou que tais características no corpo mercantil lusitano decorriam do
predomínio de relações de confiança, do uso intenso do crédito e de operações arriscadas que,
juntamente com os casos fortuitos, promoviam instabilidade nas atividades comerciais.55
Em Minas Gerais a tendência foi destas características aparecerem de maneira mais
acentuada. Fernando Novais nos alerta para a intensa mobilidade e instabilidade da sociedade
colonial.56 A América Portuguesa como área de chegada (imigração) e possuindo suas atividades
econômicas um caráter predatório, levava a fluidez despontar como traço fundamental das
Formações Sociais Econômicas que ali surgiram. Em Minas Gerais dos Setecentos tais
elementos aparecem de forma intensificada em razão do fluxo populacional intenso, da rápida
formação de novas áreas de ocupação (com atividades econômicas diversas), do rápido
crescimento à medida que novos veios eram encontrados e da crescente presença de um aparelho
burocrático-fiscal lusitano. Este, se buscava coagir e fiscalizar, trazia também consigo novas
possibilidades através, por exemplo, da arrematação de ofícios que proporcionavam ganhos aos
arrematantes.
Os riscos, a instabilidade e as “falências” poderiam ser atenuados através da formação de
sociedades que podem ser identificadas em diversos contratos envolvendo Minas Gerais. Estas
sociedades envolviam redes de negociantes identificáveis tanto em Lisboa57 como na América
portuguesa58. As articulações de negociantes na arrematação de contratos levavam à formação de
sociedades, algumas efêmeras e outras mais duradouras59. Tais redes envolviam homens
abastados da capitania e da praça de Lisboa (procuradores e fiadores) em sua maioria nobilitados
através de patentes de oficiais de ordenanças e/ou detentores do Hábito da Ordem de Cristo.
As sociedades formadas para a arrematação de tributos e direitos régios, aproximavam-se
do conceito que Jacques Savary des Brulons60 denominou de Companhias Públicas, apesar do
autor fazer menção a companhias “para explorar um comércio definido” e não a tributos. Por
outro lado, a atividade envolvia uma concessão régia e o estabelecimento de um monopólio
(arrecatação do tributo) a uma companhia de negociantes. Além disso, o risco inerente a estas
atividades em terras remotas fazia da constituição de companhias o caminho mais seguro para o
sucesso do negócio ao proporcionar a partilha dos ganhos e também dos eventuais prejuízos. O
empreendimento era garantido, também, por privilégios como pudemos verificar nos contratos
de cobrança de entradas, dízimos e passagens. É bom lembrar que estes contratadores recebiam o
privilégio de atuarem como “fazenda real”, o que lhes conferia a condição de uma autoridade no
exercício de uma função pública.



Dois pontos importantes podem ser aprofundados na pesquisa em torno dos contratadores.
Em primeiro lugar, se tais redes envolviam laços de parentesco e compadrio em sua composição.
Caso positivo, definir, se possível, até que ponto tais relações eram decisivas como no caso
identificado por Júnia Furtado a respeito da rede que se estendia de Portugal a Minas Gerais (e
outras regiões como Montividéo além do próprio Império lusitano), comandada pelo negociante
Francisco Pinheiro.61
Em segundo, devemos nos voltar para a Capitania de Minas Gerais buscando caracterizar
as relações dos contratadores com os poderes locais. O sócio mais importante de João de Souza
Lisboa, o Tenente João de Siqueira era, além de minerador, era Juiz Almotacel na Câmara de
Vila Rica. O almotacel, entre outras funções, era encarregado de zelar pelo comércio no âmbito
da Vila e, como já dito anteriormente, o dizimeiro recebia como pagamento animais que ele
comercializava nas áreas urbanas. Se havia um estimulo ao comércio, necessário ao
abastecimento das vilas, as autoridades buscavam coibir o comércio ambulante e as práticas
especulativas.
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fundamental na realização de seus negócios. Atrelados ao comércio de estabelecimentos fixos, e
não de ambulantes, talvez fossem favorecidos pelas ações das Câmaras, na medida que com elas
conseguissem estabelecer ligações políticas decisivas.
As mesmas pesquisas apontaram relações do contratador com secretários de governadores
da capitania e intervenções na nomeação de vigários de igreja coladas (com remuneração
conhecida como côngruas). Como em parte já demonstramos e procuraremos ampliar o
conhecimento sobre a questão, as relações entre contratadores e Câmaras Municipais podiam ser
também de conflitos.
Homens abastados e poderosos, ricos e influentes, são atributos pertinentes aos
contratadores de Entradas e Dízimos. Manuel Ribeiro dos Santos com três contratos de dízimos
(1741-1750), Capitão de ordenanças, detentor do Hábito da Ordem de Cristo e de foro de Moço
Fidalgo e João de Souza Lisboa com 11 contratos entre 1749 e 1765 (1 de Entradas, 4 de
Dízimos e 6 de Passagens), Coronel de Ordenanças e detentor do Hábito da Ordem de Cristo, são
os contratadores em torno dos quais gira a proposta desta pesquisa.
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A Zona da Mata mineira: O Império do café e do poder 1808 – 1888
Luiz Fernando Saraiva*
O presente trabalho é uma discussão teórica sobre a construção do Estado Brasileiro no século XIX, a partir da
expansão da cafeicultura pela região da Zona da Mata mineira. Para tanto, buscamos discutir com a historiografia que
abordou o Estado Brasileiro no século XIX, bem como as principais questões sobre a expansão da cafeicultura nacional,
partindo sempre do princípio que os estudos de natureza econômica não podem prescindir da análise da sociedade e das
relações de poder ao qual estão inseridas.
Palavras-Chaves: Café – Economia – Poder.

O presente trabalho é uma tentativa de sistematizar as principais discussões teóricas e metodológicas
que nortearão nosso doutoramento iniciado na Universidade Federal Fluminense ainda no 1o semestre de
2004 e que tem como título provisório “A Zona da Mata mineira: O Império do café e do poder 1808 –
1888”. O objetivo principal é o de estudar a formação da Classe Dominante para a região, principalmente a
partir da expansão cafeeira iniciada na região a partir da 1a metade do século XIX e que tem como seu
‘centro’ a vila do Santo Antônio do Paraybuna, mais tarde cidade de Juiz de Fora.
Por formação da Classe Dominante entendemos, de um lado, o desenvolvimento de uma atividade
econômica que não só garantirá o povoamento de uma região até então acessória e complementar as Minas
Gerais, mas também como a partir desta expansão, irá se formar uma sociedade específica, com
condicionantes próprios, embora inserida em um contexto maior das relações escravistas do Brasil e do
Mundo que um autor chamou da recunhagem da Moeda Colonial.1
A nossa pesquisa se insere sobre uma dupla problemática, como queremos demonstrar: de um lado
pretendemos trabalhar com a expansão de uma economia centrada no café a partir de meados do XIX; de
outro, esta expansão acabará por formar, de maneira não reflexa e não automática, um novo grupo de pressão
e depois controle sobre a região que estará sendo construída neste momento – no caso a Zona da Mata
mineira e na sua articulação com o poder provincial e imperial.2 Pretendemos, portanto, levantar discussões
que nos permitam trabalhar este duplo prisma político e econômico.
Sobre a sociedade brasileira do início do XIX existem vários estudos que marcam a diferença entre
um período colonial tardio tanto do ponto de vista do desenvolvimento da economia, como também das
*
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instituição, professor da faculdade de Historia do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (CES/JF) e do Curso de
Aperfeiçoamento aos Vestibulares (CAVE).
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portanto, com as idéias esboçadas por MATTOS, Ilmar Rohloff de, O Tempo Saquarema: A formação do Estado Imperial. Rio
de Janeiro: ACCESS, 1994.
2
Por controle estamos entendendo a dominação sobre a sociedade civil e política, tanto do ponto de vista material, mas também a
partir de uma direção moral, ou a formação de uma hegemonia (com o respectivo controle do discurso ideológico) como pode ser
vista na obra de GRAMSCI, Antônio. Os intelectuais e a organização da cultura. Tradução de Carlos Nelson Coutinho, 3a ed.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979 e principalmente, onde os conceitos de Sociedade Civil, Sociedade Política e
Hegemonia são mais trabalhados Os Cadernos do Cárcere. 3a ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1988.
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mudanças políticas. A historiografia tradicional tendeu a tratar este período como da preeminência dos
grandes fazendeiros sobre o conjunto da sociedade em questão, além de ser este um período de crise, dada
pela retração do ouro e a ainda não-expansão da cafeicultura.3 Desde pelo menos a década de 1970 novos
estudos trouxeram a necessidade de se rever a questão da formação do Estado brasileiro e conseqüentemente
quais grupos sociais estariam ligados a este Estado. Sérgio Buarque de Holanda já chamava atenção para este
fato em 1973, em seu artigo de jornal Sobre uma Doença Infantil da Historiografia Brasileira, em que,
além de ‘lembrar’ a presença de grandes comerciantes junto à política do I Reinado, também se propunha a
considerar como o conceito de classes (na matriz weberiana) seria mais adequado do que o de estamento
para a compreensão das mudanças que o país passava neste momento.4
Apesar da origem weberiana da obra de Sérgio Buarque de Holanda, este ‘pequeno’ texto rompeu
com vários outros estudos sobre a formação do Estado no Brasil que, apoiando-se também em categorias
tiradas da sociologia de Max Weber, determinava ao Estado brasileiro uma origem muito mais ‘oriental’, no
sentido utilizado por este autor de patrimonialismo, ou da grande preeminência do Estado sobre a sociedade,
inibindo as ações sociais e individuais. Os Donos do Poder de Raimundo Faoro é um dos textos mais
importantes da sociologia política brasileiro e que se apóia em grande parte,5 nestas categorias. Para este
autor, as origens ibéricas da colonização no Brasil determinariam um Estado Patrimonialista bem próximo
das sociedades orientais e onde não existem limites nítidos entre as atividades públicas e privadas e que
inclusive impediriam as bases de acumulação mais notadamente capitalistas.
Para nossa discussão, basta nos referirmos que a análise de Faoro acerca da sociedade imperial
brasileira (principalmente no II Reinado) seria marcada pela preeminência do estamento burocrático, ou nas
palavras do próprio autor:
“Sobre as classes que se armam e se digladiam, debaixo do jogo político, vela uma camada
político social, o conhecido e tenaz estamento, burocrático nas suas expansões e nos seus

3
Cf. a este respeito o texto de CARDOSO, Ciro Flamarion. A crise do colonialismo luso na América portuguesa 1750/1822. In:
LINHARES, Maria Yeda. (org.) História Geral do Brasil. 6a edição. Rio de Janeiro: Campus, 1996, principalmente a parte A
última fase verdadeiramente colonial (1777/1808) p 112 – 118. Cf. também as críticas que LENHARO, Alcir, op. cit faz
especificamente a Roberto Simonsen História Econômica do Brasil (1500-1820). 2a edição. São Paulo: Companhia Editora
Nacional, 1944. Cf. tb. FRAGOSO, João Luiz Ribeiro e FLORENTINO, Manolo. O Arcaismo como projeto com as críticas, a
assim chamada ‘escola do sentido da colonização’ composta por Caio Prado Junior, Celso Furtado e Fernando Novais. Por último
Jobson Arruda trabalha com a idéia do “Elo Perdido” ou o período de 1780 a 1830 entre a crise do ouro até a emergência do café,
ARRUDA, Jobson. O Elo Perdido. Mimeo, 1995.
4
Cf. HOLANDA, Sérgio Buarque. Sobre uma doença Infantil da Historiografia Brasileira ‘Suplemento Literário’ in O Estado de
São Paulo, 24 de junho de 1973 cf. também RODRIGUES, José Honório. Independência: Revolução e Contra Revolução. Rio
de Janeiro: Biblioteca do Exército, sem data, principalmente o capítulo A Idéia de um Império Americano.
5
Nunca é demais lembrar a nota do próprio autor no prefácio à 2 a edição quando afirma “Os conceitos básicos – patrimonialismo,
estamento, feudalismo, entre outros – estão fixados com maior clareza, indicando a própria ambigüidade que os distingue, na
ciência política (...) Advirta-se que este livro não segue, apesar de seu próximo parentesco, a linha de pensamento de Max Weber”.
In FAORO, Raimundo. Os Donos do Poder: Formação do Patronato Político Brasileiro. Vol. 1, 10a ed. – São Paulo: Globo,
Publifolha, 2000 p. 1. Também o texto ‘clássico’ de Sérgio Buarque de Holanda Raízes do Brasil, se apóia em premissas muito
semelhantes às idéias centrais de Faoro, cf. HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. 26 a ed. São Paulo: Cia das Letras,
1995, principalmente os capítulos 3 “A Herança Rural” e 7 “Nossa Revolução”.
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longos dedos. Nação, povo, agricultura e comércio obedecem a uma tutela, senhora e detentora da
6
soberania”

Neste entendimento, o Estado congregaria assim os vários elementos da sociedade ibérica, colonial
que perpassariam estes períodos e teriam entrado ‘porta adentro’ do II Reinado. Funcionários de baixa
extração social, setores oriundos das classes médias, diversos fazendeiros e a maior importância dos grandes
negociantes todos ‘dependentes’ e ‘agentes’ do e no Estado.7
A importância do texto e da obra de Sérgio Buarque de Holanda foi provocar uma discussão mais
ampla e fecunda sobre os condicionantes políticos e econômicos da independência e do Brasil ao longo do
século XIX, para além das grandes correntes interpretativas que predominavam então na historiografia
nacional. Diversos outros trabalhos passaram a admitir uma maior complexidade na formação do Estado
brasileiro e, conseqüentemente, dos grupos que o compunham. Riva Gorenstein e Lenira Martinho
analisaram a formação dos grupos de pressão sobre a política joanina na sociedade do Rio de Janeiro a partir
das mudanças provocadas na economia colonial com a vinda da família real em 1808.8 A importância política
que comerciantes nacionais, reinóis e produtores de alimentos ligados ao abastecimento da corte apontada
pelas autoras vai ser um tema sucessivamente mais bem trabalhado em outras obras específicas como, por
exemplo, Alcir Lenharo em seu livro As Tropas da Moderação, sobre a formação de uma fração de classe
dominante a partir da produção de alimentos em regiões do sudeste (principalmente o que o autor denomina o
‘Sul’ da Minas Gerais) junto à modernização do Rio de Janeiro, e João Luiz Ribeiro Fragoso em Homens de
Grossa Aventura, sobre a participação política dos grandes comerciantes na Câmara Municipal da capital do
Vice-Reino, inclusive antes da vinda da família real, no assim chamado período colonial tardio.9
O Tempo Saquarema também é uma obra bastante importante neste sentido, posto que o autor
trabalha com o processo de Construção do Estado Imperial Brasileiro e também da construção da classe
senhorial, tanto na idéia de uma expansão quanto de restauração política em meados do XIX. Segundo esta
obra o Estado Imperial vai ser o locus dos dirigentes saquaremas, daqueles que por meio desta ação estatal
exercem uma direção intelectual e moral sobre o conjunto da sociedade brasileira do período – citando
6

FAORO, Raimundo, op cit. p. 437.
O trabalho de Raimundo Faoro é rico em pesquisa de fontes primárias e análise dos vários documentos que o autor se propõe a
trabalhar, entretanto, podemos entender a necessidade de se ampliar esta discussão a partir de novas fontes e também enfoques
mais regionais que retirem esta suposta ‘homogeneização’. Também a influência da obra de Faoro, bem como do pensamento de
Max Weber no Brasil é extensa demais para ser citada, além de fugir ao escopo deste trabalho, basta dizer que várias obras
compartilham desta visão de Estado. Cf., por exemplo SCHWARTZMAN, Simon. Bases do Autoritarismo Brasileiro. 3a edição
revista e ampliada, São Paulo: Editora Campus, 1988 que chega a citar o conceito de Modo de Produção Asiático na sua
‘classificação’ do Estado Brasileiro como oriental. p.84.
8
MARTINHO, Lenira Menezes & GORENSTEIN, Riva. Negociantes e caixeiros na sociedade da independência. Rio de
Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Coleção Biblioteca Carioca, 1992.
9
FRAGOSO, João Luiz Ribeiro. Homens de Grossa Aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de
Janeiro (1790-1830). Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 1992. Também a Professora Eulália Maria Lahmeyer Lobo já havia
notado a preeminência dos grandes comerciantes junto à câmara municipal do Rio de Janeiro para o século XVIII, LOBO, Eulália
Maria Lahmeyer. História do Rio de Janeiro (do capital comercial ao capital industrial e financeiro). Rio de Janeiro: IBMEC,
1978.
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diretamente Antônio Gramsci. Desta forma, amplia-se a noção de Estado que deixa de ser somente um
aparelho de dominação no sentido de coerção física e também, o que se entende por dirigentes tende a se
ampliar para além dos funcionários públicos (alta burocracia imperial), passando a incluir também os
proprietários rurais, além de profissionais liberais, literatos e demais agentes ‘não públicos’ e diversas
frações de classe dominante por sobre o conjunto da sociedade brasileira.10
Outros autores trabalharam ainda com a construção de uma elite imperial, a partir das trajetórias de
vida destes dirigentes, principalmente no treinamento de tais agentes a partir de uma formação social em
comum e não de uma homogeneidade social como foi trabalhado em diversas obras por José Murilo de
Carvalho.11 Se, por questões teóricas optamos por trabalhar com o conceito de classes sociais – como será
mais à frente explicitado – entendemos que a trajetória de vida dos grupos dominantes, tanto política quanto
economicamente falando, vai ser uma importante contribuição a obra de José Murilo de Carvalho, para a
problemática que pretendemos discutir. O que discordamos do autor citado é a grande ênfase na atuação do
Estado que também é visível em outros trabalhos e para os quais, a sociedade civil (ou os diversos setores
para além do Estado) estaria submetida de maneira quase reflexa, sem alternativas ou formas de expressão e
participação política. Neste sentido, as obras de Ilmar Mattos, também de Ricardo Sales Nostalgia Imperial,
inovam ao buscarem uma maior importância na ‘montagem’ do Estado e também na maior participação de
setores sociais – daquilo que Gramsci chamaria de Sociedade Civil.12
Estes trabalhos são fundamentais para a compreensão da construção do Estado brasileiro, resultante
de imensas lutas sociais, políticas, movimentos separatistas e debates. A consolidação de uma ordem interna
vai se dar através de todo um re-arranjo entre os grupos políticos dominantes, já que:
Ao longo do primeiro reinado, o crescimento da oposição, ligado não somente à política
autoritária do governo e à própria luta interna entre os diversos grupos pelo controle do
Estado, bem como à crucial questão do comércio de escravos, leva ao esvaziamento
político do imperador que, em 1831, em meio a manifestações de rua, às quais aderiu parte
do Exército, renunciou ao trono, abdicando em favor de seu filho, D. Pedro II, então com
apenas cinco anos de idade. A Abdicação assinalava a chegada ao poder efetivamente dos
proprietários de terras e escravos.
A fixação da preponderância econômica e política do sudeste, com base na expansão
cafeeira, o crescimento urbano e a profunda instabilidade política do período regencial
reaproximou antigos aliados no processo de independência, que haviam se separado no
primeiro reinado. A aliança sustentará o Império e dirigirá o país. Iniciou-se a
(re)centralização monárquica, através de sucessivos atos que anulavam as conquistas de
autonomia provincial, e com a decretação da Maioridade de D. Pedro II (1840), novamente
poderia funcionar o Poder Moderador. A ação centralizadora da Coroa fez refluir as idéias
separatistas, controlou ou esmagou as revoltas regionais e os sonhos de autonomia. A
trajetória do Regresso conhecia a vitória no poder imperial. Não foi uma vitória do
10

MATTOS, Ilmar Rollof. op. cit p. 4.
CARVALHO, José Murilo. A Construção da Ordem: a elite imperial. Rio de Janeiro: Campus, 1980, p. 21. Cf do mesmo
autor Centralização versus Federalismo In: Pontos e Bordados, escritos de História Política. Belo Horizonte: Editora da UFMG,
1998.
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SALLES, Ricardo. Nostalgia Imperial: A Formação da Identidade Nacional no Brasil do Segundo Reinado. Rio de Janeiro:
Topobooks, 1996. GRAMSCI, Antônio. Concepção Dialética da História. 2a ed. Tradução de Carlos Nelson Coutinho, Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1988.
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imperador ou da Coroa, e sim, das classes e frações de classes ocultas pelo manto imperial, sob o
13
mito do poder pessoal.

Assim, segundo Theo Lobarinhas, para compreender a estabilidade política que vai se construir em
meados do XIX além de trabalhar com o conceito de classes sociais é importante diferenciar os vários grupos
sociais a que pertencem as classes dominantes. Desta forma, segundo este autor é importante pensar em
frações das classes dominantes14 e quais são os elementos de coesão que serão encontrados e que dão uma
unidade ou hegemonia na atuação deste grupo – o que não quer dizer que não existam conflitos internos, ao
contrário. Apesar de, para nossa pesquisa, pensarmos em adotar a idéia de frações de classe dominante
(como mais à frente será trabalhado) acreditamos que a grande contribuição de Theo Lobarinhas nesta
discussão é quando afirma que os elementos de coesão não criam uma classe social, mas antes a reforça; ou
nas palavras do próprio autor:
Penso que, de fato, devemos considerar os chamados "elementos de coesão" das classes
sociais e que, entre eles, se encontram os de instrução, conduta, experiências. Entretanto, no
meu entender, tais elementos reforçam a constituição da classe, não a cria. Na base de sua
formação ainda estará o lugar ocupado na produção social, sendo esta "produção social",
não uma visão estreita das formas de produção material, e sim, o conjunto de atividades que
integram a realização da riqueza material, na medida em que produção, distribuição, troca e
consumo fazem parte de um mesmo processo e submetido às mesmas determinações
15
sociais.

Mas qual seria a base desta ‘produção social’ que garantiria os elementos de coesão das classes
dominantes do II Reinado? O que existe de consenso entre a historiografia que estudou o Império Brasileiro
é que, em grande parte, a estabilidade e centralização política em meados do XIX deveram-se a expansão de
uma economia e de uma sociedade centrada no café. Segundo José Murilo de Carvalho, na consolidação do
II Reinado quase todo café era exportado pelo Rio de Janeiro (...) A centralização política na cidade do Rio
de Janeiro coincidiu assim com grande concentração de riqueza na província do Rio de Janeiro.16 Isto não
significa dizer que o café tenha sido importante somente do ponto de vista econômico – no sentido de
garantir uma estabilidade ao Estado e a economia brasileira – mas sim, no sentido de construir um grupo
social que irá ser dominante, tanto do ponto de vista econômico quanto político sobre toda a sociedade.
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LOBARINHAS, Théo. Os Simples Comissários (Negociantes e Política no Brasil Império). Tese de Doutoramento, Niterói:
UFF, 2002 p. 5.
14
De uma forma esquemática, poderíamos dizer que a diferença entre Frações das Classes Dominantes e Frações de Classe
Dominante se refere à idéia de que no 1o conceito as classes manterão uma grande distinção entre si, tanto de origem, como de
comportamento, permitindo inclusive a percepção de suas diferenças ideológicas e políticas. Já o 2o conceito vem especificamente
de Ilmar Mattos e refere-se a idéia de uma formação de uma única classe social que embora com origem sociais distintas e que, ao
longo do processo de sua formação (no caso, na expansão da cafeicultura pela região do vale da paraíba) adquirirá uma unidade de
classe através de elementos de coesão, políticos e ideológicos.
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Idem, p. 10.
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CARVALHO, José Murilo, Centralização e Federalismo no Brasil, op. cit. p. 168.

6
Desta forma, o principal produto da economia brasileira no século XIX deve ser entendido então
sobre múltiplos prismas; econômicos, sociais e políticos. Sobre a importância que o café terá para a
economia nacional, Carlos Gabriel Guimarães destaca que:
O aumento das exportações brasileiras, liderada pelo café do Vale do Paraíba fluminense,
que a partir da década de 1830 substituiu o açúcar como principal produto das exportações
brasileiras, possibilitou não só uma maior inserção do Brasil no comércio mundial, como
também criou condições para a organização dos primeiros bancos comerciais privados nas
17
principais praças comerciais.

Este mesmo autor destaca ainda a importância da cafeicultura na estabilização monetária do II
Reinado, tanto nos Orçamentos do Império quanto na Balança Comercial.18 Também já é praticamente
consenso na historiografia a relação que o café terá para o desenvolvimento e modernização que o Brasil ao
longo do Dezenove – embora possa variar a compreensão sobre o ‘grau’ que a economia cafeeira terá nesse
processo. O café se desdobrou ainda em uma série de outras atividades urbanas, comerciais e em um
vigoroso processo de industrialização de várias regiões do Brasil, tanto em efeitos ‘retrospectivos’ como
‘prospectivos’, naquilo que Albert Hirschman denominou desenvolvimento por efeitos em cadeia, ou seja: a
modernização do sistema de transportes, melhorias no beneficiamento dos produtos agrícolas,
desenvolvimento de indústrias, comércio e urbanização a partir da expansão de um produto primário
exportador.19
Do ponto de vista social, a expansão da cafeicultura se deu em uma sociedade centrada no trabalho
escravo, portanto, na reafirmação da escravidão e da defesa de sua sobrevivência; uma sociedade centrada na
ocupação da terra, em um tipo de ocupação da terra que expulsava índios e colonos pobres; e por fim, em
uma sociedade marcada por um grande controle, mas em um controle específico da sociedade em geral. Dito
de outra forma a expansão cafeeira significava, também, a expansão das grandes propriedades, e com elas o
predomínio das grandes famílias e o domínio da escravidão.20
Ilmar Mattos reafirma ainda que este domínio não se deu sem lutas sociais mais profundas, ao
contrário, foram justamente as lutas travadas pelos setores dominantes, contra os índios, contra os pequenos
posseiros e contra o elemento escravo que reais ou imaginários, os movimentos de rebeldia (...) propiciavam
a aproximação dos setores proprietários.21 Este mesmo autor condiciona a sobrevivência e expansão do
escravismo brasileiro no século XIX à expansão da cafeicultura. Também é notória a alta concentração de
escravos na região sudeste para todo o século XIX e principalmente para o final do processo de abolição da
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Henrique, SORJ, Bernardo e FONT, Maurício (orgs.) Economia e Movimentos Sociais na América Latina. São Paulo: Ed.
Brasiliense, 1985, pp. 31 – 79.
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escravidão, demonstrando a importância deste regime para a produção cafeeira e todos os debates –
impossíveis de serem listados no objetivo deste trabalho – sobre escravidão e resistência no Brasil.22
Por fim, do ponto de vista político, percebemos, que grande parte da construção das classes
dominantes do II Reinado (nos dizeres de Théo Lobarinhas) ou da formação de uma classe senhorial (na
visão de Ilmar Mattos) ou ainda de uma elite imperial (segundo José Murilo de Carvalho), como viemos
tentando mostrar se apóia em grande parte na expansão da cafeicultura que, a partir da região sudeste,
conseguirá estabelecer uma hegemonia sobre o Estado Imperial Brasileiro, obviamente com a participação de
demais setores da sociedade, ou:
A inserção desses grupos no aparelho do Estado Imperial ficou clara, quando analisamos a
concessão de títulos nobiliárquicos a partir da década de 1840. Embora a quantificação
fique mais clara com relação aos títulos dados aos proprietários de terras de terras e
escravos do Vale do Paraíba fluminense, os Barões do Café a análise [dos demais títulos
dados] não deixa dúvida que os proprietários de terras e de escravos de outras regiões, a
burocracia e homens de negócios receberam títulos, formando uma verdadeira sociedade
23
de corte brasileira.

Sobre o declínio do Império Brasileiro, a maioria das obras citadas trabalha de maneiras distintas,
embora para os objetivos do presente trabalho, possamos relacionar, as mudanças estruturais, por volta de
1870, pelas quais passava a economia, por exemplo, onde “O café continuava sendo o carro chefe da
economia nacional, mas boa parte de sua produção deslocara-se do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro,
para o Oeste Paulista (...) O poder político não coincidia mais com o poder econômico”.24 O final do
Império também vai ser marcado pela ascensão de novos grupos sociais, com interesses distintos como o
exército brasileiro (após a guerra do Paraguai)25 e o processo de abolição da escravidão como a quebra da
aliança entre os vários grupos políticos.26
As obras citadas nos são importantes na medida em que demonstram, a partir de teorias e
metodologias distintas, como podemos trabalhar com economia e política ainda nos períodos iniciais do
século XIX passando pelo período de consolidação e auge do II Reinado e, posteriormente, no seu declínio.
A percepção de que o domínio político se relaciona a uma produção econômica sobre o conjunto da
22

Cf., por exemplo, a obra clássica neste sentido VIOTTI, Emília. Da Senzala à Colônia.3a ed. São Paulo: Fundação Editora da
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conflitos sociais daí decorrentes já foram abordados por diversos autores, Stanley Stein trabalhou, embora de maneira ‘superficial’
para o município de Vassouras, STEIN, Stanley J. A grandeza e decadência do café. Editora Brasiliense, São Paulo 1983. e
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Brasil do Século XIX. Rio De Janeiro: Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro /Vício de Leitura, 1998.
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sociedade brasileira do Oitocentos deve se dar a partir de uma análise do ‘peso’ relativo que estes
elementos vão ter na.
Pensamos então que para a nossa pesquisa, o conceito de classe social nos parece o mais adequado,
na medida em que, nos permite entender não somente a divisão da sociedade capitalista em formação no
Brasil, mas também em perceber as relações estabelecidas por estas diversas classes. Pretendemos, portanto,
trabalhar com o conceito de classes sociais que “Na tradição marxista, (...) apresenta certas propriedades
essenciais. Trata-se de um conceito relacional, pois as classes são sempre definidas no âmbito das relações
sociais, em particular nas relações das classes entre si”. O conceito de classes sociais permite então a
compreensão de uma sociedade complexa que se moderniza com a expansão do capitalismo na segunda
metade do XIX. Ao mesmo tempo, este conceito é flexível o bastante para tomarmos como base que
existiram características muito próprias da formação social do Brasil que irão diferenciá-lo do que se
processava neste momento na Europa capitalista, por exemplo. Da mesma forma, achamos que a idéia de
uma única formação social no Brasil não é possível. Por último, devemos sempre entender que um modo de
produção nunca existe de maneira ‘pura’ sempre coexistindo com outras formas de produção ‘residuais’ mas
que na verdade, acabam por dotar esta sociedade de valores políticos, sociais e culturais bem mais complexos
que poderia ser percebido em uma análise puramente econômica.27
Dentro das discussões marxistas sobre classes sociais, um dos pontos mais importantes é a do
conceito de Classe Dominante, essencial para o estudo das sociedades em geral, particularmente das
Capitalistas. Marx e Engels diferenciavam as classes dominantes como material e intelectualmente
dominantes, ao mesmo tempo e em uma discussão mais complexa, tem-se a necessidade da classe dominante
de ocupar o Estado, ou seja, exercer sua dominação junto ao aparelho do Estado.28 Como visto, as obras de
Gramsci e dos autores nacionais detalharam ainda mais esta discussão ao incluir conceitos como hegemonia,
controle da produção e disseminação do conhecimento. A questão da ideologia e do próprio ordenamento
jurídico das sociedades pelas classes dominantes são pontos importantes desta discussão, embora não sejam
incluídas no presente projeto por extrapolar os limites de sua possibilidade.29 Sobre a formação das classes
dominantes do Brasil a tentativa de articular a formação da classe dominante a partir de suas diversas frações
deve incluir necessariamente relações pessoais, familiares, escolares de diferentes grupos sociais, mas que se
conformarão em um bloco de interesses e, de uma certa forma, justificando a ausência de discussões neste
trabalho sobre as divisões partidárias no período em questão:
As divisões partidárias, contudo, não foram suficientemente profundas, salvo
em raras ocasiões, para romper os laços criados pelos casamentos entre
27

Por exemplo a discussão sobre relações de trabalho pré ou não capitalista in MARTINS, José de Souza. O Cativeiro de Terra.
São Paulo: Símbolo, 1979.
28
MARX, Karl, ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
29
Para uma visão panorâmica desta discussão cf. inicialmente BOTTOMORE, Tom (org). Dicionário do Pensamento Marxista.
Tradução Waltensir Dutra, 2ª edição – Rio de Janeiro: Zahar, 1988.
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famílias proprietárias; laços tão poderosos que apagavam mesmo os já tênues limites provinciais,
tendendo a transformar num único bloco o terreno por onde se espalhavam os
cafezais fluminenses, paulistas e mineiros, em quase contigüidade com áreas
mais antigas de lavouras canavieiras. Por meio de uma ‘política de
casamentos’, essas verdadeiras ‘dinastias cafeeiras’, assim como suas
similares açucareiras, também tendiam a atrair para a sua órbita jovens
oriundos de famílias não proprietárias de terras, bacharéis em Direito quase
sempre, formados em Coimbra ou egressos de Cursos Jurídicos de Olinda e de
São Paulo, os quais obtendo ingresso na alta burocracia e no Parlamento
constituir-se-iam em seus representantes políticos.30

Tais discussões são importantes para a delimitação de nosso tema porque o povoamento, expansão e
auge da Zona da Mata mineira – nosso locus de pesquisa – encontram-se balizado por estes mesmos
‘marcos’; desde a formação de uma sociedade a partir da expansão da produção de alimentos no início do
XIX até o seu ‘auge’ econômico e político, em fins do mesmo século. Dito de outra forma, a história da Zona
da Mata mineira no século XIX acompanha, grosso modo, a trajetória do Império Brasileiro.
De região marginal na capitania de Minas Gerais ao longo do XVIII, a Zona da Mata mineira
transformou-se no século XIX em sua região mais rica e dinâmica. Esta riqueza foi dada principalmente pela
expansão da cafeicultura a partir de meados do XIX quando, somente a título de exemplo, em 1890 a mata
mineira era responsável por mais de 75% da arrecadação da província, concentrando ainda 35,45% dos
escravos de Minas Gerais em 1886, apesar de corresponder a menos de 5% da área total do território
mineiro.31
Apesar dos diversos estudos feitos sobre esta região durante o período da 2a metade do XIX (quando
da grande expansão cafeeira), a região continua ‘silenciosa’ conquanto aos períodos anteriores. Importante
rota de passagem dos diversos produtos das Minas Gerais ao longo do dezoito e início do XIX, esta região
ainda não recebeu um tratamento ‘devido’ por grande parte da historiografia que abordou a economia e a
sociedade do sudeste brasileiro na 1a metade do século XIX. Tomada como parte do complexo maior da
cafeicultura do Sudeste, a Zona da Mata mineira foi associada ao Vale da Paraíba por grande parte dos
autores que se debruçaram sobre a região. Ao mesmo tempo, esta historiografia tendia a ver a região como
atrasada e menor se comparada com áreas mais dinâmicas do sudeste, inicialmente o Vale da Paraíba Paulista
e Fluminense e, posteriormente à expansão cafeeira do Oeste Paulista.
Os primórdios da formação da região iniciam-se no século XVIII, com a construção do ‘Caminho
Novo’ (1701-03),32 quando a Mata mineira será inicialmente zona de passagem das tropas que se dirigiam da
30

MATTOS, Ilmar, op. cit. p. 63.
Cf. sobre a arrecadação da província BLASENHEIN, Peter. Uma História Regional: A Zona da Mata Mineira - 1870 / 1906. Inn:
V Seminário de Estudos Mineiros. PROEP/UFMG, Belo Horizonte, 1982. Sobre o número de escravos cf. ALMICO, Rita de
Cássia da Silva, LAMAS, Fernando Gauderetto e SARAIVA, Luiz Fernando. A Zona da Mata Mineira: Subsídios para uma
Historiografia. In: V Congresso Brasileiro de História Econômica e VI Conferência Internacional de História de Empresas.
CAXAMBU: ABPHE, 2003.
32
Renato Pinto Venâncio considera o Caminho Novo ‘inaugurado’, já no ano de 1702; contudo, este não estava ainda totalmente
pronto, o que não impedia que houvesse por ele algum tráfego. Garcia Rodrigues Paes termina o Caminho em 1703, após
31
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região mineradora – carregadas de ouro – para o porto do Rio de Janeiro e, inversamente, diversos tipos de
artigos e escravos eram levados para abastecer a região das minas. A partir deste caminho começa a surgir na
Mata mineira os primeiros ranchos e pousos, sendo doadas várias sesmarias ao longo do rio Paraybuna ao
bandeirante Garcia Dias Paes e seus filhos, que vão se constituir nos primeiros núcleos que temos notícia de
ocupação e colonização da região.33 Assim, esta primeira forma de ocupação estava ligada diretamente ao
abastecimento das tropas e à produção de alimentos para a região mineradora. Apesar da importância deste
caminho para todo o desenvolvimento ulterior das Minas Gerais e da própria Mata mineira, não existe
nenhum estudo com bastante densidade sobre a formação do ‘Caminho Novo’, sendo que as referências ao
mesmo encontram-se dispersas nas obras sobre a economia colonial do Setecentos e do início do XIX.
Desta forma, os poucos estudos sobre o ‘Caminho Novo’ foram os primeiros que abordaram a Zona
da Mata mineira, isto porque o ‘Caminho Novo’ exerceu papel fundamental no desenvolvimento do comércio
colonial, uma vez que, com sua abertura, a província do Rio de Janeiro passou a ser o principal porto de
exportação e importação da colônia, superando definitivamente, pela primeira vez, os portos nordestinos, no
dizer da historiadora paulista Mafalda Zemella.34
O ‘Caminho Novo’ também foi descrito por Albino Esteves, o primeiro historiador a trabalhar
especificamente com Juiz de Fora e a Zona da Mata mineira, já em 1915, da seguinte forma:
Em 1701 o valente sertanista Garcia Rodrigues Paes propôs-se a fazer uma picada que
partindo da Borda do Campo fosse à Raiz da Serra. Essa picada foi levada a efeito, parte
por Garcia Paes, que nesse empreendimento gastara todos os seus haveres, durante quatro
anos de trabalho rude, e parte pelo coronel Domingo Rodrigues, que o substituiu nessa
grande empresa. Garcia Rodrigues Paes fora nomeado Guarda Mor em 13 de janeiro de
1698 e já abrira um caminho de S. Paulo para os Campos Gerais de Cataguazes.(...).
Partindo da Borda do Campo, atravessando a Mantiqueira na garganta de João Ayres,
passava em João Gomes (Palmyra), Chapéu d’Uvas, Juiz de Fora, Matias Barbosa, Simão
Pereira, Serraria, Entre Rios, Barra do Piraí, descia a serra do Mar sobre Macacos,
35
Inhaúma, Pavuna, Penha e Rio de Janeiro.

Nesta obra, e em outras que se seguiram por memorialistas locais,36 o ‘Caminho Novo’ é associado à
coragem dos ‘desbravadores’ e ‘pioneiros’ que vão dar origem aos primeiros núcleos de povoamento da Mata
sucessivos pedidos de auxílio à Coroa portuguesa e sucessivas negativas, com o auxílio de seu cunhado Domingos Rodrigues da
Fonseca. Cf. VENÂNCIO, Renato Pinto. Caminho Novo: a longa duração. In: Varia História: revista do Departamento de
História. Programa de Pós-Graduação. Belo Horizonte: UFMG, nº 21, jul. 1999, págs. 181 a 189. Cf. também CASTRO, Olívio de
Albuquerque. Apontamentos para a história de Matias Barbosa. Juiz de Fora: Ed. Oficina de Impressão, 1998, pp. 28 e 29.
33
ESTEVES, Albino Álbum do Município de Juiz de Fora. Belo Horizonte : Imprensa Oficial, 1915.
34
ZEMELA, Mafalda. O abastecimento da capitania de Minas Gerais no século XVIII. 2a edição. São Paulo: Hucitec/EdUSP,
1990.op cit. pp. 62-80. Como disse Frédéric Mauro: as frotas de açúcar tinham-se realmente convertido nas frotas de ouro In:
MAURO, Frédéric. O Império luso-brasileiro: 1620 – 1750. Lisboa: Ed. Estampa, 1991. p. 236.
35
ESTEVES, Albino op cit. p. 15 e 16.
36
Vamos entender por memorialistas locais e uma parte significativa da Historiografia Regional como o que Evaldo Cabral de
Melo recentemente denominou história dos antiquários – estudos regionais, realizados por cronistas, muitas vezes de sentido
laudatório, mas que podem trazer informações relevantes para determinados temas. Folha de S. Paulo. Suplemento Mais!
08/12/2002. p. 2. Ver também em DOSSE, François. A História à prova do Tempo. Tradução Ivone Castilho Benedetti – São
Paulo: Editora UNESP, 2001 quando o autor comenta sobre Memória e História que “o tempo da memória coletiva está ancorado
na vida das pessoas sendo real e múltiplo, enquanto o tempo da história é, ao contrário, abstrato e arbitrário, fora do tempo vivido.
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mineira – compreendida neste sentido entre o atual município de Barbacena até a divisa com o Rio de
Janeiro, na atual Matias Barbosa – Além do já citado Garcia Dia Paes (que recebeu, além das Sesmarias, uma
pensão real pelas obras prestadas), temos o Coronel Domingos Rodrigues da Fonseca, que ajudou a terminar
a estrada e foi nomeado, por volta de 1709, Cobrador das Estradas e Provedor dos Quintos, estabelecendo
ainda o Registro da Borda do Campo, atual Barbacena, e fundando uma fazenda de criação e cultura neste
local.37 Outros ‘pioneiros’ se seguiram já no início do XVIII como Tomé Correia Vasquez que foi nomeado
Cobrador da Pedagem em 1704, por seu sogro Garcia Dias Paes, instalando-se no Morro da Rocinha, dentro
dos limites da atual Juiz de Fora e onde foi construída uma das primeiras fazendas onde plantou uma roça
para a subsistência dos viajantes do Caminho.38 Em 1708 teria chegado ao Morro da Rocinha e
Alcaidemoria João Carlos Ribeiro da Silva, um dos ‘prováveis’ Juiz de Fora que residiu na região até a sua
morte e teria sido o proprietário da fazenda que mais tarde daria o nome à cidade, além de provocar uma
grande ‘polêmica’ entre os historiadores locais.39
O povoado, inicialmente pertencente à Paróquia de Simão Pereira, distrito de São João Del-Rei,
passou a fazer parte da comarca de Barbacena em 1833, quando esta foi elevada a município e sede de
Comarca. Em 1839 foi criado o distrito de Juiz de Fora, sendo, portanto, separado da Paróquia de Simão
Pereira; Juiz de Fora finalmente se desmembra de Barbacena em 1850, fundando sua própria Câmara
Municipal em 1853.40
Durante o início do século XIX assistimos então à ‘fundação’ de Juiz de Fora, atribuída ao alemão
naturalizado brasileiro Guilherme Halfeld que, em 1836, foi contratado pelo governo provincial como
Engenheiro da Província sendo responsável pela ampliação da estrada do Paraybuna (Caminho Novo).
Halfeld acabou por tornar-se cunhado de Antônio Dias Tostes, estabelecendo-se na região da Mata mineira
como produtor de alimentos.41 Ao mesmo tempo, lhe é atribuído o ‘traçado’ da cidade que se formava, sendo
então considerado o fundador da cidade por vários historiadores e políticos da região. Diversos outros
Em última análise, a história só começaria no ponto em que termina a tradição (...) até um período recente história e memória se
confundiram mais ou menos em torno dos mitos de origens” p.33 – 34.
37
ESTEVES, Albino. op cit.
38
STHELING, Luiz José. Como Juiz de Fora Nasceu. p. 3–17 In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora.
Juiz de Fora, S/Ed. número I, ano IV, junho de 1968, p. 3 e seguintes.
39
Idem, ibidem. A questão do Juiz de Fora monopolizou durante muito tempo as atenções dos historiadores locais, pois a dispersão
da documentação referente a este período inicial da história da região levou a várias ‘lacunas’ e debates na Imprensa, em Revistas
Especializadas e, principalmente no IHGB/JF que adentraram o século XX. Cf. OLIVEIRA, Paulino de. História de Juiz de Fora,
2a ed. Juiz de Fora, S/Ed. 1966 principalmente a parte “Por que Juiz de Fora?” p. 14 e seguintes CF. também Revista do Instituto
Histórico e Geográfico de Juiz de Fora. Juiz de Fora, S/Ed. número 9, ano IX, fevereiro de 1985. Coleção de Documentos
Históricos Referentes a Juiz de Fora na Era Colonial que aponta como possível nome para a cidade da compra da Referida Fazenda
pelo Juiz de Fora do Rio de Janeiro do Dr. Luís Forte Bustamente e Sá em 1710, p 31.
40
STHELING, Luiz José, op. cit. ESTEVES, Albino op. cit. OLIVEIRA, Paulino de op. cit., sobre a diferença entre distritos,
paróquias, comarcas, vilas e sedes de cidades ou vilas, existe uma grande heterogeneidade na historiografia tradicional que abordou
o tema. A separação de Paróquia e Distrito, vai se dar ainda no início do século XIX (1833), embora esta separação não fosse
‘completa’. Cf. COSTA, Joaquim Ribeiro. Toponímia de Minas Gerais. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado, 1970 p. 21.
ou ainda AVELLAR, Hélio de Alcântara História Administrativa e Econômica do Brasil. Rio de Janeiro/GB: FENAME, 1970.
41
SOUZA, Sônia Maria de. Muito além dos cafezais. Dissertação de mestrado. UFF/Niterói. 1999.
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historiadores locais questionaram esta tese, alegando que o verdadeiro ‘fundador’ da cidade teria sido a
família Tostes, tendo em Antônio Dias Tostes a figura central. Uma grande polêmica formou-se a partir de
então, com os historiadores e memorialistas locais, envolvendo o Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de
Fora, personalidades públicas, notadamente políticos, jornalistas e membros da comunidade que tinham laços
de parentesco com os possíveis fundadores.42
Ainda antes da elevação do povoado, depois distrito, depois vila, assistimos ao início de uma
articulação política que vai ser feita com a Câmara Municipal de Barbacena, na figura de um outro
colonizador, Silva Pinto, posteriormente Barão de Bertioga, que desde 1833 participou como vereador da
Câmara Municipal de Barbacena, “apesar da distância”.43 A importância destes nomes prende-se não
somente ao mito dos ‘fundadores de Juiz de Fora’ – o que gera o debate entre os historiadores locais como
sendo indicativo de uma busca de identidade a partir de todo o desenvolvimento posterior da região – mas
também, e o que é para nós relevante, à idéia de uma formação social específica, com ramificações e
articulações intra-classe, e também com as demais ‘regiões políticas’ do país.
Para a nossa pesquisa, é a partir da fundação da Câmara Municipal de Juiz de Fora em 1853 que
podemos perceber de forma mais clara a conformação dos grupos dominantes ao poder municipal. Ilmar
Mattos trabalhando com a construção do Estado Brasileiro e da classe senhorial destaca a articulação entre o
nexo político e o nexo econômico-social que deve ser buscada na “relação necessária, embora não natural,
entre ambos os processos, relação propiciada pela intervenção consciente e deliberada de uma determinada
força social, a qual se forja a si própria como dirigente no movimento dessa intervenção”.44 A busca desta
determinada força social é um dos principais objetivos deste trabalho, posto que, até o presente momento,
grande parte desta história ainda se mantém ligada à idéia dos ‘Mitos fundadores’.45

42

LESSA, Jair. Juiz de Fora e seus Pioneiros (do Caminho Novo à Proclamação) - Ed. UFJF e FUNALFA, 1985. Cf. também
HALFELD, Geraldo. Henrique Guilherme Fernando Halfeld: Fundador da Cidade de Juiz de Fora. Juiz de Fora, S./Ed. 1970.
43
Cf. STHELING, Luiz José op. cit. Também OLIVEIRA, Paulino de. op. cit onde se lê “E Silva Pinto por aí já residia desde
1833, ocupando posição de relevo. Ele próprio, eleito pela segunda, em 1856 vereador da Câmara Municipal de Santo Antônio do
Paraibuna, declarou, em carta a Paula Lima, então exercendo a Presidência, que, por andar sempre ‘incomodado’, não podia tomar
posse de tal cargo, mas que ninguém vislumbrasse nessa atitude a recusa de prestar serviço à localidade em benefício da qual vinha
trabalhando ‘desde quando vinte e três anos antes, a representou na Câmara de Barbacena, apesar da distância”. p. 18 grifos do
autor, a distância de Juiz de Fora para Barbacena é de cerca de 100 quilômetros.
44
MATTOS, Ilmar Rohloff.. op cit. p. 2.
45
Carlos Gabriel Guimarães em obra sobre O Banco Mauá & MacGregor, trabalha com o mito de Irineu Evangelista de Souza
onde ressalta que “percebemos que o mito político está presente na vida política, na medida que esta atividade racional, dirigida
para objetivos concretos, e a atividade simbólica sobrepõem-se continuamente. Portanto, o surgimento do mito político Mauá na
sociedade brasileira está relacionado não só com o aparecimento da política como função central da sociedade, a partir do processo
de formação do Estado Nacional brasileiro, que começou no século XIX, como também instrumento de consenso e legitimação da
própria política, principalmente em períodos de crises, como foi a década de 1920, com a crise da república Velha e do modelo
agrário-exportador; o início da década de 1940, com a crise do Estado Novo; e a década de 1990, com o esgotamento do modelo
nacional desenvolvimentista e a implementação do projeto ‘neoliberal’ no Governo Color, que está sendo consolidado no governo
de Fernando Henrique Cardoso.” GUIMARÃES, Carlos Gabriel. Bancos, Economia e Poder no Segundo Reinado: O caso da
Sociedade Bancária Mauá, Macgregor & Companhia (1854-1866). São Paulo, Tese de Doutoramento, USP, 1997, p. 21. da
mesma forma, os estudos feitos por memorialistas locais irão destacar os Mitos dos Fundadores e Empreendedores em momentos

13
Apesar da abundância dos estudos dos ‘memorialistas’ sobre os ‘pioneiros’, poucos trabalhos
abordaram a formação econômica e social da Mata mineira nesta primeira metade do Oitocentos; parte destas
‘lacunas’ explica-se pela dispersão das fontes que ainda não estão organizadas, ou só recentemente o foram.46
O trabalho de Mônica Ribeiro de Oliveira Negócios de Famílias: mercado, terra e poder na formação da
cafeicultura mineira – 1780/1870, é um dos primeiros que aborda de forma sistemática as origens da
cafeicultura na região, demonstrando como as relações de parentesco entre as principais famílias da região
central e Mantiqueira foram o ‘motor’ desta expansão, ao menos para os municípios de Juiz de Fora, Mar de
Espanha e Leopoldina.47 Peter Blasenhein em seu trabalho Uma história regional: a zona da Mata mineira
– 1870/1906 demonstra de outra forma como este povoamento também se deu a partir da expansão do café
sul-fluminense, com várias famílias abastadas da região de Valença e Vassouras que se mudaram para a Mata
mineira a partir do início do XIX.48
O fato é que a análise dos documentos49 que estão sendo organizados recentemente pelo Arquivo
Histórico Municipal de Barbacena para o período inicial de nossa pesquisa (de 1808 até 1850 com a criação
do município) pode suprir ausências sintomáticas nas várias pesquisas sobre a região e a própria expansão
cafeeira do sudeste: A origem social e a articulação política dos cafeicultores da Zona da Mata mineira.
A obra de Ilmar Mattos trabalha com a formação de uma classe senhorial partindo da expansão do café no
Rio de Janeiro, São Paulo e em direção a Zona da Mata mineira onde os municípios da Zona da Mata e os do
Sul de Minas constituíam uma espécie de extensão da seção fluminense do Vale.50 Entretanto, apesar da obra
citada analisar bastante as origens sociais dos vários grupos de cafeicultores fluminenses e paulistas, a análise
sobre os cafeicultores de Minas é praticamente nula.51 Ao mesmo tempo, de forma contraditora, Mônica
Ribeiro de Oliveira destacou que:
Portanto, a implantação da cafeicultura da zona da Mata Mineira, longe de depender de um
avanço da fronteira ocidental da cafeicultura fluminense e tornar-se uma mera extensão do
sistema agrário lá adotado, possuiu um ritmo próprio, reflexo de amplo movimento interno
para a província mineira. Esse movimento distinguiu-se daquele do Rio de Janeiro, pela
existência dos agentes de grosso trato e de seu capital nas origens dos primeiros
investimentos. Diferenciou-se, também, do modelo paulista, ao prescindir de uma atividade
exportadora anterior capaz de promover uma acumulação de riquezas. O modelo mineiro de

de crises, ou de mudanças da sociedade juizforana, a emergência deste mitos e sua relação com a sociedade local ainda está para
ser feita para a região.
46
Veja por exemplo que somente em 2003 foi fundado o arquivo histórico de Barbacena, sendo que até 1850, Juiz de Fora, como
vários municípios da região eram ligados à esta Comarca,somente a partir de agora esta documentação está sendo preparada para
consulta, o que ‘abre’ um amplo campo de pesquisa
47
OLIVEIRA, Mônica Ribeiro. op.cit.
48
BLASENHEIN, Peter, op. cit.
49
Inventários post-morten da Zona da Mata mineira do final do XVIII até meados do XIX, Cartas de Sesmarias da Região,
registros de entradas, bem como das atas da Câmara Municipal de Barbacena, correspondência emitida e recebida pelas autoridades
do termo de Barbacena, dentre outros.
50
MATTOS, Ilmar, op. cit. p. 59.
51
Idem, p. 51 e passim.
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expansão cafeeira dependeu sim da aplicação de capital mercantil, mas do capital produzido
52
endogenamente na Província.

A contradição sobre a origem dos cafeicultores da Zona da Mata mineira e da sua articulação política
com a construção do Estado Brasileiro (como apontado por Ilmar Mattos) só poderá resolvida a partir de
análises calcadas em um maior volume de fontes seriais e de base regional que é o que nos propomos a fazer.
Uma certa incompreensão sobre Minas Gerais (e sobre a própria Zona da Mata mineira) acaba por
provocar outras contradições nos estudos que acompanharam a economia brasileira no início do século XIX,
como, por exemplo, quando Alcir Lenharo trabalha em seu As Tropas da Moderação formação de uma elite
política que irá tender a conciliação durante o II Reinado, o autor trabalha com a idéia do ‘sul’ das Minas
Gerais, aglutinando sub-regiões mineiras bastante distantes entre si, como a Região das VertentesMantiqueira (onde se localiza Barbacena e São João Del Rei), do Sul de Minas (na verdade Sudeste de Minas
Gerais, com a cidade de Campanha, por exemplo) e a própria Zona da Mata mineira (onde irá surgir cidades
como Juiz de Fora, Mar de Espanha, Leopoldina, etc).53
Sobre Minas Gerais e suas diversas sub-regiões, apesar do estudo fundamental de John Wirth O Fiel
da Balança54 que propõe a clássica divisão do Estado para o século XIX e XX, estudiosos do Centro de
Desenvolvimento e Planejamento Econômico Regional (CEDEPLAR) da UFMG já alertaram que:
A diversidade regional era um dos principais atributos da economia mineira oitocentista.
Em parte herança do século XVIII, da forma como se organizou e desenvolveu a
exploração aurífera, as especificidades econômicas regionais decorriam também da
conjunção de múltiplos aspectos geográficos. Orientada por percepções deformadas da
categoria espaço e de noções distorcidas do conceito de região, a historiografia referente ao
período não conseguiu traduzir a idéia da diversidade regional em expressões concretas. A
relação com a espacialidade tendia a estar marcada pelo esvaziamento de sua historicidade,
pela imprecisão na definição dos recortes e pelo recurso a procedimentos excessivamente
simplificadores. Neste cenário, a transposição de recortes do século XX para o XIX, a
proposição de divisões do espaço sem a indicação dos critérios e fontes utilizados na
definição das unidades regionais, a adoção de circunscrições judiciárias e políticoadministrativas enquanto unidades espaciais homogêneas ou a simples inexistência de
delimitação do espaço foram procedimentos recorrentes.55

Podemos nos perguntar ainda em que medida os grupos políticos que tenderão a conciliação, ou que
se estruturarão como um grupo político de pressão junto à corte do Rio de Janeiro, se localizavam na Zona da
Mata mineira? Neste sentido Mônica Ribeiro já havia destacado sobre a região que;
Observamos muitos envolvimentos desses homens em diversos cargos burocráticos e
administrativos da Coroa Portuguesa e, posteriormente, do Estado Imperial brasileiro, bem
como na obtenção de patentes de Ordenanças e Cavalarias. Estas nomeações denotavam
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uma outra forma de ascensão social e acumulação de riquezas na região mineira. Com os privilégios
adquiridos no exercício de funções, como administração de Registros de Estradas, Juízes de
Paz, Arrecadação de Dízimos, dentre outras, estes funcionários locais recebiam
compensações em forma de doações de sesmarias, mantinham seus cargos atrelados às suas
56
famílias, possibilitando-os a ascensão à condição de grandes proprietários de terras.

O que gostaríamos de ampliar nesta discussão é que muitos destes cargos burocráticos e
administrativos da Coroa Portuguesa não vão significar apenas formas de ascensão social, mas também uma
articulação política mais consistente do que até então tem sido notada pela historiografia. Assim, o presente
trabalho pretende contribuir para o entendimento da Construção do Estado Brasileiro, com a discussão sobre
a formação de uma classe senhorial que pode ter características distintas dos ‘modelos’ até então estudados.
Se, não existe consenso sobre a origem da cafeicultura para a região e conseqüentemente sobre as
classes produtoras locais.57 Em meados do século XIX é certo, segundo os vários historiadores que
trabalharam com a região que a grande expansão cafeeira se dá com modernização dos transportes,
principalmente a partir de meados do século com a construção da ferrovia D. Pedro II que ligava o Rio de
Janeiro a Raiz da Serra, reduzindo o ‘tempo’ da viagem da região da Zona da Mata mineira para o porto
escoador do Rio de Janeiro, isto em 1844. A importância desta ferrovia é que possibilitou um ‘boom’ em
uma produção que se mostrava incipiente na Mata mineira.
Pouco tempo depois, já em 1853 (também no ano de fundação da Câmara Municipal, como já visto),
Mariano Procópio Ferreira Lage, considerado também como um dos grandes ‘pioneiros’ da região funda uma
Companhia que irá conseguir levantar a quantia de 243 contos de réis (U$482.620,00) com os fazendeiros
locais para construir uma das primeiras rodovias pavimentadas do país – a União & Indústria.58 Daí por
diante a região assume uma produção ascendente, que vai significar, em média, 20% da produção nacional de
café até a década de 20 do século passado, quando então a região perde espaço para a produção de café do
Sul de Minas.59 Mônica Ribeiro de Oliveira já havia demonstrado o crescimento da cafeicultura a partir da
expansão da produção mercantil de alimentos através da análise de inventários post-morten, onde, segundo a
autora, “processava-se uma verdadeira mutação das categorias produtoras de alimentos, comerciantes e
capitalistas que passaram a ser elevados à condição de grandes cafeicultores”.60 Esta expansão da
cafeicultura acabou por possibilitar o financiamento da rodovia União & Indústria e das ferrovias já a partir
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de 1871. Segundo Peter Blasenhein em seu artigo As Ferrovias de Minas Gerais no século dezenove, a
rápida expansão das ferrovias se deu entre 1871 até 1884, quando a Mata mineira concentrou 60% das linhas
da província de Minas.61 Em um dos poucos trabalhos que tratam da participação política dos fazendeiros da
região da Mata mineira na Assembléia Legislativa da Província de Minas Gerais, o autor analisa como a
fundação destas ferrovias se deu por iniciativa dos políticos da Mata, diante de um discurso de modernização,
progresso e entusiasmo, que ocorria de maneira similar em outras regiões do país. Deputados das demais
regiões de Minas tinham em relação à expansão das ferrovias uma posição ambígua, de um lado acreditavam
ser elas a condição sine qua non do progresso, ao mesmo tempo, criticavam as liberalidades do poder público
no financiamento das mesmas e nos ‘desvios’ de recursos para a já rica região da Mata mineira.62 Portanto,
também pretendemos revisitar tais fontes (localizadas no Arquivo Público Mineiro) levando em conta os
outros debates da Assembléia Legislativa da Província de Minas Gerais e que podem nos ajudar a entender as
principais características dos diversos grupos dominantes da Província de Minas Gerais e da articulação dos
políticos da Mata nestes debates. Somente a título de exemplificação, a criação da nova capital de Minas
Gerais (Belo Horizonte) se dará em 1897, embora já na República
Concomitantemente, a cidade de Juiz de Fora se transforma no principal centro aglutinador deste
crescimento e a produção cafeeira propiciará um ‘transbordamento’ na própria construção de estradas e
ferrovias, além de serviços, urbanização, comércio e ainda um vigoroso processo de industrialização no final
do Oitocentos.63 A imigração para a região foi intensa, principalmente de alemães e italianos e que, numa
característica ‘excepcional’ – ao menos para as outras regiões do país – vai ser utilizada, sobretudo em
atividades urbanas e industriais, ficando a produção de café até o final do processo da Abolição nas mãos dos
escravos, sendo esta região um dos últimos redutos escravistas ao final do período.64
Por tudo que trabalhamos até o momento, podemos sintetizar algumas questões essenciais para nosso
trabalho: 1o) Foi a partir da produção mercantil de gêneros de abastecimento ao longo do ‘Caminho Novo’
que o povoamento da região irá se iniciar; 2o) Será a partir desta produção inicial que teremos a montagem de
um núcleo cafeeiro, ainda nas primeiras décadas do século XIX; 3o) A conformação dos primeiros grupos
políticos na Zona da Mata mineira estará ligada à ‘atividade principal’ – o café; 4o) A modernização dos
transportes será um importante ponto de inflexão na montagem desta classe senhorial, embora faltem
estudos para relacionar a articulação deste grupo com o de outras regiões cafeeiras do sudeste.
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Entretanto, para melhor definirmos os ‘contornos’ da formação desta classe senhorial devemos
entender ainda as suas principais características econômicas e sociais, ressaltando que a escravidão será um
importante ponto na unidade política na história política do Brasil.65 Na Zona da Mata mineira encontramos
características bastante específicas sobre a economia e as relações de trabalho ali estabelecidas,
principalmente na segunda metade do XIX. Apesar de existir inicialmente uma grande diversidade interna66 o
café foi o grande responsável pelo crescimento e dinamismo da região que apresentou a segunda maior
produção cafeeira e uma das maiores populações cativas do país no final do Oitocentos.67 A cidade de Juiz de
Fora foi um dos principais pólos deste crescimento que também se desdobraria na geração de um sistema
financeiro de caráter local, com uma urbanização e crescimento industrial marcante para o final deste
período.68 A vinda de imigrantes ocorreu desde o final da década de 50 do Oitocentos e foi utilizada,
sobretudo, em atividades urbanas, num processo de modernização a partir de capitais essencialmente agrários
e mercantis.69
A despeito desta grande modernização, as relações de trabalho permaneceram calcadas em bases
bastante ‘tradicionais’. A permanência de escravos para a região, mais do que uma constante foi
sintomaticamente expressiva, dado que não assistimos revoltas e fugas de grande proporção, ao mesmo
tempo em que encontramos fartas referências da permanência de ex-escravos e descendentes no pósabolição. Diversos estudos, de caráter regional, têm demonstrado a presença de numerosos plantéis na região
até as vésperas da abolição, sem que isso tenha significado uma grande desagregação da ordem pública, ou
da produção cafeeira para o município.
A proporção da propriedade escravista neste momento (1870 – 88) era bastante significativa e, se
pensarmos na proximidade da corte, bem como da região da mata fluminense – que sofre uma grande
débâcle com a abolição, embora não somente por causa dela (Paraíba do Sul, Vassouras, Valença, etc.) –
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vemos que a região (da Mata mineira) teria conseguido ‘equacionar’ a transição da mão-de-obra incluindo
alforrias em massa às vésperas da abolição.70
Para o período do pós-abolição estudos realizados demonstram a ‘emergência’ de diversas relações de
trabalho ‘não-capitalistas’ (a meação, a parceria e o colonato), mas que vão permitir uma acumulação
mercantil em bases suficientemente ‘largas’ para não comprometer a expansão não somente da cafeicultura
regional, mas também do próprio processo de urbanização e industrialização que a cidade de Juiz de Fora
atravessava no final do Oitocentos.
A compreensão das formas de trabalho na Zona da Mata mineira (ou em seu município pólo Juiz de
Fora) não pode ficar, entretanto, limitada somente ao estudo dos trabalhadores rurais. As frações de classe
dominante vão ter uma participação ativa, tanto em nível regional, quanto nacional, nesta transição. A
articulação dos diversos setores dominantes durante os períodos finais da escravidão, tanto na Câmara
Municipal, na imprensa local e até mesmo em termos mais amplos (com cafeicultores de outras regiões e na
sede da corte no Rio de Janeiro) demonstra ‘estratégias’ para fazer frente às mudanças que ocorriam neste
momento no país. Deslindar estas relações e ‘estratégias’ bem como os conflitos surgidos entre estas frações,
constituem-se em outra lacuna para a historiografia da região.71
Para tanto, é necessário encaminhar uma outra discussão acerca dos setores dominantes da região de
Juiz de Fora, bem como as suas articulações locais, regionais e nacionais. Por exemplo, a participação dos
cafeicultores da Zona da Mata mineira na no Congresso Agrícola de 1878 somente foi notada e não discutida
por Ana Lúcia Duarte Lanna em seu A Transformação do Trabalho: A Passagem para o Trabalho Livre
na Zona da Mata mineira, 1870 – 1920; da mesma forma, a posição dos fazendeiros da Mata na elaboração
da ‘Lei de Locação de Serviços’ de 1879, estudada por Maria Lúcia Lamounier, nunca foi discutida, embora
vários fazendeiros da região já fizessem parte da Câmara de Deputados Imperial neste momento.72
Os estudos sobre os setores dominantes de Juiz de Fora já demonstram a preponderância do setor
agrário tanto no que se refere à economia quanto à política local. A compreensão nem sempre clara do que se
entende por frações de classes dominantes, ou frações das classes dominantes ou o termo elites, contribui
para que os estudos de tal natureza passem do sentido historicizante ao simplesmente laudatório, sem a
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compreensão dos agentes, dos grupos dominantes e de seu sentido social mais amplo. Bem poucos estudos
conseguiram ‘romper’ com estas barreiras e mostrar uma maior articulação entre a atuação política e as
questões econômicas e sociais.
Detentores das maiores fortunas da região, também os principais dirigentes da Zona da Mata mineira,
os grandes proprietários rurais de Juiz de Fora, por exemplo, organizavam-se inclusive mantendo gerações
familiares inteiras nas Câmaras Municipais locais. Tanto que nos dizeres de Patrícia Falco Genovês:
“O fato é que a possibilidade de relacionar a história da família com a história política nos
permitiu perceber que a Câmara de Vereadores de Santo Antônio do Paraibuna [o primeiro
nome de Juiz de Fora] era, na verdade, uma Câmara dos Compadres onde se formavam
grupos tradicionais atraindo, para suas órbitas famílias influentes da localidade. Foi assim
que aconteceu entre os Tostes, compadres dos Halfeld, compadres do Coronel Rezende,
compadres dos Teixeira de Carvalho. Ou, como ocorreu com o Comendador Paula Lima,
compadre de Romualdo Miranda Ribeiro, do doutor Penido que era compadre do Coronel
Francisco Ribeiro de Assis, que era compadre...e por aí vai” 73

Neste trabalho vamos ver a predominância dos grandes fazendeiros (no mais das vezes cafeicultores)
entre os membros da Câmara Municipal local. A autora trabalha principalmente com o conceito de elites
políticas, em que a atuação destes agentes seria determinada, sobretudo, por laços de amizade e compadrio.
A partir desta obra reafirma-se o que uma historiografia tradicional já teria visto sobre a região, como por
exemplo, as diversas visitas do Imperador D. Pedro II à cidade, ou conflitos como o que opôs Mariano
Procópio Ferreira Lage contra grande parte da Câmara Municipal de Juiz de Fora entre as décadas de 60 e 70
do século XIX. Embora a obra ajude na compreensão destes conflitos, a autora inova, principalmente, ao
fazer uma análise mais sistemática das origens sociais dos setores dominantes locais. Segundo Patrícia Falco,
analisando os vereadores de 1853 até 1889 “a Câmara era composta por fazendeiros de café e lavradores de
alimentos com 47,9%, pela Guarda Nacional com 43,1%, por profissionais liberais com 34,7%, por
capitalistas com 7,1% e por negociantes com 5,9%”.74 A origem social destes fica claramente ligada aos
setores economicamente dominantes, sendo que, a título de hipótese, a predominância dos cafeicultores e
produtores de alimentos demonstra uma origem ‘recente’, onde o povoamento ainda não havia conseguido
criar uma classe de dirigentes ‘decalcada’ da classe economicamente dominante.75
A criação de instituições de auxílio e entidades filantrópicas já foi apontada por diversos autores
como um importante indicativo da capacidade de organização e controle por sobre o conjunto da sociedade,
principalmente para o século XIX.76 Para a região o artigo de José Procópio Teixeira Filho A Assistência
Social em Juiz de Fora, lista um grande número de instituições fundadas na cidade sendo que para o período
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de nossa pesquisa foram fundadas em 1854 a Santa Casa de Misericórdia, em 1872 a Sociedade
Beneficente Brasileira-Alemã, em 1885 a Sociedade Beneficente de Juiz de Fora e em 1887 a Sociedade
Italiana Umberto Primo. Estas associações, como pode facilmente ser deduzido, foram fundadas pelos
principais políticos e fazendeiros locais, como os já citados Barão de Bertioga, o Visconde de Monte-Mário,
dentre outros.
A importância destas entidades reforça a montagem de um discurso hegemônico por parte das frações
de classe dominante sobre o conjunto da população. Estas instituições filantrópicas, bem como outras
entidades daquilo que Gramsci chamaria de Sociedade Civil – a imprensa, academias literárias e associações
de classe – ao contrário do que pensa o senso comum, não se opõe à Sociedade Política, entendida como o
Estado no sentido amplo, mas o reforça como algo que tem a sua origem junto ao próprio processo de
diferenciação da sociedade.77 Várias destas instituições foram fundadas na cidade para o período de nossa
pesquisa, nunca foram estudadas a partir deste ‘olhar’. A maioria dos trabalhos sobre entidades de classe,
jornais e a imprensa local tratam de uma reafirmação da memória, listando estes órgãos e seus fundadores,
detalhando-lhes as características e comentando generalidades que podem ser entendidas como ‘pistas’ para a
montagem desta hegemonia.
Assim, pretendemos também estudar a participação dos fazendeiros e políticos da região da Zona da
Mata mineira nos grandes debates e discussões do Império Brasileiro, principalmente a partir da 2a metade do
século XIX. Nos anais da Câmara dos Deputados e do Senado, nos Congressos Agrícolas e Relatórios dos
vários Ministérios podem permitir perceber a articulação com os demais setores da Classe Senhorial
Brasileira. Da mesma forma, o estudo sistemático dos jornais locais, dos documentos das sociedades
filantrópicas, como a Santa Casa de Misericórdia, por exemplo, e associações de representação de classe –
naquilo que Gramsci chamou de Aparelhos Privados de Hegemonia – podem nos dar uma noção mais
ampla dos principais interesses desses grupos da região.
Outros ‘pioneiros’ ‘associações de classe’ e ‘iniciativas modernizadoras’ da cidade e região poderiam
ser listados em seus vários campos de atuação, Francisco Baptista de Oliveira, comerciante, jornalista,
político republicano e grande empreendedor do final do XIX; Cândido Teixeira Tostes, cafeicultor e homem
de ação, o Barão de Santa Helena, Senador do Império e líder local entre dezenas de outros – inclusive a
maioria deles com biografias devidamente elaboradas. O que se propõe em certa medida aqui e a elaboração
de algo mais do que uma prosopografia – a realização de biografias comparativas para a compreensão da
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sociedade de uma determinada região – mas sim, perceber melhor a Construção do Estado Brasileiro, a
partir das lutas, conflitos e identidades das classes sociais que emergiam no Brasil neste momento.
Com a Abolição da Escravidão e Proclamação da República uma grande modernização da cidade e
região. Se o ‘boom’ de ferrovias já havia arrefecido, a criação de várias Companhias de Transporte Urbano,
de Iluminação Elétrica, Bancos além de várias indústrias na cidade, tais fatos coincidem com a grande
clivagem dada pelo advento da República. Isto significa um limite para as nossas pesquisas, em parte pela
própria mudança pela qual o país passava, mas também pelos próprios desdobramentos que a expansão da
economia iriam provocar na região.
O presente projeto toma por base a compreensão de que é impossível dissociar os estudos de natureza
econômica dos aspectos sociais e políticos, tentando, portanto, a ampliação do conceito de economia em uma
sociedade que se modernizava a partir das mudanças que se processavam na 2a metade do XIX.78 Desta
forma, perceber o grande crescimento que a cafeicultura irá promover na região deve ser entendido como
ação e resultado de uma formação social específica, à qual corresponderão várias construções, dadas pelas
origens de povoamento, principais atividades citeriores, relações sociais de trabalho e produção,
condicionantes locais, provinciais, imperiais e mundiais.
Tentando encerrar, em parte, as discussões até aqui levantadas, poderíamos parafrasear Paulo
Mercadante, afirmando na Mata [e em quase todo o Império], pois, desde os primórdios de seu devassamento
e colonização, a grande propriedade latifundiária se consolida. Os municípios formam-se graças à proteção
de um grande fazendeiro, chefe político local e muitas vezes um futuro barão.79
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Entre as várias referências para a compreensão deste período e as próprias mudanças na mentalidade que se processavam pode
ser encontrada em POLANYI, Karl. A Grande Transformação: as origens da nossa época. Tradução de Fanny Wrobel. 2a
edição, Rio de Janeiro: Campus, 2000.
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Matrimônio e consangüinidade escrava no litoral sul-fluminense, século XIX
Márcia Cristina de Vasconcellos1

Resumo: Objetivamos avaliar a freqüência de famílias formadas a partir do matrimônio e
as encabeçadas por mães solteiras, entre os anos de 1805-1888. Assim como algumas de
suas características, ou seja, a origem dos envolvidos e o comprometimento das mães,
casadas e solteiras, diante da maternidade. Ao longo dos anos, os cativos passaram a se
organizar cada vez mais em torno de famílias que, aos olhos da Igreja, eram constituídas
por mães solteiras, com conseqüente diminuição de uniões legais. Ao mesmo tempo em
que, de uma grande representatividade do elemento africano, passou-se para uma intensa
presença de crioulos, como participantes das mesmas famílias. Estas, independentemente
da legalidade e da origem dos participantes possuíam comportamentos semelhantes no
que se refere à procriação. Tais dados são observados tendo-se como pano de fundo um
quadro de transformação econômica e demográfica ocorrido na localidade em pauta,
Angra dos Reis, ao longo do século XIX. As fontes utilizadas para a presente reflexão
foram os 10 livros paroquiais, sendo sete de batismo e três de casamento, existentes para
o município.
Palavras-chave: famílias escravas; economia e demografia.
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A população angrense, no século XIX, dedicava-se a cultivos, como arroz,
legumes, frutas, mandioca etc, voltados quer seja para o consumo, quer seja para o
mercado interno. Ao mesmo tempo, plantavam café e cana, desta preparando a
aguardente, produto de fácil aceitação a nível regional e no tráfico de escravos africanos.
Durante a primeira metade do século XIX observou-se o desenvolvimento de
atividades vinculadas indiretamente ao mercado externo, ou seja, transporte e
escoamento, via portos localizados ao longo do litoral, do café, tanto o plantado nas terras
do município, quanto, e principalmente, proveniente do vale do Paraíba paulista e
fluminense. Tal atividade estimulou a economia regional na medida em que foram
empregados moradores locais à mesma e dinamizou a venda de excedentes aos homens
que subiam e desciam a serra transportando o dito produto.
Entretanto, ao longo do século surgiram acontecimentos de ordem local e nacional
que conformaram um quadro, aqui descrito, de crise. O evento de ordem regional foi a
construção da Estrada de Ferro D. Pedro II, que se apresentou como o meio de
escoamento mais indicado e rápido do café. Assim sendo, o movimento portuário
1
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existente na região tendeu, gradativamente, a diminuir. Por sua vez, o evento de âmbito
nacional foi a abolição definitiva do tráfico de escravos africanos, em 1850. Esta, além de
ter representado a perda de um importante meio de reposição de mão-de-obra, promoveu,
em geral, a elevação dos preços dos cativos.
Como resultado do acontecimento, CASTRO (1995) destacou a crescente
dificuldade enfrentada pelos pequenos agricultores em adquirir escravos, ao lado da igual
dificuldade de acesso às terras, após a lei de terras, de 1850. Sobre Campinas, SLENES
(1997) apontou o mesmo processo, ocorrido entre 1850 e 1880: “Ao longo de todo o
período o empobrecimento de pequenos senhores de escravos deve ter sido bastante
comum”2.
Desta forma, o comércio interno de cativos, já existente anteriormente, tendeu a se
expandir após 1850, tendo como principais pólos fornecedores o Nordeste, mas também
áreas limítrofes às localidades consideradas de ponta na economia imperial.
Neste novo momento, Angra e todo o litoral sul-fluminense passaram a vivenciar,
gradativamente, um quadro de “marasmo” econômico, com abandono das estradas, que
antes serviram como passagem para o café do vale, e dos armazéns, onde ficavam
guardados. Assim como foi perdendo em números consideráveis mão-de-obra.
O que fora dito brevemente forma o pano de fundo no qual deu-se a evolução
populacional, caracterizada pelo aumento em números absolutos e percentuais, entre
20

1840 e 1872, de mais de 5.150 livres, e uma diminuição de escravos, compreendendo
6.082 indivíduos.
Os escravos perdidos foram, preferencialmente, homens. Esta característica foi
observada pela diminuição da razão de masculinidade, passando de 130,44, em 1840, a
99,64, em 18723, gerando um equilíbrio entre os sexos. Concomitantemente, entre 1856 e
1872, houve uma queda do número de cativos africanos, formando-se uma escravaria
cada vez mais de origem nacional. O movimento decrescente de escravos, da mesma
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SLENES, 1997, p. 245.
Estes dados e os demais apresentados no parágrafo foram extraídos de: Relatórios de Presidentes de
Província do Rio de Janeiro, 1841, 1851, 1858. Seção de Periódicos da Biblioteca Nacional, Rio de
Janeiro, RJ. Censo Nacional de 1872. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rio de
Janeiro, RJ.
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forma, atingiu todas as faixas etárias. As perdas foram de 2327, 1479 e 1296, envolvendo,
respectivamente, os adultos, as crianças e os idosos, entre 1856 e 18724.
Portanto, a diminuição do número de cativos atingiu, principalmente, os homens,
muitos africanos e em idade adulta. Isto significa dizer que foram aqueles considerados
mais atrativos no mercado. Desta forma, não seria descabido falar num processo de venda
de escravos para fora do município5. Dito de outra forma, a venda teria sido o destino
mais comum dos escravos que viviam em Angra, representando um processo
perfeitamente compatível com o que fora afirmado por CASTRO (1995). Efetivamente
muitos senhores que por ventura estivessem em dificuldades poderiam ter vendido seus
escravos às áreas cafeeiras do vale do Paraíba, que somente entraram em crise visível nas
décadas de 1870 e 18806.
Diante das transformações econômicas e demográficas ocorridas em Angra dos
Reis, objetivamos verificar: as características das famílias escravas, a partir do seu grau
de envolvimento com o sacramento do casamento; as origens dos escravos envolvidos
nos laços familiares; e, por último, os comportamentos diante da procriação de mães
solteiras, entendidas assim pela Igreja, e de mães casadas.
A existência de famílias nucleares, formadas pelo casal sem ou com filhos,
pressupunha que as mesmas se formaram mediante o casamento. A análise dos registros
de casamento demonstra que 98,66% das 224 cerimônias localizadas e ocorridas entre
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1830 e 1886 envolveram matrimônios entre escravos de mesma propriedade. Dado
igualmente encontrado para diversas localidades como, entre outros, Santana do Parnaíba,
em São Paulo, entre 1775 e 1820, correspondendo a 94% dos casamentos"7; para
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Mesmo diante deste processo, demonstrando que os proprietários tinham dificuldades na manutenção da
mão-de-obra, o perfil geral da escravaria continuou, em 1872, constituída, majoritariamente, por adultos;
seguido pelos velhos, que conheceram um aumento percentual; e, em terceiro, pelas crianças, que tiveram
uma diminuição percentual.
5
Embora possam ter ocorrido negociações de compra e venda de escravos envolvendo senhores do
município, o processo por certo não foi marcante visto que não causaria a grande diminuição de escravos. A
questão poderia ser melhor vista se tivéssemos acesso às escrituras de compra e venda, mas estas não foram
localizadas para o município em análise.
6
Alguns exemplos: Em Bananal, no vale do Paraíba paulista, algumas dificuldades apareceram já na
década de 1860, tornando-se mais visíveis na década de 1880. Cf. MOTTA, 1999. Sobre Paraíba do Sul, no
vale do Paraíba fluminense, na década de 1880, se percebia a diminuição da produção de café, resultante,
entre outros, do desgaste das terras e dificuldades de acesso à mão-de-obra. Cf. RIOS, 1990, p. 20
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Campinas, em 18728, Castro, no Planalto paranaense9; e a freguesia de São Gonçalo do
Recôncavo da Guanabara, nos séculos XVII e XVIII, com 97,1%10.
Ou seja, embora as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, de 1707,
responsáveis por definir as condições nas quais deveriam se dar o sacramento
matrimonial, falassem em liberdade de escolha pelos escravos, vimos a colocação de
limites à seleção de parceiros.
Interferência que se fez presente, também, na seleção do local onde seria
ministrada a cerimônia, na coletividade e na hora em que se daria a mesma. Sobre a
primeira, vemos que, comparando-se os dados de 1830-1849 e de 1850-1886, as
cerimônias realizadas na Igreja passaram de 73 (100,00%), para 75 (49,67%),
respectivamente. Enquanto que, as ministradas em oratórios e capelas de fazendas, nos
anos posteriores a 1850, somaram a 71 ou 47,02%. Nos anos da primeira metade do
século XIX, predominaram os casamentos coletivos, 38 (52,06%) e, no segundo, o
destaque foi para cerimônias realizadas isoladamente, somando 91 (60,26%). E, por
último, no que se refere ao horário, predominaram as cerimônias realizadas no turno da
manhã, até as 12 horas, tanto nos anos anteriores quanto posteriores a 1850,
respectivamente, 35 (47,94%) e 76 (50,33%).
Portanto, baseando-nos nos informes visto até agora, podemos dizer que, embora
a Igreja afirmasse que os senhores não poderiam intervir na oficialização da união de seus
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escravos, aqueles impunham limites às tais cerimônias. O limite mais visível a ser citado
é o referente à tendência quase absoluta de casamentos entre escravos de um mesmo
proprietário. Da mesma forma em que delimitações como local onde se daria a cerimônia,
o dia e a hora, resultaram, embora não de forma absoluta, da atuação senhorial, tal como
dito por SCHWARTZ (1995).
A definição do local da cerimônia determinava o deslocamento ou não dos
cativos, podendo tornar possível, entre outros, a fuga, se não dos noivos, ao menos de
escravos que fossem participar da cerimônia. Assim como o tempo que seria perdido com
a mesma, tempo a menos para a realização das atividades cotidianas dos cativos. Este
aspecto traz a questão do dia em que a cerimônia seria realizada.
8
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Embora houvesse a atuação e controle senhorial sobre alguns dos aspectos
concernentes ao casamento escravo, um específico, embora também recebendo influência
senhorial, resultava das escolhas dos cativos, ou seja, a escolha dos parceiros quanto a
origem. Para a afirmação, nos apoiamos nas falas de SLENES (1999) que, embora
reconhecendo que os senhores pudessem “sugerir, persuadir, pressionar e finalmente
aprovar ou vetar os nomes escolhidos”11 pelos cativos, caberia a estes últimos, a seleção.
Isto não significa que não houvesse uniões “impostas” pelos proprietários, mas também
parece pouco provável que uniões formadas a partir de uma intervenção direta pudessem
resistir ao tempo.
Acreditamos que a atuação senhorial era permanente sobre a vida de seus
escravos, entretanto houve caminhos pelos quais os cativos deixaram explicitar suas
opiniões, suas vontades, quer seja optando pela união consensual, com cativo de outra
propriedade e respondendo, assim, pelo ônus que isso pudesse causar, quer seja unindo-se
ao seu parceiro antes mesmo da oficialização da união.
No que se refere à escolha de parceiros a partir do critério origem, embora
havendo intervenção senhorial, também resultava de critérios adotados pelos envolvidos.
Critérios que poderiam ser ou não compartilhados por seus senhores. Se não fossem, os
escravos criavam meios de valer suas opiniões, embora sempre que possível fosse-lhes
mais vantajoso a conjunção de interesses, facilitando a realização da cerimônia.
Dentre os registros de casamento, observamos, tanto na primeira quanto na
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segunda metade do século, o predomínio da endogamia, representando, respectivamente,
53 (72,60%) e 84 (55,63%). Endogamia que, antes e depois de 1850, foi um evento de
africanos, pois estiveram em 42 (57,53%) e 54 (35,76%) sacramentos, respectivamente.
A diminuição percentual vista resultou, em parte, do aumento da endogamia entre
crioulos, passando de 11 (15,07%), entre 1830-1849, a 30 (19,87%), entre 1850-1886.
Unindo os dados aos dos casais que batizaram seus filhos ao longo do século XIX,
mas que não tivemos acesso aos seus registros de casamento, verificamos que a
endogamia africana, também foi predominante. Esta foi a característica de 183 (44,86%)
e 85 (31,95%) casais, respectivamente, localizados entre 1830-1849 e 1850-1886. Já a
endogamia crioula, passou de 34 (8,33%), para 52 (19,55%). E a exogamia passou de 80
11
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(19,61%) para 73 (27,44%). No caso dos cativos com origem desconhecida, as
freqüências foram de 111 (27,21%) e 56 (21,06%), respectivamente, nos anos anteriores e
posteriores a 1850.
Ou seja, ao longo do tempo houve uma diminuição percentual da endogamia
africana, um aumento da crioula e da exogamia. No que se refere à última, predominavam
uniões entre homens africanos e mulheres crioulas, em posição a homens crioulos e
mulheres africanas. Dentre os registros de casamento, os primeiros estiveram em três e 30
cerimônias, respectivamente, entre 1830-1849 e 1850-1886. Os segundos, por sua vez,
compareceram ao sacramento sete e cinco vezes, respectivamente. Somando casamento e
batismo, casais formados por homens africanos e mulheres crioulas somaram 47, nos
anos anteriores a 1850 e 64, após 1850. Já homens crioulos e mulheres africanas, foram,
respectivamente, 33 e nove.
Quando houve exogamia esta envolveu, portanto, homens africanos e mulheres
crioulas, constatação localizada igualmente para o agro-fluminense, em 186012; para São
José, freguesia da cidade do Rio de Janeiro, entre 1802-1822, somando 25 casais, contra
19, envolvendo homens crioulos e mulheres africanas13; e para Lorena, em São Paulo, no
ano de 180114.
Os dados, embora informem a maior tendência a endogamia, apontam também
para uma não negação a união entre cativos de diferentes origens. Mostram, inclusive,
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uma tendência, ao longo do tempo, de aumento da exogamia, passando esta, tal como
visto, de 13,70%, entre 1830-1849, para 23,18%, entre 1850-1886, no caso dos registros
de casamento. Os informes extraídos dos batismos confirmam a tendência, ou seja, de
20,89% dos casais localizados antes de 1850, chegando a 33,04%, após a data. Ou seja,
uma tendência em longo prazo para unificação de indivíduos separados por suas
diferentes experiências e vivências culturais, em prol de uma unificação formadora de
uma comunidade escrava que, após o término do tráfico de escravos africanos, caminhou
rumo a uma crioulização.
No que se refere às origens de homens e mulheres ligados por matrimônio, vemos
que, entre 1830-1886, os homens os africanos compareceram 132 vezes, ou 58,93%; os
12
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crioulos, 24,11%; e os de origem indefinida, 16,96%. Entre as mulheres, em 113
sacramentos, 50,45% das noivas eram africanas; 34,82%, crioulas; 14,73%, de origem
indefinida. Ou seja, o matrimônio foi uma experiência dos africanos. Unindo os casais
localizados em registros de casamento e de batismo, temos: 58,75% dos cônjuges, os
homens eram africanos; 20,62%, crioulos; 20, 62%, de origem desconhecida. Entre as
mulheres, temos, 52,52% de africanas; 31,60%, crioulas; e 15,88% de origem indefinida.
Dentre as origens dos noivos, a maior parte correspondia a homens e mulheres
africanos15. Por que os africanos?
O casamento escravo era um evento que reunia escravos de mesmo senhor,
levando cativos a selecionar possíveis parceiros dentro dos limites das propriedades nas
quais viviam. Neste quadro, era mais fácil aos africanos a escolha de cônjuges, do que os
crioulos. Isto porque os primeiros não deveriam contar com intensos laços de parentesco
entre seus “colegas” de cativeiro, abrindo a oferta de noivos. Os crioulos, inseridos em
redes de parentesco na propriedade em que viviam, acabavam tendo menor oferta de
noivos no interior das escravarias. Desta forma, teriam que buscar seus parceiros para
além dos limites das propriedades, constituindo uniões que não teriam a aprovação
senhorial, e ficando à parte da Igreja16.
Entretanto, ao longo dos anos as uniões legalizadas tenderam a diminuir. Das 674
famílias nucleares sem ou com filhos localizadas para 1805-1888, em registros de
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casamento e de batismo, 395 ou 58,61%, foram encontradas para os anos entre 18051849 e, entre 1850-1888, foram 279, ou 41,39%17. Ou seja, houve uma diminuição do
percentual de indivíduos envolvidos em laços matrimoniais18.
A explicação para o fato deve incluir os dois personagens envolvidos: os escravos
e os senhores. Aos primeiros, poderia resultar do desinteresse, o que consideramos uma
15

O cruzamento com os inventários poderão facilitar, futuramente, a localização de outras famílias e
ampliar os dados.
16
O cruzamento com os inventários permitirá o acesso a parentes como primos, irmãos que não são
aparentemente perceptíveis nos registros paroquiais, podendo vir a provar a existência de uma realidade
como a que estamos falando.
17
As famílias localizadas nos registros paroquiais de casamento e de batismo foram contadas uma única
vez, quando só localizadas em anos que cobrem um dos subperíodos e, no caso das citadas nos dois
subperíodos, optamos pela contagem duas vezes, para os anos anteriores e posteriores a 1850.
18
O cruzamento com os inventários permitirá, futuramente, uma melhor visualização do movimento, pois
poderemos incluir, por exemplo, os viúvos, indivíduos que em algum momento de suas vidas passaram pela
experiência do casamento, assim como permitirá aumentar o levantamento de famílias formadas pelo casal
unido perante a Igreja.
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explicação insuficiente, isto porque a legalização da união, ao nosso ver, trazia maior
estabilidade19. Sobre isto, dizem FLORENTINO & GÓES (1997), “a sanção legalreligiosa protegia mais os parentes escravos”20. Preferimos acreditar nas dificuldades
encontradas pelos cativos para a legalização de suas uniões. Estas resultavam das
dificuldades de localização de parceiros dentro das propriedades em que estavam, locais
privilegiados, em tese, para encontrar parceiros que poderiam vir a se unir via Igreja.
Esta explicação coloca em cena o segundo personagem citado, o senhor. A ele não
interessava que seus cativos legalizassem suas uniões, evitando assim a possível atuação
da Igreja quando houvesse necessidade de vender um dos cônjuges. Senhores que como
vimos estavam perdendo escravos, possivelmente para as áreas de ponta na economia
imperial. Estes tinham importante papel nesta hora, embora a Igreja considerasse
desnecessária sua autorização a fim de efetuar o matrimônio de escravos, papel tão
importante que determinava, entre outras, o limite no qual os mesmos poderiam se
relacionar, se desejassem sacramentar suas uniões.
Ao longo dos anos, as dificuldades para a oficialização das uniões tornaram-se
mais visíveis, aumentando o percentual de famílias formadas, aos olhos da Igreja, por
mães e filhos. Estas somaram 1986, estando 876 (44,51%) e 1092 (55,49%),
respectivamente, presentes na primeira e na segunda metade do século XIX. Ou seja, a
maior parte daquelas famílias foi localizada nos registros paroquiais dos anos após 1850.
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Por outro lado, as formadas a partir do sacramento, como dito, tenderam a se concentrar
mais na primeira metade do século, ou seja, de um total de 674, 395 (58,61%) e 279
(41,39%) foram, respectivamente, vistas nos anos anteriores e posteriores a 1850.
Portanto, o primeiro tipo de família, sempre mais representativo, foi se
constituindo cada vez mais como a característica mais comum de configuração familiar,
visto que, em comparação com o segundo tipo, compreendia, no primeiro subperíodo,
876 (68,92%), contra 395 (31,08%) famílias legalizadas e, na segunda metade do século,
respectivamente 1092 (79,65%) e 279 (20,35%)21.
19

FLORENTINO & GÓES, 1997, p. 119-120. Estes autores verificaram, em geral, a tendência a
manutenção das famílias em momentos de partilha. Entretanto, observaram maiores freqüências de respeito
às famílias formadas a partir da união reconhecida pela Igreja, tendo, inclusive filhos.
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Num quadro de crise local, de perda da mão-de-obra escrava, o casamento
escravo tornou-se cada vez mais uma experiência de poucos.
Das mães solteiras, sabemos que, nos anos entre 1805 e 1849, a grande maioria
era constituída pelas africanas, somando 491 (56,05%), enquanto as crioulas
corresponderam a 241 (27,51%). No segundo subperíodo, entre 1850 e 1888, a presença
das africanas se reduziu a 230 (24,42%) mulheres, e as nascidas no Brasil chegaram a 493
(52,36%). Já as com origem desconhecida, foram 144 (16,44%) e 219 (23,25%),
respectivamente.
A explicação para o perfil das origens das mães está no quadro demográfico dos
escravos do município, onde havia, senão a maioria, ao menos uma presença considerável
de africanos, incluindo, em menor quantidade, as africanas. Enquanto que, ao longo da
segunda metade do século, num processo de crioulização acelerado, a presença de
crioulos e de crioulas desenhava a caracterização por origem dos escravos.
A presença de mulheres africanas nos anos anteriores a 1850 deixa-nos a
impressão de que, embora as africanas fossem comuns entre as cerimônias de
matrimônio, muitas ficaram de fora, não sendo, portanto, o ritual do casamento
democrático nem para elas. Da mesma forma que o predomínio de crioulas na segunda
metade do século estava inserido num contexto de maiores dificuldades ao casamento,
num quadro em que havia cessado a entrada de africanos e os laços parentais tenderam a
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se fixar, dificultando ainda mais a possibilidade de localização de parceiros, ao lado dos
entraves colocados pelos senhores, desaprovando o casamento inter-propriedades.
Das mulheres apresentadas, algumas poucas 57 (3,14%) das 1818 solteiras,
conseguiram legalizar suas uniões, dividindo-se entre: 26, ou 3,61% de um total de 721
africanas; 29 ou 3,95% de um total de 734 crioulas; e duas ou 0,55%, com origem
indefinida. Ou seja, a grande maioria das mulheres permaneceu solteira, ao menos é isto
que as fontes localizadas apontam.
Destas mulheres, 45 (78,95%) tiveram apenas um filho ilegítimo; 11 (19,30%)
tiveram dois filhos; uma (1,75%) e duas (3,51%), respectivamente, pariram três e quatro
filhos antes do casamento.
A história de Marcelina, pelo que se vê, foi comum. Ela, uma escrava de nação
Guiné, escrava do Ajudante Manoel José Firme, conduziu seu filho natural Felipe,
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nascido a 12 de setembro de 1831, à pia batismal no mesmo ano de seu nascimento, em
Mambucaba. Cinco meses depois casou com seu companheiro de cativeiro, Rafael,
crioulo. Três anos depois do sacramento do casamento nasceu Sotero, no dia 22 de abril
de 1834, ano em que foi batizado e, em 1836, Guilherme22.
Por certo o número de filhos citados correspondem, na verdade, ao número de
crianças sobreviventes que conseguiram ser batizadas e que tiveram seus registros
localizados por nós. Ou seja, referem-se ao mínimo de filhos que estas mulheres tiveram
em suas vidas. A freqüência de se ter filhos ilegítimos antecedendo a legalização da união
foi um processo comum, como observam alguns estudos, como o de SLENES (1999).
Evidentemente, o fato de terem sido citadas como solteiras nas fontes, não
significava que as mesmas fossem, na prática, mulheres sem parceiros. Pelo contrário, o
fato de terem recebido aquela qualificação significa que não eram casadas perante a
Igreja, mas poderiam estar participando de uniões consensuais duráveis. Seus filhos
poderiam, por exemplo, ter seus pais pertencentes a outros senhores, o que, como vimos,
criava um entrave à legalização da união de seus pais.
Estas famílias tiveram sua razão de ser mediante o nascimento de seus filhos.
Vejamos, então, como as mulheres solteiras lidavam com a procriação.

20

22

Livro de batismo de Mambucaba, 1830-1859 e Livro de casamento de Mambucaba, 1830-1871.
Convento do Carmo de Angra dos Reis, RJ.

11

TABELA 1
Intervalos entre os nascimentos das crianças escravas e ingênuas filhas de mães solteiras por subperíodos,
Angra dos Reis, 1805-1888
Intervalos
1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos
11 anos e mais
Não citado
Total

1805-1849
#
26
63
45
27
22
16
7
7
6
2
7
60
288

%
9,03
21,86
15,63
9,37
7,64
5,55
2,43
2,43
0,70
0,70
2,43
20,83
100,00

1850-1888
#
69
167
85
54
27
11
6
4
4
1
6
81
515

%
13,40
32,43
16,51
10,49
5,24
2,14
1,16
0,78
0,78
0,19
1,16
15,73
100,00

Total
#
95
230
130
81
49
27
13
11
10
3
13
141
803

%
11,83
28,64
16,19
10,09
6,10
3,36
1,62
1,37
1,24
0,37
1,62
17,56
100,00

FONTE: Livros de casamento de escravos de Mambucaba, 1830-1875; da Ribeira, 1851-1886; e da Ilha
Grande, 1852-1875. Livros de batismos de escravos da Ilha Grande, 1805-1847 e de 1850-1861; de
ingênuos da Ilha Grande, 1872-1888; de escravos de Mambucaba, 1830-1871; da Ribeira, de 1824-1826; e
de Jacuecanga, 1800-1871. Convento do Carmo e Igreja de Jacuecanga, Angra dos Reis, RJ.

Para a organização da tabela acima e da seguinte, foram contadas as mulheres que
tiveram dois ou mais filhos com indicação à data do nascimento. Aquelas crianças
nascidas entre os dois subperíodos não tiveram os seus intervalos contabilizados.
Por exemplo, a cativa Clara, crioula, escrava de Manoel Pedro Gomes, teve três
filhos batizados, em Mambucaba. Perciliana, nascida em 15 de junho de 1847 e batizada
no mesmo ano; Jenuína, batizada em 1852 e nascida em 9 de outubro de 1851; e João,
nascido a 3 de junho de 1854 e batizado no mesmo ano 23. O intervalo de tempo entre o
20

nascimento dos dois primeiros escravos, Perciliana e Jenuína, perpassou os dois
subperíodos aqui analisados, 1805-1849 e 1850-1888, não sendo possível inclui-lo em
nenhum dos dois recortes. Portanto, não foi contabilizado.
Devemos, igualmente, lembrar que trabalhamos com os dados relativos às
crianças que conseguiram sobreviver diante da elevada taxa de mortalidade infantil e que
23

Livro de batismo de escravos de Mambucaba, 1830-1859. Convento do Carmo, Angra dos Reis, RJ.
Livro de batismo de escravos de Mambucaba, 1860-1871. Convento do Carmo, Angra dos Reis, RJ.
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tiveram seus registros de batismo sobreviventes ao tempo. Isto é, os intervalos
localizados correspondem a intervalos máximos.
Observamos entre as famílias encabeçadas por mães solteiras, a tendência ao
predomínio do intervalo de um ano e um mês a dois anos entre o nascimento de um filho
e outro. Isto ocorreu tanto no total, quanto na primeira e na segunda metade do século
XIX. Nos anos anteriores a 1850, 63 (21,86%) filhos tiveram nascimentos no intervalo de
um ano e um mês a dois anos e 45 (15,63%), no intervalo de dois anos e um mês a três
anos.

Na

segunda

metade

do

século,

aqueles

intervalos

responderam

por,

respectivamente, 167 (32,43%) e 85 (16,51%).
Este foi o caso de Joana, crioula, escrava de Victoriano Marques de Freitas, que
teve seus filhos Querino, em primeiro de agosto de 1852, e sua filha Benedita, em 17 de
junho de 1854, ambos nascidos em Mambucaba24.
O mesmo se vê entre as famílias formadas pelo casamento.

TABELA 2
Intervalo entre os nascimentos das crianças escravas e ingênuas filhas de mães casadas por subperíodos,
Angra dos Reis, 1805-1888
Intervalos
1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos
11 anos e mais
Não citado
Total

1805-1849
#
14
38
26
9
10
3
3
1
3
3
5
27
142

%
9,86
26,76
18,31
6,34
7,04
2,11
2,11
0,70
2,11
2,11
3,52
19,01
100,00

1850-1888
#
12
37
17
9
4
0
0
0
0
0
0
9
88

%
13,64
42,04
19,32
10,23
4,55

10,23
100,00

Total
#
26
75
43
18
14
3
3
1
3
3
5
36
230

%
11,30
32,61
18,70
7,83
6,09
1,30
1,30
0,43
1,30
1,30
2,17
15,65
100,00

20
FONTE: Livros de casamento de escravos de Mambucaba, 1830-1875; da Ribeira, 1851-1886; e da Ilha
Grande, 1852-1875. Livros de batismos de escravos da Ilha Grande, 1805-1847 e de 1850-1861; de
ingênuos da Ilha Grande, 1872-1888; de escravos de Mambucaba, 1830-1871; da Ribeira, de 1824-1826; e
de Jacuecanga, 1800-1871. Convento do Carmo e Igreja de Jacuecanga, Angra dos Reis, RJ.
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Os intervalos entre filhos de mães casadas seguiram o mesmo processo. Vemos
que entre 1805 e 1849, 38 (26,76%) crianças que nasceram a intervalos de um ano e um
mês a dois anos e 26 (18,31%), em intervalos de dois anos e um mês a três anos. Nos
anos de 1850-1888, foram respectivamente, 37 (42,04%) e 12 (19,32%).
Isto significa que, independentemente da legitimidade das crianças, estas tendiam
a nascer a intervalos semelhantes. Ou melhor, independentemente da condição de casadas
e solteiras, as mulheres tinham seus filhos em semelhantes espaços de tempo.
Se as mães solteiras pariam a intervalos semelhantes às casadas, e as últimas eram
entendidas como participantes de relacionamentos mais estáveis, o intervalo de tempo
semelhante pode ser um indício de que, se não todas, ao menos algumas poderiam estar
participando de uniões consensuais estáveis.
Para a afirmação, vemos que o número de filhos que ambas tiveram foram
semelhantes: as mães solteiras com um filho somaram 1434; com dois, 311; com três,
111; com quatro, 46; com cinco. 24; e com seis ou mais filhos, 13. As mães casadas, por
sua vez, somaram, respectivamente, 336; 101; 41; 15; sete; e um.
Pelo que parece o fator estado conjugal não definiu comportamentos específicos
na hora da procriação. Assim como, a avaliação da origem também não. A separação
entre mulheres africanas e crioulas apontou, igualmente, para o predomínio do intervalo
de dois anos entre o nascimento dos filhos.
A semelhança entre os intervalos de nascimento entre os filhos de mães solteiras e

20

casadas possibilita, tal como sugerido por TEIXEIRA (2001), que pensemos que muitas
mães solteiras poderiam estar participando de uniões consensuais estáveis.
Por exemplo, Benedita, crioula, escrava de Antonio de Souza Lima, da Ilha
Grande, teve quatro filhos batizados: Jacinto, nascido a 3 de julho de 1849 e batizado no
ano de 1852; Ambrosio, nascido em 5 de dezembro de 1850 e convertido a fé cristã no
mesmo ano; Joaquim, nascido em 17 de dezembro de 1851 e batizado no mesmo ano; e
Amâncio, nascido em 8 de abril de 1853 e batizado naquele ano.
Vemos que ela pariu, no mínimo, quatro crianças, sendo que elas nasceram a
intervalos de um ano e cinco meses, entre o primeiro e o segundo filho; de um ano, entre
o segundo e o terceiro; e de dois anos, entre o terceiro e o quarto filho. Ou seja, em
24

Livro de batismo de escravos de Mambucaba, 1830-1859. Convento do Carmo, Angra dos Reis, RJ.
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intervalos curtos e não díspares com o que fora apresentado na tabela 1. E mais,
semelhante ao visto para as mulheres casadas, ou seja, com predomínio de intervalos
entre um ano e um mês a dois anos e, em menor freqüência, de dois anos e um mês a três
anos.
Portanto, Benedita poderia estar numa propriedade que não lhe oferecia muitas
possibilidades de escolha de parceiros, levando-a a estabelecer relacionamentos
consensuais. Vale observar que ela foi a única escrava adulta citada nas fontes como
pertencente a Antonio de Souza Lima. Ao mesmo tempo, a freqüência com que teve seus
filhos batizados e o intervalo de tempo entre o nascimento de um filho e outro, podem ser
indícios de que ela estava inserida em relação consensual estável25.
Entretanto, encontramos, igualmente, mulheres que aparentemente apareceram
uma única vez no sacramento do batismo, como Ignácia, crioula, mãe de Porfírio,
batizado na Ilha Grande em 1855, cativos de Antonio de Brito Coutinho26. Casos como
esse, de mães citadas uma única vez, podem indicar, também, que houve mulheres
solteiras que participaram de uniões fortuitas.
Portanto, entre 1805 e 1888, as famílias nucleares foram diminuindo
percentualmente, resultando de um projeto senhorial que visava evitar a intervenção da
Igreja em seu relacionamento com seus escravos. Assim como, ao longo da segunda
metade do século XIX, a grande diminuição de escravos, significando diminuição de
20

cativos nas propriedades, e o processo de “crioulização” criaram uma escravaria cada vez
mais apadrinhada, limitando a possibilidade de localização de parceiros entre os escravos
de seus donos. Conseqüentemente, menores condições para a efetivação de uniões legais
e, por seu turno, gerando a ampliação da ilegitimidade e de famílias formadas por mães
solteiras e seus filhos.
Estas foram se tornando cada vez mais comuns em Angra dos Reis. Mulheres que,
antes de 1850, tenderam a ser africanas, correspondendo a 56.05%, e, após 1850, embora
ainda existissem africanas como mães solteiras, eram as crioulas as predominantes,
somando 52,36%.

25

A possibilidade em se associar número de filhos e o intervalo entre os nascimentos entre as mães
solteiras e as mães casadas foi apontado por TEIXEIRA, 2001, p. 109.
26
Livro de batismo de escravos da Ilha Grande, 1830-1871. Igreja de Jacuecanga, Angra dos Reis, RJ.
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Algumas poucas escravas, entre africanas e crioulas, na primeira e segunda
metade do século, conseguiram, após parir, se unir em matrimônio. Nestas poucas vezes,
as mães geralmente tinham tido apenas um filho ilegítimo.
Tais famílias encabeçadas por mães solteiras poderiam estar, efetivamente,
participando de uniões estáveis, embora não reconhecidas pela Igreja. Para tal
verificamos que muitas tiveram comportamentos diante da maternidade semelhantes aos
das casadas, entendidas como participantes de relacionamentos mais estáveis.
Enfim, diante de um quadro de perda de mão-de-obra, de risco de separações via
venda, os escravos foram redesenhando suas famílias, fazendo da uniões consensuais uma
possibilidade cada vez maior, em oposição a dificuldade de efetivar seus relacionamentos
perante a Igreja.
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1
AGRICULTORES DA COLÔNIA CAXIAS, RIO GRANDE DO SUL, 1890-1910
Marcia Sanocki Stormowski

“Estou convencido de que o melhoramento dos meios de comunicação não
trará como conseqüência a produção de cereais na região agrícola
montanhosa, mas deve provocar o desenvolvimento da cultura industrial”.1

Um dos principais objetivos do governo ao promover a colonização da região
serrana: promover a cultura de cereais. O outro objetivo, de povoar a região serrana
ainda coberta de mata nativa, foi alcançado graças ao grande número de imigrantes
italianos vindos no final do século XIX e ao significativo número de filhos das
famílias.
Os imigrantes estrangeiros estabelecidos na região da Serra Geral enfrentavam
imensas dificuldades para transportar suas mercadorias até a capital Porto Alegre,
principal centro consumidor e porto de exportação do estado na época. O transporte
era feito sobre mulas ou carretas até 1910, ano em que foi inaugurada a ferrovia que
ligava a Colônia2 Caxias ao município de São Sebastião do Caí, a partir de onde os
produtos poderiam seguir até o Porto de exportação de Porto Alegre por via fluvial. A
estradas que ligava a Colônias Caxias (atual município de Caxias do Sul) a são
Sebastião do Caí tinha forte declividade.
Porém, como perceberam algumas autoridades da época, havia limites ao
crescimento da produção de grãos que iam além da simples questão dos meios de
transporte. No mesmo Relatório citado na epígrafe, o Secretário de Obras Públicas do
Estado comenta, acertadamente, que a agricultura encontrava como limite as
características das terras de mato da serra, que eram férteis, mas não comportavam
máquinas agrícolas e, depois de desmatadas, perdiam o húmus rapidamente devido às

1

Relatório da Secretaria de Estado dos Negócios das Obras Públicas – 1909. Porto Alegre:
Livraria do Globo, 1909, p. VII.
2
O termo colônia representa diferentes coisas. Chamavam-se colônias aos lotes de terra rurais
comprados pelas famílias de imigrantes. Também chamava-se colônia a área loteada para venda, que
ficava sob uma administração governamental – diretoria da colônia – instalada numa área escolhida
para ser a sua sede. A diretoria da colônia era responsável pela condução da demarcação e ocupação
dos lotes pelos imigrantes. A sede da colônia era demarcada em lotes de tamanho muito menor que os
lotes rurais, e era projetada para ser o centro urbano. Portanto, diferente do significado do termo
“colono” para os imigrantes de São Paulo, que representa um contrato de trabalho com o dono da terra,
no sul, os imigrantes se tornaram donos dos seus lotes de terra – ou das suas colônias. O termo
“colono” representava o imigrante pobre que veio ao Brasil contando com auxílios governamentais
para viagem e estabelecimento em propriedade rural, e que deveria se dedicar à agricultura.

2
chuvas. Tornavam-se assim imprestáveis para a agricultura e por vezes eram
abandonadas pelos colonos.
A imigração subvencionada de europeus para o Brasil iniciou em 1824,
quando foi fundada a colônia alemã de São Leopoldo. Atualmente parte daquela
colônia compõe o município de São Leopoldo, distante 30 quilômetros da capital,
Porto Alegre. Deste desmembraram-se futuramente outros municípios, dentre os quais
São Sebastião do Caí, que dista 64 quilômetros de Caxias.
Os colonos chegavam em grande número, centenas, e não havia lotes medidos
suficientes disponíveis para ocupação; estes imigrantes ficavam esperando em
“barracões”, ou grandes casas de madeira construídas pra este fim, mas por vezes não
grandes o suficiente perto do contingente de imigrantes que chegavam de uma só vez.
Inúmeros são os casos de protestos dos imigrantes por diversos motivos; por vezes as
autoridades resolviam por meio de acordo e outras, pela força.3
Existem excelentes estudos sobre a industrialização no Rio Grande do Sul,
incluindo as ex-colônias. Paul Singer como Sandra Pesavento mostraram que o
comerciante foi um elemento central, que realizou a acumulação de capital necessária
para ocorrer o processo de industrialização. Os comerciantes das colônias se
caracterizavam portanto por serem comerciantes intermediários entre os grandes
atacadistas e importadores da capital, e os colonos. Os colonos somente consumiam
produtos básicos que não eram produzidos na região: café, açúcar, tecidos e produtos
de costura, etc, e os comerciantes vendiam para Porto Alegre produtos agrícolas
produzidos nas colônias. Os estudos sobre imigração compartilham dessa visão e se
inspiram nestes autores para tratar da questão do desenvolvimento econômico.
Pesavento tem destacou os aspectos da desigualdade e exploração existente no
período de colonização, mostrando que o crescimento comercial se baseou na
exploração dos comerciantes sobre a venda da produção agrícola. Quem realizava o
comércio das colônias com Porto Alegre acabava por monopolizar este mercado. Por
essa intermediação dos comerciantes os agricultores se tornavam dependentes,
potencializando sua futura necessidade de proletarização, já pressionada pelo grande
número de filhos de cada família em relação à terra cada vez mais escassa.
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Sobre conflitos e protestos de colonos, ver: LUCCHESE, Terciane Ângela. Relações de
poder: autoridades regionais e imigrantes italianos nas colônias Conde d'Eu, Dona Isabel e Alfredo
Chaves - 1875 a 1889. POA: dissertação de mestrado PUC, 2001.
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Essa discussão inicial teve por objetivo mostrar alguns aspectos envolvidos
com a questão central deste trabalho, que poderia ser expressa da seguinte forma: que
estratégias os agricultores usavam para se reproduzirem enquanto tais, ou em outras
palavras, como foi possível o estabelecimento de milhares de pessoas em uma região
de floresta e de difícil acesso?
Para estudar essa questão, vamos utilizar os inventários da época. Foram
analisados ao todo 216 inventários feitos entre 1888 e 1910 dos cartórios de Órfãos e
Ausentes e Cível e Crime. Para este estudo, no entanto, foram trabalhados 191 desses
inventários, que representam os 123 agricultores e os 68 imigrantes que tem poucos
bens descritos e não é possível afirmar com certeza qual era sua ocupação. A
amostragem de 216 inventários é composta por inventário iniciados nos anos
terminados em 0, 2, 5 e 8, entre 1888 e 1910. A seleção por essas datas permitiu
abordar 50 por cento dos inventários de Caxias do período, com uma
representatividade razoável para cada ano, embora o número total de inventários tende
a reduzir bastante na década de 1900 em comparação com a década de 1890. Os
primeiros inventários de agricultores da amostragem datam de 1892; a maior
representatividade está concentrada neste ano e em 1898.

Agricultores e o preço das terras
Dos 216 inventários da amostra, mais da metade, 123, é seguramente de
agricultores, pois possuem bens que indicam a atividade agrícola, como animais de
consumo (porco, vaca, galinha, cabra), instrumentos agrícolas (enxada, foice,
machado, etc) ou produção agrícola (milho, vinho, parreiral, pipa – para fabricação de
vinho).4 Dessa forma, foram considerados como agricultores aquelas famílias que
visivelmente tiram pelo menos parte de seu sustento da sua propriedade rural, e tem
na agricultura sua principal atividade.
Será dada prioridade para a análise da composição dos bens dos agricultores,
buscando perceber mudanças da forma de organização do trabalho e se existiu uma
tendência ao empobrecimento dessas famílias.
Em 68 inventários da amostra de 216 não se declara bem algum além do lote
rural e da casa, por vezes existe ainda cozinha ou benfeitorias, sem qualquer
4

Em 3 casos não consta a avaliação de tais bens, mas foi declarado no inventário que eram
agricultores. Em outros dois casos, não houve avaliação, mas a declaração dos bens revela a atividade
agrícola.
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informação sobre que tipo de atividade econômica era desenvolvida pela família.
Aparentemente, estas 68 famílias trabalhavam na agricultura, e se somadas as 123 já
mencionadas, resulta em quase 90 por cento dos inventários da amostragem
pertencentes a agricultores.
As atividades mais freqüentes são a agricultura e, num afastado segundo lugar,
o comércio. Além destas, apareceram outras ocupações: transporte e comércio de
produtos, serraria, olaria, tornearia, moinho, curtume, selaria, chapelaria, barbearia,
serviços de costureira. Em um inventário constavam itens agrícolas e mais de um
conto de réis em ações de uma fábrica de tecidos localizada em Caxias. Ainda há o de
um inventário de um funcionário público. Ainda existe uma oficina caseira de
mandolates e uma fábrica de sabão. Há um caso em que o inventariado foi declarado
“industrialista”. Estes inventários podem servir como amostra da diferenciação social
existente entre as profissões existentes.
A maioria dos inventários foi feita por obrigação legal, pois ficavam herdeiros
filhos ou netos menores de idade – daí a maior representatividade dos autos do
Cartório de Órfãos e Ausentes. De acordo com Piccolo, existia resistência em
inventariar os bens devido à distância, à desinformação dos colonos e sobretudo, por
causa dos elevados custos dos autos. Muitas vezes, não havendo dinheiro para pagar
as custas, eram separados bens para este fim; não poucas vezes foram separados bens
vitais para a família, como porcos, vacas, sacas de milho, móveis, e na ausência de
animais e móveis na avaliação, era adjudicada para a justiça parte da terra do
agricultor. Dois casos demonstram esse tipo de resistência. O viúvo de Rachel Sartor:
"o viúvo inventariante compareceu em cartório e apresentou 25$000 para pagamento
das contas e selos, declarando que nada mais pagava". Foi obrigado a pagar o valor
total de 50$000. Outro caso é o do viúvo de Maria Fiedler. Após inúmeras diligências
de citação judicial para inventariar os bens que encareceram as custas, resiste e deixa
de pagar um pequeno valor de 16$000 que ficou faltando ao final do inventário. O
juiz mandou vender bens em hasta pública para seu pagamento.
A maioria dos inventários lista os itens em detalhes. Por exemplo, descreve
cada animal e suas características (velho, novo, pequeno), cada garfo e colher e diz se
os pratos eram de barro ou folha; no caso dos comerciantes, geralmente cada item do
estoque era detalhado. Graças à qualidade das descrições, muitas vezes aparece o
tamanho das terras em metros quadrados ou eventualmente em braças, de forma que
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foi possível estimar o valor das terras e sua oscilação. Foi avaliado o preço da terra de
agricultores, com base em cerca de 60 casos.
O preço que os agricultores pagavam ao governo pelas colônias era bastante
inferior ao preço de mercado. Nos inventários de Pietro Tovasi e de Giuseppe Maggi
consta que pagaram somente "0,62 do real o metro quadrado".
Dos inventários avaliados em 1892, somente um caso especifica o tamanho da
terra, avaliada em 3 réis o metro quadrado. Em 1898, variava entre 7 e 11 réis o metro
quadrado. No ano de 1899 diversos terrenos avaliados em torno de 8 a 10 réis, mas
havia casos de 14, 15, 23 réis o metro quadrado. Essa tendência ao aumento de preços
se repete em 1900, mas alguns terrenos valem mais do que a maioria: 16, 20, 23 e 26
réis o metro quadrado. Em 1902 e 1903, embora a amostra esteja reduzida, parece
haver uma ligeira queda dos preços, ficando entre 3 e 6 réis o metro quadrado – com
exceção de um caso. Depois disso a amostra diminui, mas os valores estabilizam entre
4 e 8 réis. A qualidade das terras parece interferir um pouco no preço.
Muitas vezes algumas luzes para a interpretação podem vir das próprias fontes.
No inventário de Pietro Gaglioto, de 1902, o coletor da receita do estado não
concordou com o preço da avaliação da metade do lote que lhe pertencia. O coletor
discordou dos valores porque soube que a outra metade do lote foi vendida por um
preço quatro vezes maior, e que o inventariado Gaglioto chegara a receber propostas
superiores ao dobro do valor da avaliação. A resposta do juiz foi a seguinte:
“...se o inventariado não vendeu a um de tantos (como diz, muitas tem sido as
propostas rejeitadas pelo falecido), não foi porque deixasse de reconhecer vantagens,
e sim pelo desejo de continuar de posse desse meio lote. Quanto ao que diz referente
a compra feita por Cartegiani do ½ lote contíguo (melhor localizado), não prevalece,
visto este cidadão ter pago caprichos, e isso em época em que foi traçado o
prolongamento da estrada de ferro, em que tudo subiu e subiu, para hoje na quadra
deficiente, onde a propriedade nada vale, o Sr. Coletor estribar-se naquele preço
fictício”. (p. 13).
O final do século XIX conviveu com uma forte inflação gerada pela política
emissionista conhecida como encilhamento, adotada no início do Governo
Republicano. Devido à elevada inflação acumulada nos últimos anos da década de
1890, o preço das terras também parece ter aumentado consideravelmente nestes anos.
Uma aumento de preços atingiu todo tipo de bens, mas parece ter sido maior sobre a
terra.
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Usamos por ano base 1890 para deflacionar o mil-réis em relação à libra
esterlina para verificar qual foi o aumento real do preço das terras listadas nos
inventários.5
Se forem deflacionados os preços das terras, a tendência é que ocorra uma
valorização real das terras somente em 1900, com exceção de alguns casos isolados
para o ano de 1899 – diferente da tendência indicada pelos valores absolutos, de
valorização no final da década de 1890. Até este ano, os preços do metro quadrado de
terra deflacionados se mantiveram estáveis em torno de 1,5 a 3 réis, com poucos casos
mais elevados, como foi visto anteriormente, chegando a quase 7 réis. No ano de
1900, o preço mínimo real do metro quadrado de terra aumenta para 3 réis, enquanto a
maioria dos lotes ficam entre 3,5 e 5,5 réis o metro quadrado, com alguns casos de
terras mais valorizadas do que isso – o preço máximo é pouco inferior a 12 réis. Ou
seja, os preços praticamente dobram, mas partir de 1902 estabilizam.
Giron afirma que o preço da terra na Colônia Caxias esteve sempre próxima ao
preço mínimo estipulado pelo governo – algo em torno de 3 réis a braça quadrada 6.
Pelos valores dados nos inventários esse valor médio é bastante razoável
principalmente para os anos posteriores a 1900.
Os preços de Caxias de qualquer período superam os encontrados por Zarth
em inventários de Cruz Alta, Passo Fundo e Palmeira das Missões, municípios do
Planalto gaúcho. Entre 1886 e 1901, numa amostragem de 5 em 5 anos, o preço da
terra no planalto gaúcho, já deflacionado pelo autor, era inferior a 1 mil-réis por metro
quadrado, ficando entre $649 e 7$475 réis o hectare (este último valor mais elevado
data de 1901). Em 1906 o preço real das terras ficava entre 4$787 e 11$468 réis por
hectare, ou seja, o preço máximo da terra em 1906 na região do planalto era pouco
superior a um mil-réis por metro quadrado.7
Observando os dados sobre preços da terra, somos levados a citar Giron, no
seu estudo sobre as companhias de colonização que começaram a se formar ainda no
final do século XIX: “poucos foram os associados das companhias de colonização que

5

Os índices de inflação foram obtidos com base na conversão em libras esterlinas,
considerando 1890 como ano base. Fonte: Séries estatísticas retrospectivas. Vol 1. Rio de Janeiro:
IBGE, 1986. Edição fac-similar. (Separata do Anuário Estatístico do Brasil, Ano V, 1939/1940,
original publicado em 1941).
6
Giron, Loraine Slomp. Caxias do Sul: Evolução Histórica. Porto Alegre: UCS/EST, 1977, p.
24.
7
Zarth, Paulo Afonso. História agrária do planalto gaúcho: 1850-1920. Ijuí: Unijuí, 1997, p.
91.
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não conseguiram o capital inicial no comércio; alguns eram proprietários de terras e
outros, funcionários públicos (…) é o lucro do comércio que irá reproduzir-se na
especulação fundiária”.8
O alto crescimento demográfico da localidade, a promessa da ferrovia, a
diversificação das atividades explicam o aumento dos preços, além do aumento de
liquidez do período explicam o efeito sobre os preços.
Geralmente mesmo que o lote não estivesse totalmente pago, era avaliado e
inventariado, como no caso do inventário do comerciante Daniel Schlabrendorff,
único caso em que consta o valor do lote que deveria ser pago ao governo e o quanto
faltava pagar. O argumento para se inventariar lotes ainda não pagos está explícito no
inventário de João Piva, que teve os autos anulados. O procurador do inventariante
chegou a tentar convencer o juiz a voltar atrás na sua decisão, e com isso explicitou a
defesa para se inventariarem terras mesmo sem título definitivo:
“Finalmente, há uma razão poderosíssima que me levaria à presença do íntegro
magistrado que anulou o inventário, pedindo a reforma de sua sentença, que é: Não
abrir-se um precedente, que forçosamente viria a provocar centenas de questões, em
prejuízo de milhares de órfãos, pois são milhares os que têm ficado, nesta e noutras
colônias, sem que seus progenitores tivessem pago ao governo a importância dos lotes
que lhes foram concedidos, tendo-se, no entanto, partilhado estes lotes pelos órfãos
herdeiros.” (P. 78 v.).

Bens, trabalho, pobreza

Quase todos os agricultores eram muito pobres. O tipo de agricultura que se
fazia era de roçado, com instrumentos agrícolas manuais, menos da metade dos
agricultores possuía ambos instrumentos, enxada e machado, os mais comuns, e
apenas dois agricultores possuíam arado. Em menor quantidade aparecem serrotes,
serras, foices, pás, picaretas, trados, serras, martelos, plaina, verruma, formão e ferro
para fazer tabuinhas. Fogão era um artigo raro (de todos os 228 inventariados, apenas
3 tinham fogão, e nenhum destes era agricultor), os mais pobres simplesmente
penduravam as duas ou no máximo três panelas e chaleira que possuíam com uma
8

Giron, Loraine Slomp. As companhias de colonização - A reprodução do sistema colonial.
In: De Boni, Luis Alberto. (org.). A presença italiana no Brasil. Vol. II. Porto Alegre: EST, 1996, p.
499-500.
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corrente sobre o fogo feito no chão em um canto da cozinha. O número de talheres e
pratos (normalmente de barro) indicava com muita proximidade o número de
moradores da casa. A maioria das casas não era assoalhada nem forrada, e a cozinha,
um pequeno cômodo em torno de 16 ou 30 metros quadrados, geralmente era
construída separada da casa. As casas dos agricultores e colonos mais pobres
variavam desde 20 até 80 metros quadrados. Eram construídas de tábuas, “rachões de
tábuas” e algumas de pedra, cobertas por tabuinhas. Morar em uma casa de tijolos
coberta de telhas, forrada, assoalhada, com divisórias e envidraçada era um luxo
adquirido apenas por alguns – não agricultores. Do total de 228 inventários, 24 não
tinham ainda terminado de pagar sua colônia. Destes, 17 eram agricultores
inventariados em 1892, quase a metade dos 36 inventários de agricultores dessa data.
A terra era o bem mais valioso para os 123 agricultores: sozinha soma em
média 70% do monte-mor destes. Terra e casa totalizam, em média, 85% de todos os
bens dos agricultores. A maioria dos agricultores tem apenas uma propriedade rural, e
somente três possuíam também propriedade urbana.

Pa rticipa çã o do s be n s n a co m po s içã o do
m o n te -m o r do s a g ricu lto re s
Ca s a e
c o zin h a
1 5 .1 %

O u tro s
4 .5 %

A n ima is d e
c o n s u mo
6 .9 %
A n ima is
d e c a rg a
3 .7 %

T e rra
6 9 .8 %

Por ser o bem mais valioso dos agricultores, geralmente a terra é responsável
pela variação dos montes-mor. No entanto, nos casos em que a família tem muito
pouca terra, os demais bens, principalmente animais, perfazem boa parte do montante,
de forma que normalmente os menores montes-mor pertencem às famílias que tem
menos terras.
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O transporte na região era difícil, e 67% das famílias de agricultores possuía
um animal de transporte (mula, burro, cavalo ou égua) – destas famílias, muito poucas
tinham dois ou três animais de transporte, e 33% dos agricultores não possuíam
nenhum destes animais. Quase 84% criavam porcos, mas apenas 16,5% destes têm
mais de dez porcos, o que indica que a maioria dos agricultores criava estes animais
principalmente para consumo próprio. Seis agricultores possuem latas para banha.
Outros animais para consumo, como galinha ou vaca, estão presentes em 86%, e 6 em
inventários apareceram uma ou duas cabras. Do total de 123 inventários de
agricultores, 24 % (30 famílias) tem bens que indicam a produção de vinho, dispersos
em todas as datas de inventários, e apenas 6 fabricavam banha.
O maior número de inventários se concentra na década de noventa, mas é
possível comparar a situação econômica dos agricultores com o passar dos anos.
Mesmo descontando a inflação do período, os valores dos montes-mor tendem a
crescer. As médias dos montes-mor dos agricultores por ano (considerando o ano de
avaliação, que não é necessariamente o ano de início do inventário) é a seguinte:
Média dos montes-mor de agricultores em valores absolutos e valores
deflacionados, pelo ano de avaliação*
Data
1892
1895
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1908
1910

Média (valor
absoluto)
395$273
742$263
2:724$937
7:854$720
3:694$610
2:337$100
2:080$815
1:806$778
2:174$633
1:930$830
1:814$400
1:484$500
1:519$500

Média (valor
deflacionado)
210$296
326$556
866$793
2:584$894
1:625$433
1:281$094
1:082$799
938$098
1:287$070
1:145$893
1:225$449
986$051
1:079$803

Inflação
acumulada
87,96%
127,30%
214,37%
203,86%
127,30%
82,43%
92,17%
92,60%
68,96%
68,50%
48,06%
50,55%
40,72%

Número de
inventários
32
12
8
13
19
4
9
6
4
4
3
1
1

*Do total de 123 agricultores, existem 5 inventários sem monte mor cuja avaliação não foi concluída, e
ainda 2 cujas avaliações foram feitas somente em 1920.

Embora a inflação tenha gerado um aumento exagerado dos montes-mor
sobretudo nos anos de 1898 e 1899, isso não significa que não houve aumento do
valor dos monte-mor dos agricultores nesse período. Observando os valores
deflacionados, percebe-se que houve um aumento significativo no valor médio do
total dos bens dos agricultores, estabilizando durante a década de 1900. Assim, optou-
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se por analisar qualitativamente o tipo de bens dos agricultores a fim de perceber
mudanças ao longo do tempo.
Todos possuíam alguns dos bens que caracterizam o conjunto dos agricultores:
enxada, machado, foice e outros instrumento agrícolas, alguns porcos, uma ou duas
vacas, galinhas, entre outros. Giovanni Dalcurtivo, o proprietário de menor montemor do grupo, não possuía animais, mas possuía pipa para vinho, plaina e serrote,
entre outros instrumentos. Bortolo Venzon e Ângelo Simonetto tinham animais e
também tinham plaina e mais um ou dois instrumentos para trabalhar com madeira.
Anna Maria Palioza tinha, entre outros, algumas sacas de milho.
Como vimos, até 1900 não existe uma tendência constante de aumento dos
preços reais da terra, o aumento que ocorre são casos isolados. No entanto, a soma o
valor dos bens das famílias agricultoras tem um crescimento real acelerado nos
últimos anos da década de 1890. Isso aparece principalmente se comparar os bens dos
inventários avaliados em 1892 com os avaliados em 1898 – existem 42 inventários de
agricultores para cada um destes anos. Neste ano aparecem alguns bens que não
haviam aparecido entre os agricultores até então: Giovanni tinha, entre outros bens,
máquina de costura, fios de linho e penas de aves; Giacomo Longo tinha 2 arados;
Giuseppe Maggi tinha arado e debulhador de milho; João Baptista Giani tinha
máquina para massa. Pietro Drago havia dado um dote para o filho casado; Valentini
Motter e João Piva inventariaram dinheiro, algo muito raro. O único bem além de
animais de carga e consumo e instrumentos agrícolas de trabalho em madeira
encontrado em 1892 foi uma máquina de costura, de Ursula Taufer.
Por outro lado, instrumentos manuais de trabalhar madeira aparecem apenas
em 7 inventários em 1892: ferramentas de carpinteiro, ferro, plaina, verruma. Já em
1898, esse tipo de bens existia em apenas 3 inventários – ferro para fazer tabuinhas,
plaina e formão. Depois disso, esse tipo de bens desaparece das casas dos agricultores
– além dos citados, apenas constam em um caso de 1895. É possível afirmar que a
especialização das atividades ligadas à serraria e à carpintaria, já que pouco número
de agricultores possuía instrumentos de trabalhar madeira, e estes casos foram
reduziram com o passar dos anos até não aparecer mais.
Além disso, os inventários confirmam que não existiu tendência à
especialização na produção de suínos – embora as colônias italianas gerassem
excedente desse produto. Dos 9 agricultores que possuíam mais de 15 desses animais,
7 foram inventariados em 1892, apenas 1 em 1898 e 1 em 1900. O motivo da
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diminuição da criação de porcos durante a década de 1890 era a concorrência da
produção das colônias de imigração alemã, que apresentavam crescimento acelerado
da produção de banha e embutidos nesse período. A maior proximidade da capital e o
fácil acesso aos rios navegáveis facilitava o escoamento da produção destas colônias
para Porto Alegre.
A metade dos inventariados de 1892 – ou seja, 17 inventários – possuía mais
de 10 porcos. Entre outros bens como instrumentos agrícolas. Os mais bem sucedidos
deste ano de 1892 tinham na suinocultura um importante aliado. Anna Oppelt e
Carolina Mugnaga, ambas tinham 15 porcos, e esta última tinha ainda 2 mulas, 2
pipas para vinho e 20 sacas de milho. Cesare Thomazine tinha 9 porcos, 2 latas para
banha, 2 pipas e 3 barris para vinho, mula e égua. Domingos Erlo tinha 10 porcos e 20
sacas de milho. Maria Fiedler não listou instrumentos agrícolas, mas tinha 6 porcos, 1
cavalo, 2 vacas e 1 terneiro. Clemente Negri tinha 30 porcos, alimentados com 40
sacas de milho – são os maiores números de porcos e de sacas de milho encontrados
nos inventários pesquisados; neste inventários também constam adiantamentos de
herança para os filhos, pelo que pode-se dizer que este foi um caso especialmente bem
sucedido no esforço dos agricultores pela sua reprodução social, conseguindo
inclusive ajudar significativamente os filhos para se estabelecerem com suas próprias
unidade familiares.
Como todos os agricultores tinham poucos bens, um ou dois animais a mais ou
a menos chega a causar uma variação significativa no valor total dos bens. Os maiores
montes-mor geralmente refletiam o valor elevado das terras, mas em muitos casos
também apresentavam maior quantidade e diversidade dos bens comuns aos
agricultores – animais e instrumentos.
O número de produtores de vinho de vinho parece aumentar depois da virada
do século: 29,4% dos 34 inventários de agricultores de 1892 listam algum bem que
indica produção de vinho (barril, pipa, tina). Apenas em 1898 aparece o vinho
propriamente dito entre os bens listados (Maria Reila uma tinha tina com capacidade
para 300 medidas de vinho, tendo 200 medidas guardadas, e Maria Rech tinha em
casa 15 medidas de vinho). Dos 42 inventários de 1898 ocorre produção de vinho em
23,8%. Para 1902, no entanto, a metade das 12 famílias representadas em inventários
trabalhava com vinho.
Esse conjunto de informações mostra que dentre os inventários que
representam famílias de agricultores, mesmo as famílias cujos bens somam os
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menores valores, tinham uma economia de subsistência minimamente estruturada,
voltada sobretudo para a sobrevivência da unidade produtiva. Bárbara Webster tinha o
menor lote rural encontrado entre todos os inventários pesquisados: apenas 19.600 m2,
ou seja, menos de 2 hectares, e possuía porcos, galinhas e até um cavalo.
Alguns mais bem sucedidos parecem ter trazido sua situação diferenciada na
mala quando emigraram. Como mostra o inventários de João Piva, dono do maior
monte-mor de agricultores cujos bens foram avaliados em 1895. Os bens que indicam
atividade econômica eram, além dos habituais instrumentos agrícolas, vaca, touro e
novilha, além de duas latas para banha. Não tinha muita terra: meia colônia avaliada
em 1:500$000 réis. O que diferenciava seu monte-mor era a posse de 1:340$000 réis
em dinheiro e 1:227$440 em metais, adiantados aos herdeiros. Pelo menos parte dessa
pequena fortuna – pode ser assim considerada para um agricultor da época – tinha
origem italiana, pois o valor de 1:227$440 réis foi dado a duas filhas em, moeda
italiana (56 “marencos”).
As famílias dos colonos são em geral numerosas, mas chama a atenção o
grande número de órfãos das famílias de agricultores. Poderíamos mos pensar que os
agricultores tinham mais filhos que os demais grupos ocupacionais. Mas olhando por
outro ângulo, percebe-se que são as famílias com filhos pequenos que estavam
vivendo um momento, um ciclo de sua existência, de dedicação máxima à agricultura,
e em primeiro lugar, à produção de subsistência.
O casamento e a mudança do casal para seu próprio pedaço de terra representa
o momento em que o rapaz e a moça alcançavam o auge da sua posição social,
assumindo o papel de pai e mãe de família. Isso significa que quando um filho casa, a
unidade familiar da qual ele se desliga está perdendo um trabalhador e perdendo
recursos, pois à medida que os filhos saem de casa, os bens da família precisam ser
repartidos entre os herdeiros. Por isso, uma família está em seu ciclo de máxima
capacidade (e necessidade) produtiva e máxima capacidade de gerar excedentes
naquele período da sua existência em que os filhos são adolescentes e já trabalham,
enquanto os pais são adultos e ainda trabalham. Quando começa a reduzir o número
de trabalhadores e inicia a divisão dos bens, a unidade familiar de produção está
entrando em declínio.
A maioria das famílias de agricultores está no auge da capacidade produtiva,
ou seja, tem mais de 2 filhos maiores de dez anos ou tem ainda no mínimo dois filhos
solteiros trabalhando em casa. A média feita com os 218 inventários indica 15% de
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famílias que já tenham dois ou três filhos maiores de dez anos, e 20% de famílias com
no mínimo 4 filhos solteiros maiores de dez anos. No caso dos agricultores, esses
percentuais sobem respectivamente para 21% e 26%. Ao mesmo tempo, para os casos
das famílias que não listaram bens produtivos, esses valores caem 9% e 15%, havendo
uma representação significativa de idosos cujos filhos já estão todos casados: 28%
(10% acima da média geral). As famílias com filhos pequenos estavam em idade de
trabalhar na agricultura.
Em muitos casos a propriedade do lote era mantida com extremo sacrifício, em
muitos casos a terra foi perdida com dívidas ou abandonada pela sua péssima
qualidade.
No lote de Raphael Bacca não havia local para moradia no lote por falta de
água, e a família morava em casa alugada. A viúva de Antonio Rechi afirma que “por
serem pobres, moravam a favor”, e em 1913 pede licença para vender o terreno, que
está abandonado “devido à péssima qualidade de suas terras, pois que é quase um
paredão”, e afirma que não é possível arrendá-lo. Foi concedida a licença para vender
parte da terra. A mesma afirmação fez Maria Giustina Montenezzo, “parte do terreno
rural é um paredão impraticável”.
Giacomo Longo e s/m Francesca Scemim, eram bastante pobres, e em 1906
vendem parte do lote de residência para pagar credores. Os filhos solteiros residiam
em Nova Trento.
Alguns inventários não chegaram a ser concluídos, são os casos em que não há
avaliação. O inventário de Bortullo Piazza e sua mulher Anna Seben foi iniciado em
1902 e ficou parado sem ter sido feita avaliação até 1920, quando o inventariante não
residia mais em Caxias. o mesmo ocorreu no inventário de Maria Mauli. O inventário
de Giovanni Gaspareto não deixa claro porque não foi finalizado; consta também
neste que um dos quatro filhos, Luigi, “reside em local incerto”. Giovanni Dalcurtivo
não chegou a fazer a partilha, pois “os bens são menores que as dívidas”. Bárbara
Simon também teve seus bens adjudicados aos credores, e um deles pagou as custas
do inventário, por não ter sobrado mais nada para ser separado para este fim.
Desde o final do século XIX percebe-se sinais de uma lógica que acompanha a
história da agricultura inserida em uma economia de mercado: a necessidade de
inserção no mercado leva as unidades produtivas intensificarem o trabalho e a
otimizarem a produção. A busca das famílias por novas formas de trabalhar abre
espaço para adoção de equipamentos e inovações (arado, debulhador, máquina para
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massa), ao mesmo tempo que reduz as possibilidades de sobrevivência do trabalho
artesanal (um indicativo é a diminuição entre os agricultores dos instrumentos de
trabalhar com madeira). Dessa forma, a lógica de mercado timidamente parece se
instalar mesmo entre os agricultores, cujas unidades produtivas estavam estruturadas
prioritariamente para a subsistência. Porém, na medida em que a garantia de
subsistência depende de um grau cada vez maio de inserção no mercado, muito
perdem sua capacidade de subsistir. Realmente, as companhias de colonização tinham
mercado garantido entre os imigrantes mais pobres ou menos afortunados. Veremos
adiante casos de integrantes das famílias que não residem mais em Caxias e situações
de miséria e infortúnio, tentando perceber como foi difícil a fixação dos imigrantes na
localidade.

Os mais pobres

Encontramos outro conjunto de inventários que reflete melhor as situações de
pobreza, perda de bens e separação das famílias. São os 68 inventários que listam
somente casa e terra, e por vezes não tem nada, e portanto são liberados da obrigação
do inventário. Foi uma surpresa encontrar tantas famílias com lote rural e
praticamente sem bens produtivos, pois a imagem comum à imigração da região é a
da família numerosa que realiza uma produção de subsistência com venda de algum
excedente. No entanto, me deparo com cerca de trinta por cento dos proprietários
rurais que não listam bens ligados à atividade econômica, eram muito pobres, e
moravam em suas terras ou em terras alheias.
Seis inventários desses 68 foram arquivados por não terem ficado bens para
inventariar: Ângela Mantovani; Augusto Hümener; Giovanna Scopel (no inventário
da qual "não ficaram outros bens, e sim muitas dívidas passivas") Giovanni Boff e
Pietro Tovasi. Outros três autos ficaram inconclusos.
No inventário de Guerico Slongo os bens não foram avaliados até 1920,
quando a viúva já se mudara e nenhum filho residia mais no município; o lote ficou de
posse de um vizinho. Giovanni Benini era viúvo e vivia em companhia do filho, e
possuía uma colônia que foi vendida um ano antes de morrer por 1:000$000, com o
que “pagou dívidas e gastou o resto”. No caso de Antonio José da Silva (o único lusobrasileiro pobre encontrado), o lote não estava pago e não existiam outros bens.
Battista Zatera também não tinha quase nada. Três dos cinco filhos tinham estado
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civil e residência ignorados. Em vista da insignificância dos bens descritos pela viúva,
os autos foram arquivados. Não tinha terra ou animais. Tinha umas cadeiras, uma
panelas, pratos e garfos.
Eventos importantes da vida dessas pessoas, que ajudam a compreender
trajetórias e estratégias de sobrevivência, estão expressos em suas próprias palavras
registradas nos inventários. O viúvo de Giuseppina Suzin afirma que as
"terras são de má qualidade, não se prestando para agricultura, somente
contêm um pouco de mato (capoeirão); que seus filhos residem com o suplicante, em
terras de propriedade deste e muito afastadas das que lhe pertencem; que se acham
abandonados os pequenos retacos de terras que seus filhos houveram como legítima
materna; que divido ao abandono, são seus filhos imensamente prejudicados com a
invasão e aproveitamento do pequeno mato existente nas ditas terras por parte dos
demais co-proprietários”.
Requer licença para venda, que é concedida, e a família se muda de Caxias
para lugar não sabido.
Ângelo Dagnese tinha uma dívida superior ao valor de todos os seus bens, mas
o credor afirmou ter sido pago em dinheiro e os bens da família não foram
adjudicados a este. Talvez a família Dagnese tivesse dinheiro para pagar, talvez
tenham feito novo empréstimo para pagar a conta antiga, ou talvez tenha chegado a
algum acordo com o credor. Existe nesse caso uma descrição detalhada dos itens que
compõe a dívida. Espanta descobrir que, se não tivesse encontrado meios de quitar
sua conta, Dagnese poderia ter perdido a terra por causa de uma dívida pela compra
de açúcar, sabão, café, arroz, querosene, alguns metros de tecidos, etc., consumidos
durante dois anos. Não custa lembrar que era usual os comerciantes venderem os
produtos fiado durante um ano ou mais, revelando assim fragilidade das economias
dos imigrantes mais pobres.
No inventário de Pietro Fioreli o procurador tem 1/5 das terras adjudicadas
para si por ter se disposto a pagar as custas, pois "o falecido não possuía nada, sendo
que pelo sustento dele a suplicante teve de pedir esmola, e a Comarca Municipal
também lhe deu uma gratificação de 20$000".
O drama da necessidade de migrar não atingiu apenas os imigrante que
deixaram a Europa, mas se reproduziu na medida em que os filhos destes cresciam.
Giron já mostrou que a migração dos descendentes de imigrantes era de tal volume
que, desde fins do século XIX, movimentou o lucrativo negócio de colonização, com
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a criação de diversas companhias de colonização9. Giron mostrou que a maioria dos
empreendedores da colonização acumulara capital inicialmente no comércio, embora
participassem também alguns industrialistas e funcionários públicos. Essas
companhias de colonização, segundo a autora, funcionaram como opção para os filhos
de colonos que a pobreza expulsava de Caxias. Nos inventários poucas vezes está
escrito algo sobre a residência ou profissão dos filhos. Nos casos em que consta
alguma informação, a maioria das famílias tinha os filhos residindo em Caxias, mas
um bom número de famílias tinha filhos residindo fora de Caxias.
Dentre os 68 inventários que não listaram bens ligados a alguma atividade
econômica, é possível listar 7 famílias que têm integrantes residindo fora de Caxias. O
inventariado Luigi Preto, solteiro, tinha uma colônia de terras em Caxias e faleceu em
Passo Fundo (a inventariante foi sua mãe); dois filhos de Francisco Scariot
(Gasparetto e Rossalim Scariot), residiam em Guaporé; dois filhos de Giovanni Seben
e sua mulher Luiza Corso (Giacomo e Antonia Seben), em Antonio Prado e outro
filho (Giovani Seben) em Vacaria; José Antonio da Silva, cujo inventário não foi feito
por não terem restado bens a inventariar, tinha dois filhos (Antonio José de Camargo
e Francisco Antonio de Camargo) residiam em Taquara do Mundo Novo e outro filho
(Siberino da Silva) estava em lugar não sabido. A inventariada Margarida Curzel
residia em Antonio Prado, na chácara da filha Romana. Regina Visoná: Maria
Rossato, filha, reside na Colônia Guarany. O iventariado Matheos Gubert vivia com o
filho Ângelo Gubert em Caxias, outra filha (Joanna) residia em São Francisco de
Paula, era agricultora, e a filha Margarida residia na Colônia Ijuí.
Alguns dos filhos de agricultores também não residiam em Caxias. Em um
caso o filho residia em Porto Alegre, outro em Vacaria e outro em Torres. A viúva de
João Baptista Giani residia no município de Estrela com o segundo marido; ele
inventaria os bens do falecido para poder vender a terra em Caxias e comprar em
Estrela. Giuseppe Maggi (o proprietário do debulhador de milho e de arado) tinha um
dos filhos residindo em Torres. Um filho de Pietro D'Ambros, encontrava-se em lugar
desconhecido há muito tempo.
A lista dos jovens das famílias mais pobres que deixam Caxias é bem maior do
que lista dos que convencionamos chamar agricultores, que, embora quase igualmente
pobres, tinham a diferença de conseguir manter uma unidade de produção pelo menos
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em parte subsistente. Se a tendência ao empobrecimento não pode ser verificada
através dos inventários antes de 1900, as possibilidades de inserção social e
econômica de inúmeros jovens eram quase nulas. A qualidade das terras que piorava
após anos e anos de plantio em correção, o tamanho cada vez mais limitado dos lotes
divididos por heranças, o crescimento populacional acelerado, tudo isso fazia com que
os infortúnios pesassem muito sobre as famílias de agricultores. Conquistar a terra
exigia trabalho e economia; perdê-la era bem mais fácil. Somente o grande afluxo de
pessoas sem melhores alternativas explica como foi possível colonizar a região.
Nem todos os integrantes desse grupo de 68 inventários eram tão pobres, há
sinais de pessoas que já estiveram em situação melhor e decaíram. Giacomo Luchesi
tinha casa de madeira coberta tabuinhas forrada e assoalhada, regular estado, 14x8 e
uma cozinha com paredes de pedra em ½ colônia, além de um cavalo. Consta no seu
inventário que faleceu em Porto Alegre, mas a viúva continuou residindo com os três
filhos menores em Caxias. A casa indica que tinham uma condição sócio-econômica
um pouco melhor do que a maioria dos agricultores, mas viúva teve de vender parte
dos bens em hasta pública para pagar dívidas.
Ainda há o caso de José Felix Sancedo, dono de um lote urbano com casa,
cozinha e benfeitorias. Das dívidas que não foram pagas, restou mais de 1:800$000,
mesmo valor em que os bens foram avaliados inicialmente. Após três praças sem
comprador, o monte-mor se reduz em mais da metade: 800$000. O lote foi então
vendido por 820000 em hasta pública.
Excetuando estes dois casos citados acima, todos eram muito pobres. Se for
considerar que todos eram trabalhadores agrícolas – o que parece perfeitamente lógico
– , não teríamos 123 mas sim 190 inventários de agricultores. Resultaria dessa forma,
que mais de um terço dos das famílias trabalhadores agrícolas que apareceram nos
inventários viviam em uma situação de grande miséria. Resta acreditar que eram
trabalhadores que dependiam de algum tipo de relação de assalariamento. Helga
constatou o crescimento trabalho livre na Colônia de São Leopoldo (mais antiga e
mais desenvolvida do que Caxias, que chegara a incorporar trabalho escravo, mas
com a crise da escravidão passou a procurar colaboradores entre seus pares). “Um
mercado de trabalho livre se desenvolvera na região. Os inventários mostram,
especialmente no período que se inicia em 1871, alemães comprando e vendendo
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força de trabalho livre, isto é, assalariado”.10 Parece que o trabalho em propriedade
alheia é a única forma de explicar esse grupo de inventários tão pobres e sem
produção de auto-suficiência em Caxias.

Considerações finais

Após ler os casos descritos nos inventários, ficamos coma impressão de que é
muito tênue a distância entre o agricultor que tira seu sustento de sua propriedade, e o
trabalhador que não conseguiu manter sua família a partir dos frutos da sua terra.
Vejam-se os casos de dívidas que consomem os bens destas famílias, e vejam-se os
casos de imigrantes que não deixaram bens a inventariar. A imagem que se forma
deste grupo social ao ler com atenção os inventários é a de um grande número de
famílias trabalhando sobre as propriedades rurais, que podem porém, sumir de baixo
dos seus pés diante do primeiro infortúnio.
Em muitos casos das famílias mais pobres alguns filhos migram, por vezes
para lugar não sabido, enquanto os pais ficam velhos e tem cada vez menos bens,
deixados para os herdeiros. Na capacidade de organizar uma unidade produtiva que
gerasse excedente está a diferença entre o agricultor que supera os momentos de
infortúnios – morte, cobrança de dívidas, doenças – e o que perde sua propriedade.
Além disso, a preparação do futuro dos filhos somente foi possível nas famílias em
melhores condições de vida.
A lógica econômica que busca aumento da acumulação fica clara no
aparecimento de itens diferenciados, que denotam tecnologia e produtividade, entre os
agricultores já no final da década de 1890.
A necessidade de obter algum lucro com o trabalho agrícola, por outro lado,
nos mostra a importância da existência do mercado formado por Porto Alegre e em
menor importância pelas colônias alemãs próximas. Não por nada a expectativa da
chegada da ferrovia resultou em um comportamento diferenciado em alguns aspectos
da economia local, por exemplo, na variação dos preços.
Portanto, a capacidade dos colonos de fixarem-se na localidade dependia de
fatores de ordem interna e externa à unidade produtiva. A organização do trabalho no

10

Piccolo. Helga I. L. Transformações sócio-econômicas em são Leopoldo (1824-1899). In:
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sentido de garantir primeiramente a sobrevivência da família denota a intenção de
ficar raízes. Por outro lado, a existência de um mercado próximo, mesmo com todos
os inconvenientes da dificuldade de transporte, garantiu uma dinamização da
economia e o estabelecimento de uma lógica de trabalho perceptíveis mesmo entre os
agricultores.
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COMO O PARANÁ BEBEU O MATE: UM ENSAIO SOBRE O
DESENVOLVIMENTO REGIONAL SOB ATIVIDADE ERVATEIRA
Marco Antonio Ribas Cavalieri1

RESUMO

Esse trabalho procura discutir alguns aspectos do desenvolvimento regional paranaense,
durante o período de mais de um século no qual a erva-mate foi a principal atividade
econômica da região. Para tanto foram analisados alguns elementos presentes na região à
época, procurando fornecer uma interpretação institucional e calcada em sugestões das
modernas teorias de desenvolvimento regional. O artigo também apresenta um breve resumo
da trajetória da economia ervateira, procurando destacar quais foram os principais fatores
responsáveis pela dinâmica observada na atividade.
Palavras-chave: História econômica do Paraná, erva-mate, desenvolvimento regional.
1 – INTRODUÇÃO

Ao longo de quase todo o século XIX e nas primeiras décadas do XX a exportação de
erva-mate dominou o cenário econômico da região que hoje corresponde ao Estado do Paraná.
A existência de imensos ervais nativos proporcionou uma oportunidade de crescimento para a
frágil economia que ali se formava. As peculiaridades desta atividade produziram uma
dinâmica de desenvolvimento econômico que constituiu uma das bases sobre a qual se formou
a economia capitalista no Paraná.
Nesse contexto, este artigo procura discutir o desenvolvimento econômico regional
derivado da economia ervateira. Isto se torna particularmente interessante pelo fato de que a
análise histórica da economia paranaense, no que concerne à erva-mate, guarda certa distância
em relação às teorias de desenvolvimento regional2. Deste modo, o estudo aqui apresentado
utiliza uma abordagem de caráter institucionalista para avaliar em que grau a sociedade
paranaense pode aproveitar a oportunidade de crescimento proporcionada pela exploração da
erva-mate.
A apresentação dos resultados deste estudo está organizada neste artigo da seguinte
forma. Na seção que segue é feita uma breve descrição do referencial teórico utilizado, bem
1
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como das qualificações necessárias para proceder à interpretação do objeto de estudo. Na
terceira parte apresenta-se uma breve síntese da trajetória da atividade ao longo deste período
de mais de um século, desde a década de 1820 até meados dos anos trinta do século XX. A
quarta seção procura formar um quadro dos elementos presentes na região que tiveram
impacto no processo de desenvolvimento. Ao final são traçadas algumas conclusões que
ligam o quadro formado e o instrumental de análise, e são apontadas algumas questões que
permanecem em aberto.

2 – UM INSTRUMENTAL PARA A AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

Neste trabalho, a compreensão de um processo de desenvolvimento regional passa
pela descrição de alguns elementos sócio-econômicos presentes em uma região, os quais
impulsionam ou retardam tal processo. Nessa lógica, Sergio Boisier desenvolve uma teoria de
desenvolvimento regional que vai de encontro às necessidades deste tipo de interpretação.
O primeiro passo para entender um processo de desenvolvimento regional sob essa
ótica, é destacar as diferenças e relações entre o crescimento e o desenvolvimento de uma
região. As diferenças entre estes dois conceitos já foram intensamente trabalhadas na
literatura, pelo menos no que toca à definição do crescimento como um processo de caráter
quantitativo e do desenvolvimento como qualitativo. Para BOISIER (1999, passim) o
crescimento é uma condição necessária para o desenvolvimento, mas não suficiente. Porém,
dada esta condição necessária, proporcionada geralmente pelo crescimento da demanda por
um produto de exportação da região, os fatores que afetam o desenvolvimento parecem influir
também no processo de crescimento. VILLA (apud BOISIER, 1999, p. 13) descreve esse
conceito de uma forma muito simples nos seguintes termos: “Pareciera sugerirse – según
interpreta este lector – que el crecimiento y el desarrollo se derivam de juegos dialécticos (...)
la espiral es la figura geométrica más adecuada para describir la interrelación entre
crecimiento y desarrollo”. Sintetizando essa idéia pode-se dizer que o crescimento, tendo
desencadeado um processo de desenvolvimento de uma região, é afetado positivamente pelos
mesmos fatores que estão presentes na sustentação deste último. Isto é, um processo de
desenvolvimento é capaz de internalizar em certa medida os fatores que afetam a condição
inicial, ou seja, o crescimento.
Os fatores que afetam o crescimento são considerados essencialmente exógenos,
porém, como foi dito acima, a região pode desenvolver a capacidade para internalizar

parcialmente tais fatores (BOISIER, 1999, p. 65-70; BOISIER, 1989, p.616). Sergio
BOISIER (1999, passim) destaca quatro fatores como determinantes do crescimento
econômico. São eles: a acumulação de capital, a demanda externa, a geração de tecnologia e
progresso técnico e a política econômica nacional.
Por sua vez o desenvolvimento será desencadeado a partir de uma oportunidade de
crescimento e pela existência, articulação e coerência entre seis elementos presentes, na
maioria dos casos, em todos os territórios organizados, são eles: (1) os atores; (2) a cultura;
(3) os recursos; (4) as instituições; (5) os procedimentos e o (6) entorno (BOISIER, 1999, p.
51). A idéia é que estes elementos podem atuar de forma coordenada, produzindo um projeto
coletivo de desenvolvimento regional, ou atuar como uma caixa preta, isto é, produzindo um
resultado incerto.
Os atores presentes na região são de três tipos: os individuais, os corporativos e os
coletivos. Os individuais podem ser os empresários, políticos e administradores públicos com
maior importância para a região. Já dentre os atores corporativos estão, por exemplo, os
sindicatos de trabalhadores e os grupos empresariais. Por sua vez os atores coletivos, que
somente são encontrados em algumas regiões, são organizações com demandas
essencialmente identificadas regionalmente. Uma análise interessante da atuação destes atores
no desenvolvimento regional é a avaliação de sua inclinação a um projeto coletivo de
desenvolvimento e sua identificação regional. No sentido desta inclinação ao projeto coletivo
de desenvolvimento a cultura presente numa região pode ser colocada entre dois pólos. Em
um deles está uma cultura de caráter cooperativo, propensa a gerar um verdadeiro processo de
desenvolvimento, enquanto no outro está a cultura individualista/competitiva, a qual pode
gerar crescimento mas não o desenvolvimento.
No que diz respeito aos recursos de uma região, BOISIER (1999) assinala que não se
deve levar em conta somente a quantidade de fatores de produção presentes numa região, mas
principalmente sua “qualidade”. Nessa lógica, torna-se fundamental considerar os recursos
humanos da região em termos de sua autoconfiança coletiva, vontade coletiva, perseverança e
da consensualidade em relação a objetivos coletivos.
As instituições presentes em um território devem, para que o processo de
desenvolvimento possa ser desencadeado, ter a flexibilidade necessária para adaptar-se às
novas contingências, bem como a capacidade de entrar e sair de acordos com outras
instituições. Elas também devem ter a capacidade de projetar um horizonte de oportunidades e
atuar de forma a tornar o processo de desenvolvimento contínuo, isto principalmente a partir
de um planejamento coerente. Essa questão do planejamento diz respeito aos procedimentos

destas instituições, tanto públicas como privadas, no sentido de que elas devem ser capazes de
construir um projeto político de desenvolvimento. Os procedimentos administrativos dos
grupos empresariais da região também são relevantes para este tipo de análise, no sentido de
que podem estar aproveitando a oportunidade de crescimento de forma sustentável ou não.
Por último o entorno da região, composto principalmente pelo mercado, pelo governo
e pelas relações internacionais (ou de região para região), deve ser considerado um elemento
sobre o qual a região não tem poder efetivo, mas que pode ser colocado de forma favorável ao
desenvolvimento através da negociação. A capacidade para negociar com o entorno é
fundamental para o desenvolvimento, bem como uma adequada política de promoção dos
produtos da região nos mercados potenciais.
O estudo dos elementos citados acima pode ser utilizado para formar um quadro das
condições institucionais da região. Contudo, como nesse trabalho o objeto de estudo é uma
economia periférica, principalmente da segunda metade do século XIX, devem ser feitas
algumas qualificações quanto à utilização do instrumental de análise descrito. Nesse sentido, é
difícil imaginar um projeto político de desenvolvimento em uma região pouquíssimo
desenvolvida como o Paraná do século XIX. Sendo assim, o instrumental foi usado como um
“fio condutor” sobre o qual deve-se situar a interpretação das condições do desenvolvimento
do Paraná sob a atividade ervateira. A presença e as características dos elementos pesquisados
foram avaliadas em termos de seus efeitos sobre o desenvolvimento. Em resumo, a idéia da
interpretação presente neste trabalho é a de avaliar como atuaram no Paraná do mate algumas
peculiaridades de elementos ligados à atividade ervateira. As idéias de Sergio Boisier servem
como uma orientação para essa avaliação, pois fornecem um instrumental bem abrangente
para o tratamento da questão do desenvolvimento regional.

3 – A TRAJETÓRIA DA ATIVIDADE ERVATEIRA NO PARANÁ.

A potencialidade econômica da exportação de erva-mate para a Argentina, Uruguai e
Chile já era reconhecida desde o século XVIII. Uma resolução régia de 1722 deu aos
habitantes de Paranaguá a permissão para estabelecer comércio com as regiões que
consumiam a erva-mate. Contudo, estes mercados já eram abastecidos pela produção
paraguaia, em maioria organizada pelas reduções jesuítas ali instaladas. Assim, a exportação
brasileira, em especial a da comarca paulista que iria se tornar o Estado do Paraná,
permaneceu sem muita significação econômica durante todo o século XVIII. Neste sentido
WESTPHALEN (1998, p.230) aponta: “... a comercialização de erva-mate, em todo o correr

do século, permanecera limitada às pequenas permutas com os barcos nacionais que, via de
regra, buscavam em Paranaguá apenas as farinhas de mandioca e o arroz”.
É somente na década de 1820 que a erva-mate passou a se destacar como um ramo de
atividade econômica importante para a região. Dois acontecimentos abriram o mercado,
concentrado principalmente na Argentina, para o produto brasileiro. O primeiro foi a expulsão
dos jesuítas da região das missões, em 1767. Fato que desarticulou a exploração comercial do
produto levada a cabo pelos religiosos. Mas, no início do século XIX a produção paraguaia
fora das mãos dos jesuítas já tinha alguma relevância. Deste modo, pode-se dizer que foi a
proibição da exportação do produto e, o estabelecimento do monopólio estatal do comércio de
mate por parte do governo paraguaio, que determinou a entrada do Brasil como ofertante do
produto3.
Neste cenário, de repentino desabastecimento dos mercados uruguaio e argentino,
faltava ao Brasil a técnica de preparo da erva. Os métodos utilizados àquela época eram
rudimentares e produziam um mate que não agradava ao paladar do mercado platino. Esta
inadequação do produto brasileiro fazia com que parte desse mercado fosse atendida por erva
contrabandeada do Paraguai. Nesse cenário, foi um comerciante argentino, Francisco
Alzagaray, que trouxe para a região de Paranaguá os métodos usados no Paraguai. Este
comerciante também foi o responsável pelo primeiro engenho economicamente relevante
instalado no litoral. A historiografia paranaense é unânime em marcar o início da economia
ervateira com a chegada de Alzagaray (CARNEIRO, 1967; SANTOS, 2001; LINHARES,
1969; WESTPHALEN, 1998).
Durante a década de 1820 a erva-mate rapidamente se torna o principal produto de
exportação do porto de Paranaguá. WESTPHALEN (1998, p.239) estima que em 1826 o mate
representava cerca de 70% do movimento deste porto. O negócio da erva-mate passou por um
pequeno boom neste início, pois a economia daquela região até então tão pouco dinâmica
passou a ter uma alternativa de crescimento através da abertura de um mercado de exportação.
Ao longo do século XIX e do início do XX a economia do mate enfrenta uma grande
volatilidade, mas sempre permanece como a principal atividade da região.
Os dados obtidos por ARANHA (1967) apontam a grande volatilidade a que o produto
estava sujeito, durante o período de cerca de um século entre 1833 e 1936. A partir destes
foram calculados índices para o preço de exportação do produto em libras por tonelada e para
3

Isto aconteceu em razão de uma determinação do ditador paraguaio Francia, a qual estabeleceu o monopólio
estatal da comercialização da erva-mate (1813). O propósito do governante era destinar a produção paraguaia
exclusivamente para o mercado interno. Houve com isso um desabastecimento repentino dos mercados argentino
e uruguaio.

a quantidade. A série de dados foi dividida em duas partes, até 1886 e de 1887 até 1926. Isto
foi necessário porque a primeira parte dos dados está referenciada de acordo com os anos
fiscais utilizados à época, os quais tinham início no segundo semestre do ano indicado nos
dados e findavam no primeiro semestre do ano posterior ao indicado. A partir de 1887 os
dados fazem referência ao período de um ano entre janeiro e dezembro do ano indicado. Os
gráficos 1 e 2 mostram os dados para o preço e a quantidade da primeira série de dados,
respectivamente.
Nos dados apresentados pode-se notar duas características mais destacadas. A primeira
diz respeito à volatilidade do preço da erva-mate no período. Já no que toca à quantidade
exportada é possível notar uma tendência crescente ao longo do tempo. Essa pode ser vista
como resultado tanto do crescimento demográfico dos países consumidores, quanto da
conquista de uma maior fatia do mercado pelo Paraná. Mas, é nas flutuações dos preços que
se pode observar os altos e baixos da atividade em termos da renda dos envolidos.

GRÁFICO 1 – ÍNDICE DE PREÇOS DA TONELADA DE MATE 1833-1886
(BASE 1867=100).
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Alguns pontos desta trajetória são notáveis. A grande alta dos preços no final da
década de 1850 deveu-se principalmente a uma característica marcante do mate, seu uso
militar, como alimentação para as tropas. Esse aumento dos preços foi extremamente anormal,
uma vez que formados os estoques para a guerra que ocorreu na região do Prata, guerra contra
Rosas, o grande aumento da procura cessou. Além disso, ARANHA (1967, p.43) destaca o
fato de que a desvalorização cambial ocorrida nesta época também contribuiu para o aumento
da procura.

GRÁFICO 2 – ÍNDICE DA QUANTIDADE DE MATE EXPORTADO 1833-1886
(BASE 1867=100).
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FONTE: ARANHA(1967)

Outro ponto que mostra uma alta nos preços é o que compreende a guerra do Paraguai.
Os tempos de guerra são colocados pela literatura como um período de grande prosperidade
para a economia ervateira. Nas palavras de SANTOS (2001, p.51): “A situação de guerra
entre o Brasil e o Paraguai teve resultados benéficos para o mate paranaense. A guerra
eliminou a concorrência paraguaia e reabriu os mercados do Prata ao produto paranaense,
graças à aliança militar estabelecida entre o Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai”.
Além da retirada do Paraguai em função da guerra, também contribuíram para o aumento da
demanda a desvalorização cambial de 1864-1869 e o uso do mate na alimentação das tropas.
Os efeitos da guerra do Paraguai se estenderam pela década de 1870, como consequência do
desmanche da economia paraguaia provocado pela guerra.
Algumas crises afetaram o negócio do mate paranaense. Nas causas destas crises
quase sempre se verifica um processo de recessão desencadeado por uma recessão na Europa.
A economia ervateira sofria com os impactos das crises européias sobre as exportações dos
países consumidores. No final da década de 1870 e durante a década seguinte os preços foram
grandemente impactados pela rearticulação da produção do Paraguai. Nessa mesma década, a
Argentina começava a estabelecer um parque de beneficiamento de erva-mate. E, para
desenvolver este parque aumentou em cerca de 15% os impostos sobre o mate beneficiado
(LINHARES, 1969, p.207). Este tipo de atitude por parte dos argentinos seria uma constante
nos últimos anos da economia ervateira, assim o Paraná tentaria sem sucesso, por repetidas
vezes, taxar a saída da erva semibruta para incentivar a exportação da beneficiada. O início da

década de 1880 mostra a reação dos produtores à baixa dos preços com o corte da produção,
causando uma grande queda na quantidade exportada.
O final do século XIX e o início do XX testemunharam o auge e a derrocada final do
mate como principal produto de exportação do Paraná. Nos gráficos 3 e 4 estão os dados para
os preços e as quantidades até 1926.

GRÁFICO 3 – ÍNDICE DE PREÇOS DA TONELADA DE MATE (1887-1926)
(BASE 1914=100).
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FONTE: ARANHA (1967)

O contexto em que se encontrava a produção de mate no Paraná, do final do século
XIX até a década de 1930, tinha algumas diferenças marcantes com relação ao cenário dos
primeiros cinqüenta anos de exploração do produto. Deve-se dar destaque à evolução técnica
na fabricação do mate, responsável não somente pelo aumento da produtividade, mas também
pela melhora da qualidade do produto (WESTPHALEN, 1998, p.273). A estrutura produtiva
no Paraná também estava mais oligopolizada (OLIVEIRA, 2001, p.94). Além disso, a
conclusão da estrada de ferro que ligava Curitiba à Paranaguá teve um papel importante no
barateamento dos custos de transporte. O crescimento demográfico e econômico da Argentina
e, em menor medida do Chile e Uruguai, foram outros fatores que contribuíram para este
período de auge (MAGALHÃES FILHO, 1972, p.-). Mas, uma característica marcante destes
últimos anos foi a luta tarifária entre o Paraná e a Argentina, uma vez que esta última estava
instalando engenhos e iniciando plantações do produto.

GRÁFICO 4 – ÍNDICE DA QUANTIDADE DE MATE EXPORTADO 1887-1926
(BASE 1914=100)
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FONTE: ARANHA (1967)

TABELA 1 – ÍNDICES DE PREÇO E QUANTIDADE DE ERVA-MATE -1930-1936
(1914=100)
Anos
Quantidade
Preços libras-ouro por tonelada
1930
142,64
114,35
1931
129,05
72,06
1932
136,85
68,11
1933
99,56
43,14
1934
108,78
39,29
1935
103,39
29,03
1936
111,97
27,32
FONTE: ARANHA (1967)

Os preços do mate a partir da década de 1890 iniciam uma recuperação e exibiram
uma tendência crescente até o ano de 1913. A quantidade por sua vez manteve-se com uma
tendência de aumento ao longo de todo período, inclusive porque os produtores de mate
tentaram manter suas rendas, mesmo com a queda dos preços, através da colocação de
maiores quantidades do produto. Fato que veio agravar a crise depois de 1913 (ARANHA,
1967, p.131). Alguns fatores conjunturais ainda provocaram uma recuperação nos preços por
volta de 1924, mas após esta breve recuperação a tendência foi de queda acentuada.
Principalmente a crise de 1930, que afetou fortemente os países importadores de mate, e o
crescimento da produção Argentina, foram os fatores que selaram o destino da erva
paranaense. Os preços em 1936 não atingiam sequer os patamares do início do período
analisado, em 1833. Como mostra a tabela 1.
O importante a ser considerado neste longo período, para a interpretação sugerida
aqui, é o fato de que realmente o negócio da erva-mate trouxe para o Paraná uma

oportunidade de crescimento, no sentido discutido acima. Como já foi colocado, segundo
Sergio BOISIER (1999) os quatro fatores que determinam um processo de crescimento
regional são: a acumulação de capital, a demanda externa, a geração de tecnologia e a política
econômica nacional. Nessa lógica, pode-se dizer que a tendência observada de aumento da
quantidade exportada ao longo do período destacado demonstra que a demanda externa pelo
produto existiu e foi, pelo menos em tendência, crescente ao longo dos anos. Apesar da
concorrência paraguaia e, do embate com o produto já produzido na Argentina nos últimos
anos, é notável que o mate paranaense encontrou mercado crescente no exterior até pouca
antes da grande depressão. No tocante à acumulação de capital e sobre a geração de
tecnologia, percebe-se que os engenhos puderam investir em aumento da produtividade
através do desenvolvimento tecnológico, fato que mostra alguma capacidade de acumulação.
Este aspecto será discutido em maior detalhe na próxima seção. A oligopolização do setor no
final do ciclo também demonstra que a acumulação de capital esteve presente. Por sua vez, a
política econômica nacional não constituiu um empecilho ao crescimento da exploração da
erva-mate. Apesar das flutuações constantes do câmbio ao longo do século XIX, e das
tentativas frustradas do estabelecimento da caixa de conversão e a de estabilização nos
primeiros anos do século XX, a política nacional não esteve sistematicamente colocada como
um obstáculo. Nesse sentido é importante destacar que a exportação de mate era uma
atividade essencialmente primária exportadora, beneficiando-se das políticas cambiais
adotadas em prol do café.
É claro que a economia do mate não teve efeitos tão profundos do ponto de vista
nacional, como ocorreu com o café. O mate nem sequer teve uma significação nacional
importante. Mas, para a frágil e incipiente economia que se formava no Paraná seus impactos
foram muito grandes. Era uma alternativa para uma região, a qual antes do surgimento da
exploração do mate, pouco comerciava com outras economias. Esse produto forneceu a
oportunidade de crescimento sobre a qual ergueram-se muitos dos aspectos que
acompanharam o desenvolvimento da sociedade paranaense do século XX.

4 – OS ELEMENTOS REGIONAIS NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO SOB
A ATIVIDADE ERVATEIRA

Como foi dito acima, alguns fatores destacam-se dentro do cenário institucional em
termos de seus efeitos sobre o desenvolvimento regional no Paraná do século XIX e início do
XX.

O primeiro fator a ter um papel relevante no processo é a formação do que
MAGALHÃES FILHO (1972) chamou de burguesia industrial do mate, sendo estes os atores
econômicos que dominaram a exploração do produto durante o longo período em
consideração. Nesse sentido, certas particularidades que diferenciam a economia do mate de
uma atividade primária exportadora tradicional, como no caso do café, foram marcantes.
Como a predominância da mão-de-obra assalariada, a inclinação a internalizar o processo de
desenvolvimento tecnológico e a predominância urbana da atividade. Em segundo lugar
destaca-se a atuação do Estado na organização da exploração do mate. Esta atuação foi
marcada pelas seguidas medidas tomadas pelo governo local em favor da atividade, mas sem
nenhuma coordenação ou plano de ação coerente. Também no que toca à atuação do Estado é
necessário marcar o atraso no estabelecimento do Instituto Nacional do Mate como um fator
que teve seus efeitos negativos sobre o processo de desenvolvimento em foco. Por último
deve-se dar destaque à contínua prática de adulteração do produto por parte de alguns
exportadores, fator que contribuiu decisivamente para o descrédito da erva paranaense nos
mercados platinos.

4.1 – AS CARACTERÍSTICAS PECULIARES DA ATIVIDADE

Uma diferença importante pode ser colocada entre a atividade ervateira e outras
atividades tradicionais de uma economia primário exportadora. Essa derivada tanto de uma
estrutura produtiva singular, como das características próprias do produto. A necessidade de
um processamento semi-industrial da erva-mate e o foco da atenção dos atores econômicos
que exercem o domínio sobre a exportação geraram o que MAGALHÃES FILHO(1972)
chamou de burguesia industrial do mate. Nas palavras deste autor:

É óbvio que essa burguesia industrial não era uma reprodução idêntica das burguesias
industriais européias ou norte-americanas, nem era idêntica à burguesia industrial que se
desenvolvia no Brasil em função do processo de industrialização por substituição de
importações [mais adiante, já no início do século XX]. Mas nem por isso era menos burguesia
industrial. Seu poder decorria da propriedade de bens de capital, as relações de trabalho eram
já predominantemente assalariadas desde a época em que no Brasil ainda dominava o
escravagismo (MAGALHÃES FILHO, 1972, p.-).

A exigência de um processamento, mesmo que rudimentar no caso da erva cancheada,
fez surgir empresários que atuavam comprando o mate e processando-o, não tendo seu foco

principal na atividade extrativa4. Esta configuração de estrutura produtiva seria chamada
modernamente, nos termos da economia agrícola, como a predominância do primeiro
processamento sobre os outros pontos da cadeia produtiva. Isto é, os engenhos é que
determinavam a dinâmica da atividade.
Esses atores dominantes, os proprietários de engenho, mais ligados à propriedade de
bens de capital, desenvolveram aspectos marcantes sobre essa atividade. O desenvolvimento
técnico no setor deve ter destaque neste sentido. Isto principalmente por ter sido um aspecto
no qual a capacidade de gerar uma internalização do processo foi marcante.
A história da tecnificação da indústria de erva-mate no Paraná se inicia com a
transferência do “pacote tecnológico” jesuíta. As técnicas trazidas pelo comerciante
Alzagaray permitiram a entrada do produto brasileiro em maior escala na Argentina. E,
durante a primeira metade do século XIX, as técnicas trazidas por esse empresário
permaneceram sem muitas mudanças.
Após este período de certa estagnação nas novidades tecnológicas, as forças motrizes
humana e hidráulica foram gradativamente substituídas pelo vapor. Avanço conquistado,
segundo Temístocles LINHARES (1969, p. 170), pelo engenho de Caetano José Munhoz
instalado em Curitiba. Contudo, a literatura destaca como decisivas as contribuições do
engenheiro Francisco Camargo Pinto (LINHARES, 1969, p. 174; CARNEIRO, 1967, p.110115; MAGNUS PEREIRA, 1990, p.67). A partir da década de 1870 este engenheiro
introduziu inovações no sentido da automatização de tarefas como a torrefação, a moagem e o
acondicionamento. Outras inovações como as esteiras para o transporte de matéria-prima e a
racionalização do layout dos engenhos datam ainda da década de 1880. Deste modo, já no
início do século XX, o beneficiamento da erva e a produção da cancheada tinham um grau
razoável de automatização (MAGNUS PEREIRA, 1990, p.69). Também se destaca, segundo
a interpretação de COSTA (1974), o papel do Barão do Serro Azul como um típico
entrepeneur schumpeteriano. Este foi o financiador de muitas inovações realizadas por
Camargo Pinto.
Esses avanços técnicos podem ser vistos como derivados de uma economia que dava
seus primeiros passos em um mundo de relações de trabalho assalariadas. E isto é um fato
muito importante, uma vez que é justamente o tipo de relações de trabalho que marcam mais
profundamente a característica burguesa dos proprietários dos engenhos de mate. Sendo
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Cancheada era o nome que se dava a erva semibruta, que não passava pelo processo mais complexo de
beneficiamento.

assim, é importante que se destaque o processo de passagem da mão-de-obra escrava para a
assalariada.
Temístocles LINHARES (1969, p. 234-244) cita documentos de meados do
século XIX que relatam a predominância de mão-de-obra livre empregada nos engenhos de
mate. O mais antigo destes documentos data do início da segunda metade do século XIX. Diz
ele sobre a recém emancipada Província (1853): “O comércio de erva-mate é o principal ramo
de sua exportação; e conquanto seja produção do centro da Província, é laborada por homens
jornaleiros...”(CARNEIRO apud LINHARES, 1965, p.63)5. Este autor ressalta que os
escravos foram maioria nos engenhos somente no período anterior à chegada de Alzagaray, o
qual pode-se chamar de período pré-comercial. É certo que os escravos não estavam
completamente excluídos da economia do mate, mas não constituíam a mão-de-obra principal.
Além disso, pode-se dizer que estiveram mais presentes no litoral do que no planalto6. Os
escravos também participavam mais do transporte do produto do que das atividades dentro do
engenho.
É importante destacar que a preferência dos empresários pela mão-de-obra livre foi um
fator menor na determinação da relação de trabalho assalariada como predominante.
MAGNUS PEREIRA (1990, p.66) sugere que o assalariamento era derivado de uma noção de
incentivo à eficiência nos engenhos. Tarefas que tinham o ritmo determinado pelas máquinas
eram trabalhadas por operários que ganhavam por hora, enquanto em outras tarefas, tais como
o enchimento dos surrões (embalagem tradicional do mate à época), o trabalho era
remunerado por surrão preenchido. Contudo, mesmo admitindo essa noção de eficiência por
parte dos empresários, dois outros fatores surgem com mais força como determinantes das
relações de trabalho assalariadas.
O primeiro é a própria escassez de braços cativos na região ervateira. OLIVEIRA
(2001, p. 91) argumenta neste sentido.

Na vizinha Província de São Paulo, com o fim do tráfico atlântico de escravos e a
implantação da economia cafeeira a partir de 1850, começa um fluxo de saída de escravos do
Paraná para São Paulo. As grandes demandas por mão-de-obra para as regiões cafeeiras de
São Paulo e a rentabilidade do negócio cafeeiro acarretam a drenagem de parte dos escravos
paranaenses para São Paulo.
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CARNEIRO, N. Um precursor da justiça social (David Carneiro e a economia paranaense). Ed. Imprensa
Paranense, Curitiba: 1965.
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Enquanto Curitiba, em 1853, tinha 8% da população sob cativeiro, nas cidades de Antonina, Morretes e
Paranaguá este percentual chegava a 20%.

Este autor cita as receitas estaduais advindas da exportação de escravos. Relatórios de
Presidentes da Província, de 1858 até a década de 1880, apresentam receitas provenientes da
saída de escravos. Em segundo lugar é interessante colocar que o escravagismo não esteve
presente, predominantemente, também na atividade de coleta do mate, isto porque a natureza
desta era sazonal, e a mão-de-obra escrava implicava uma imobilização de capital que não
poderia ser aproveitado durante os meses em que não havia coleta.
Por último, entre as características peculiares da atividade ervateira, deve-se citar o
caráter urbano da sociedade formada sob o mate. Isto acontece naturalmente, devido à já
destacada predominância do processamento em relação à fase de coleta. Quando os engenhos
não se localizavam diretamente nas cidades, traziam uma rápida urbanização do seu entorno.
MAGNUS PEREIRA (1990, p. 3-4) dá como exemplo de urbanização o surgimento do
município de Porto de Cima, o qual consegue sua emancipação em relação à Morretes em
função do seu crescimento econômico. Nesse sentido é importante dizer que a urbanização
não resultava somente do aumento da população das cidades, as quais ainda na segunda
metade do século XIX não chegavam a ter dez mil habitantes. Mas o que ressalta o caráter
urbano é a localização das atividades mais dinâmicas do sistema econômico. E, sem dúvida,
no que diz respeito ao mate o dinamismo pertencia aos engenhos localizados nas cidades.
Entre os resultados mais importantes da urbanização paranaense pode-se citar as
melhorias de meados do século XIX, com as quais a população passou a desfrutar de ruas
pavimentadas, crescentes oportunidades de instrução (ainda que muito incipientes) e maior
saneamento. Além disso, é possível argumentar que acelerando a urbanização, a economia do
mate permitiu que a sociedade paranaense desfrutasse de pequenas economias de
aglomeração. A concentração nas cidades ajudou também a formar uma indústria localizada
próxima aos engenhos de mate e, relacionada diretamente com eles, como a metalurgia e a
barricaria.

4.2 – A ATUAÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA DO MATE

A economia ervateira foi sempre uma das preocupações mais importantes dos
governos locais no Paraná, como não poderia deixar de ser, uma vez que a maior fatia das
receitas governamentais advinham do mate. Ao longo dos anos que constituem o objeto de
estudo deste trabalho é possível observar inúmeras leis, regulamentos e determinações a
respeito da atividade. Segundo VANALI (1995, p.23) os principais temas das atitudes

governamentais foram: a organização da produção, a tributação, o controle de qualidade do
produto, o desenvolvimento técnico e a difusão do consumo de mate.
Logo após a emancipação da Província, o primeiro presidente procurou regulamentar a
época de colheita, isto porque a poda das árvores era feita em qualquer época, prejudicando a
produtividade dos ervais e diminuindo a qualidade do produto. Esse regulamento de 1854
dispunha também sobre como fazer a secagem e o beneficiamento. Dentro deste mesmo
problema, o da época de corte e do processamento do produto, diversos outros regulamentos
foram editados através dos anos. Podem ser citadas as leis no 87 de 14/04/1862, no 429 de
24/04/1875, o regulamento de 20/03/1876 e a lei no 638 de 22/03/1882. Cada uma destas
alterava as datas de corte procurando observar o excesso de oferta do produto nos mercados.
Obviamente a tributação também foi foco das atenções do governo local. Isto
principalmente no que toca a taxação da erva cancheada e da beneficiada. Ainda nos
primeiros meses depois da emancipação o governo provincial procura estimular o parque
ervateiro através de uma lei (no 19 de 18/09/1853) que impunha um imposto de 8% sobre o
mate não beneficiado e de 4% sobre o que saía dos engenhos paranaenses. Mas o conflito
tarifário entre a Argentina e o Paraná, com início na década de 1880, foi o ponto alto das
disposições do governo sobre a tributação do mate. Destaca-se a tentativa do presidente
Taunay, que depois de intensos debates entre intervencionistas e liberais sancionou a lei no
810 de 03/11/1885. Esta lei zerava os impostos sobre a exportação do mate beneficiado.
Contudo esta lei não alcançou a efetividade esperada. Isto ocorreu porque a taxa brasileira não
compensou o incentivo argentino à importação de cancheada, e também pelo fato de que a lei
paranaense favoreceu outros produtores que não adotaram regulamento semelhante (Santa
Catarina, Rio Grande do Sul, Mato-Grosso e Paraguai) (LINHARES, 1969, p.223; VANALI,
1995, p.28). A vinculação de alguns impostos sobre o mate às despesas com infra-estrutura e
promoção do produto também foram estabelecidas, estas com resultados positivos.
O desenvolvimento tecnológico foi outro alvo de incentivo estatal. A lei no 30 de
12/03/1854 estabeleceu um prêmio para inventores de processos que aumentassem a
produtividade dos engenhos em 30% e ainda melhorassem a qualidade do produto.
A atuação do governo local também se deu na promoção do produto nos mercados
europeu e americano. Por volta de meados da década de 1870, quando os efeitos da guerra do
Paraguai começam a desaparecer, os governantes e empresários achavam que a grande
solução era a conquista desses mercados. O mate foi levado a exposições agrícolas no
exterior, mas sem o sucesso esperado (LINHARES, 1969, p.162 e ss.). Uma polêmica se
instalou àquela época sobre o fracasso da conquista dos novos mercados (LINHARES, 1969,

p.162-190). Deve-se também mencionar a isenção de impostos determinada pela lei no 526
(1879) para o mate exportado para os EUA e para a Europa.
Por último a luta contra a falsificação do produto, isto é, a mistura da erva com outras
plantas e a adição de substâncias estranhas ao mate, merece destaque. Admite-se que a
efetividade das regulações a este respeito foi aumentando gradativamente, mas este foi um
problema que esteve sempre presente na economia ervateira. O Estado teve neste campo uma
atuação forte considerando sempre este aspecto muito importante nas políticas para a ervamate. Este problema será discutido em maiores detalhes abaixo.
Além das inúmeras medidas tomadas a favor da exploração do mate, teve papel crucial
no destino da atividade o estabelecimento dos Institutos estaduais e nacional do mate.
No final da década de 1920 os produtores nos Estados do Paraná e de Santa Catarina
decidiram se reunir em torno dos Institutos Estaduais, esperando que fosse possível traçar
uma política conjunta para enfrentar a crise que se prenunciava. O Estado apenas participou
dando caráter oficial aos dois Institutos e tornando obrigatórias pequenas taxas sobre a
exportação que os mantinham. Contudo essa arrecadação irrisória, não permitiu que as
políticas de promoção do produto e de fomento ao desenvolvimento técnico se efetivassem
(LINHARES, 1969, p.408). Além disso o principal problema era que os Institutos não
conseguiram reunir a parcela necessária dos produtores para que não houvesse um “racha” no
mercado da erva. Assim surgiram duas ofertas do produto, a dos “de fora” e dos “de dentro”,
fragmentando qualquer tentativa de sustentação coordenada dos preços do produto
(ARANHA, 1967, p. 154-156).
Com o fracasso dos Institutos Estaduais as atenções dos ervateiros voltaram-se para a
necessidade de ajuda por parte do governo central. A demanda por um órgão central já fazia
parte das reivindicações dos envolvidos desde a década de 1920. O Instituto Nacional foi
criado em 1938, subordinado ao Ministério da Agricultura, e com atribuições similares às dos
Institutos Estaduais. A principal ação do órgão foi a tentativa de estabelecer preços mínimos
para o mate exportado, o financiamento seria feito pela carteira agrícola do Banco do Brasil.
Foi então instalado o sistema de quotas para a exportação. Mas, como a Argentina já tinha
uma produção relevante as quotas tiveram que ser fixadas em níveis muito baixos, numa
tentativa de manter os preços em patamares irreais para a nova situação. A política fracassou
porque com o estabelecimento destas quotas em níveis muito baixos vários atravessadores se
estabeleceram vendendo a erva por preços ainda mais baixos.
O grande problema no estabelecimento do Instituto Nacional não diz respeito somente
à política adotada, mas principalmente sobre o atraso na instalação do órgão. Quando o

Instituto foi instalado a Argentina já tinha estabelecido engenhos e plantações da erva. A
política governamental deveria ter sido estabelecida com uma lógica de aumento da
produtividade, e bem antes da crise devastadora da década de 1930, talvez ainda no século
XIX, de modo a não abrir o espaço para que a produção na Argentina se estabelecesse.
Portanto as políticas de aumento de produtividade parecem ter sido insuficientes, apesar do
sucesso na tecnificação do processamento.

4.3 – O PROBLEMA DA FALSIFICAÇÃO DO PRODUTO

O fortalecimento da atividade ervateira teve como um dos seus maiores obstáculos a
adulteração do produto, que desde os primeiros tempos de comércio era praticada
indiscriminadamente. A falsificação da qual o mate era vítima consistia na mistura, junto ao
produto autêntico, de galhos, pedras e ervas diversas. LINHARES (1969, p.84-85) mostra que
o problema já era preocupação dos governantes locais em 1829:

Esse seria um dos grandes problemas do mate paranaense, pois a tal extremo
chegaram as misturas de ervas estranhas com a da planta verdadeira que a câmara de Curitiba,
em sua sessão ordinária de 15 de setembro de 1829, houve por bem tomar em consideração as
bem-intencionadas indicações feitas a respeito por dois de seus membros, a fim de coibir as
fraudes praticadas pelos fabricantes e exportadores, “substituindo criminosamente a ingênua
congonha por outras plantas heterogêneas”.

O principal resultado da prática da falsificação sistemática do mate era o descrédito
que o produto sofria nos mercados consumidores. Com isso a economia ervateira no Paraná
tinha uma constante fonte de forte concorrência, pois quando o Paraguai voltava ao mercado o
mate brasileiro era deslocado para mercados menos importantes, perdendo a parte mais
relevante do mercado argentino. A erva paraguaia parecia menos sujeita às adulterações que
ocorriam no Brasil.
A evolução da luta contra a falsificação pode ser acompanhada observando-se as
medidas tomadas pelo governo para coibi-la. A determinação de 1829 foi inócua, uma vez
que havia dificuldades imensas para a fiscalização do mate adulterado. A inspeção do mate
exportado exigiria mão-de-obra especializada e dotada do “...mais ilibado desinteresse”
(LINHARES, 1969, p.85). Assim, o comércio teve que conviver com este grave problema.
Isto se deve ao fato de que quando não havia outras fontes, principalmente quando o Paraguai
saia do mercado, os mercados consumidores aceitavam a erva “viciada”.

Por ocasião da emancipação da Província do Paraná outras medidas foram tomadas. O
mesmo regulamento, citado acima, que dispunha sobre o período do ano em que o mate
poderia ser colhido, também dava atenção ao caso da falsificação. Ele determinava que o mate
adulterado deveria ser apreendido e destruído, sendo aplicadas multas aos fabricantes e
compradores (VANALI, 1995, p.31). A lei no 87 de 14/04/1862 aumentava o escopo de ação
da anterior. Punia também quem transportava, acondicionava, embarcava, etc. Mais tarde, em
1873, a lei no 349 estimulava a denúncia, prevendo que a multa seria dividida entre o governo
da Província e o denunciante.
Esta sucessão de leis que procuravam combater o mal da falsificação mostra como o
problema perdurava, apesar das legislações para erradicá-lo. É mister acrescentar que somente
no século XX é que as falsificações foram finalmente contidas, mais precisamente na época
da grande crise que acometeu o setor.

5 – CONCLUSÃO

O cenário traçado acima, com características particulares que permearam o negócio de
exploração da erva-mate no Paraná, proporciona um rico caso para uma interpretação do
desenvolvimento regional nos termos sugeridos neste trabalho. Isto principalmente pelo fato
de que é possível observar elementos que atuam em direções opostas, impulsionando ou
colocando-se como obstáculos ao processo em questão. Essa coexistência gera uma dinâmica
peculiar, mostrando que cada caso apresenta aspectos que se mostram favoráveis ou não ao
desenvolvimento. Assim, o desenvolvimento não deve ser visto como um processo gerado
pelas mesmas forças econômicas seja em qualquer tempo ou lugar. Para uma avaliação
histórica do desenvolvimento de uma região as particularidades de cada caso se tornam
cruciais.
No caso do Paraná merece destaque a precocidade com que se instalam as relações de
trabalho assalariadas, como um fator favorável ao desenvolvimento. Nesse sentido pode-se
argumentar que um contingente de trabalhadores não cativos constitui uma disponibilidade de
recursos humanos com maiores capacitações, nos termos colocados acima por exemplo, da
autoconfiança coletiva e de sua participação social. Já no que diz respeito à internalização do
progresso técnico, a economia do mate parece ter atingido seu melhor resultado, fato que tem
relação com a formação da citada burguesia industrial, uma vez que seus interesses eram
exercidos através da posse de bens de capital. Assim, pode-se dizer que as características do

produto, o qual exigia um processamento anterior à exportação, e a estrutura produtiva dele
derivada, fizeram surgir elementos favoráveis ao desenvolvimento a partir de tal atividade.
Contudo, onde parece ter se localizado o principal obstáculo ao desenvolvimento sob a
atividade ervateira é na atuação do Estado. Os procedimentos do governo local eram tomados
apenas de forma contingencial, nunca se estabeleceu uma lógica de ação. Além disso, os
ocupantes do cargo de Presidente da Província, pelo menos durante as primeiras décadas
depois da emancipação não eram paranaenses, e portanto só tomavam contato com os
problemas da atividade quando estavam no exercício do cargo. Pareciam atender as demandas
dos ervateiros com vistas voltadas às contas públicas, e não porque tinham uma identificação
regional com o negócio. Dentro desse mesmo assunto as negociações para o estabelecimento
do Instituto Nacional do Mate também merecem atenção. O atraso pode ter sido causado por
dois motivos, primeiro porque talvez o governo central não estivesse disposto a negociar com
os atores de uma economia que não tinha significação nacional. E em segundo lugar porque
talvez a habilidade negociadora dos envolvidos não foi capaz de persuadir o governo
brasileiro a lidar com o problema. Essa é uma questão que merece maiores esclarecimentos.
Por último, observa-se que a contínua adulteração do produto foi uma característica
que marcou o longo ciclo do mate. Parece ter se estabelecido uma “cultura da falsificação”,
demonstrando que havia uma falta de percepção dos atores envolvidos em tal prática dos
“efeitos colaterais” de tal atitude. Instala-se deste modo uma cultura que se coloca como
barreira ao desenvolvimento a partir de tal atividade. As dificuldades que o governo local
tinha para lidar com o problema são notáveis, principalmente em achar os indivíduos dotados
do “...mais ilibado desinteresse”, como coloca Temístocles Linhares.
Algumas questões permanecem em aberto, principalmente na área estatística, e entre
elas podem ser citadas duas mais interessantes. A análise econométrica dos fatores que mais
afetaram os preços do mate pode confirmar ou refutar as interpretações clássicas citadas nesse
trabalho. Outro estudo estatístico importante pode apontar a presença ou não de uma
amplificação dos efeitos das crises na Europa sobre o mate, uma vez que a importação não era
feita diretamente pelos países centrais, e sim pelos outros países primário exportadores da
região do Prata.
A dificuldade de se tratar um tema como o mate, no Paraná, advém principalmente da
falta de dados e das abordagens apologéticas em relação às figuras históricas paranaenses,
feitas pelos primeiros historiadores que trataram do assunto. Mas mesmo assim é um assunto
de muito interesse, considerando que a interpretação dos fatos neste longo período, com uma

metodologia mais científica, são de fundamental importância para o entendimento da
formação econômica do atual Estado do Paraná.
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1
A ORIGEM E O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CALÇADISTA DE
BIRIGÜI, A FORMAÇÃO DE UMA AGLOMERAÇÃO INDUSTRIAL E A
CONSOLIDAÇÃO DA AGLOMERAÇÃO (1958-1990).
Marco Aurélio Barbosa de Souza (Economista)
(marcoams@fclar.unesp.br)
Apresentação: O objetivo do presente artigo é discutir a origem, o desenvolvimento e a
consolidação da aglomeração calçadista de Birigüi (SP), período compreendido pelas
décadas de 60, 70 e 80. Pretende-se investigar os fatores determinantes que deram origem a
uma indústria de calçados na cidade de Birigüi e o momento em que ocorreu a formação de
uma aglomeração industrial no município. Entre 1960 e 1970 observa-se a presença de um
núcleo de empresas de calçados especializadas na produção de um tipo de calçados
(calçados infantis), a presença de um conjunto de fornecedores e de uma “atmosfera
industrial” voltada à produção de calçados. Esses três elementos, que são chamados de
economias externas, ampliaram as vantagens desse agrupamento de empresas e formaram
uma aglomeração industrial na cidade. As economias externas ao reduzirem as barreiras de
entrada e de saída intensificaram o processo de surgimento de empresas de calçados e de
fornecedores e encaminharam o arranjo produtivo a conquistar uma participação expressiva
na indústria de calçado estadual e nacional. Já no começo da década de 70 o município
recebeu a denominação de “Capital Brasileira dos Calçados Infantis” e nos anos 80 foi
considerado a “Capital – Latino Americana dos calçados infantis”.
Palavras chaves: Aglomeração calçadista, economias externas e cadeia produtiva

Introdução
O estudo da localização da produção industrial em determinados espaços
geográficos é um tema que tem despertado o interesse da literatura econômica nacional e
internacional. Essas concentrações geográficas de empresas vêm recebendo da literatura
vários nomes: Distritos Industriais, Sistemas Produtivos Locais, Arranjos Produtivos,
Sistemas Locais de Inovação, Aglomerações Industriais e Clusters1. Defini-se uma
aglomeração industrial como uma concentração geográfica de empresas de um mesmo setor
industrial, que desenvolve localmente sua cadeia produtiva e um conjunto de empresas
prestadoras de serviços. São várias as questões que estão por trás da analise dessas

1

Alguns trabalhos procuram diferenciar essas concentrações de empresas dividindo-as em algumas
denominações como “sistemas locais de produção” ou “arranjos produtivos locais” conforme apresentado pela
Rede de Pesquisa em Sistema Produtivos e Inovativos Locais (Redesit) do Instituto de Economia da UFRJ
(Redesit, www.ie.ufrj.br/redesit/).

2
aglomerações, entre elas: quais os motivos que levam empresas aglomeradas a gerarem
vantagens competitivas que não estariam disponíveis caso elas estivessem isoladas?
No entanto, poucos trabalhos têm discutido e investigado a origem dessas
aglomerações industrias e o por que algumas delas tem a característica de concentrar uma
parte expressiva da produção, do número de empregados e do número de empresas, quando
comparado ao seu estado de origem ou ao Brasil, daquele tipo de indústria na qual o
aglomerado é especializado. Esse é o caso do setor de calçados no estado de São Paulo, que
tem quase todo o emprego, concentrado em três cidades: Franca, Birigüi e Jaú. Juntas essas
cidades concentravam 73,7% dos empregos da indústria de calçados do estado em 2001
(RAIS/MTB 2001). Em relação ao Brasil, estas três cidades eram responsáveis nesse
mesmo ano por 13,5% dos empregos da indústria de calçado nacional. Cabe observar mais
um dado interessante, cada cidade é especializada na produção de um tipo de produto.
Franca é especializada na produção de calçados masculinos de couro, Birigüi na produção
de calçados infantis e Jaú na produção de sandálias femininas. É sobre essas questões que
se pretende discutir no presente artigo, através de um estudo de caso efetuado na indústria
de calçados infantis de Birigüi. Busca-se determinar a origem desse pólo produtivo e o
momento em que ocorreu a formação de uma aglomeração industrial, investigando os
fatores que levaram essa aglomeração a aumentar sua participação na indústria de calçados
nacional entre as décadas de 60 e 80.

1 - A origem da indústria de calçados infantis de Birigüi (1958-1965)
Os dados levantados sobre as atividades econômicas existentes em Birigüi desde a
fundação da cidade em 1911 até a década de 40 mostraram que não existia nenhuma
atividade relacionada à produção de calçados no município, como: curtumes, sapatarias ou
selarias2. As estatísticas industriais do estado de São Paulo, disponíveis de 1928 até 1937,
permitem acompanhar a evolução dessas atividades econômicas anualmente. Segundo os
dados coletados o município contava com cinco empresas em 1929 que empregavam 28
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O município de Birigüi está situado na região noroeste do Estado de São Paulo, sendo a segunda maior
cidade da região administrativa de Araçatuba, que é formada por 43 municípios. Segundo dados do IBGE
(2000), a cidade possuía uma população de 94.325 habitantes, e encontra-se distante 521km da capital
paulista.
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trabalhadores3. Em 1937, ocorreu uma diversificação das atividades econômicas no
município. Nesse ano a cidade contava com 17 empresas que empregavam 149
trabalhadores. Dentre as atividades principais estavam, as madeireiras, as oficinas de
conserto de caminhões e carroças, as olarias e os fabricantes de licores, vinagres, guaranás e
cervejas.
Somente nos anos 40 surgiram as primeiras atividades relacionadas à produção de
calçados – as chamadas selarias e sapatarias que fabricavam botinas, botas e sapatos.
Segundo Vedovotto (1996), em 1941, instalou-se em Birigüi a Selaria e Sapataria Noroeste,
fabricante de botinas, botas e sapatos, que eram vendidos diretamente ao consumidor, e
produzia também chinelos e sandálias vendidos no atacado. Já em 1947, surgiu a indústria
de calçado Birigüiense de propriedade de Avac Bedouian, que produzia em torno de 40
pares de sapatos masculinos e botinas por dia, trabalhando com quatro a cinco modelos nas
cores tradicionais (preto, marrom e café). A importância destas pequenas sapatarias deve-se
ao fato de que os pioneiros na implantação da indústria de calçados tiveram o início de suas
atividades profissionais como operários nelas.
Dessa forma, a indústria de calçados de Birigüi teve origem no final da década de
50, quando foi instalada a primeira empresa produtora de calçados infantis na cidade no ano
de 1958, denominada “Ramos & Assumpção”. Os pioneiros na produção de calçados
infantis, Antônio Ramos e Francisco Assumpção, tinham trabalhado por algum tempo na
cidade de São Paulo com italianos na produção de calçados infantis; por esse motivo, eles
possuíam informações sobre o tipo de calçado produzido em Franca (SP), na cidade de Jaú
(SP) e no Estado do Rio Grande do Sul. A cidade de Franca era conhecida por sua
especialização na produção de calçados masculinos de couro, a cidade de Jaú pela
especialização em calçados femininos e o Vale dos Sinos (RS) um importante produtor de
sandálias femininas. Segundo Zampieri (1976) os irmãos Assumpção verificaram, também,
que a modelagem infanto-juvenil tinha poucos concorrentes e que este tipo de calçados
necessitava de pouca matéria-prima e equipamentos comparado ao calçado adulto, sendo
sua fabricação feita de modo artesanal. Em decorrência disso, não era necessário ter muito
capital, podendo iniciar a fabricação com poucos recursos. Sua empresa começou com uma
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Nas estatísticas industriais do estado de São Paulo, para o ano de 1928, não consta nenhuma empresa na
cidade de Birigüi.
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produção de 20 pares diários cuja modelagem variava do número 18 ao 28 (masculino e
feminino). Ressalta-se que a primeira fábrica de calçados que iniciou atividades no
município focalizou sua produção nos calçados infantis, que ao contrário de outros tipos de
calçados, não possuía nenhuma região no Brasil especializada na produção. A descoberta
desse nicho de mercado permitiu que as empresas instaladas subseqüentemente
orientassem, também, suas produções para os calçados infantis, desenvolvendo uma
especialização local posteriormente.
Em 1959, por necessidade de aporte de capital, a empresa Ramos & Assumpção
agregou mais dois sócios, Fiorotto, pai e filho, e passou a denominar-se “Fiorotto &
Assumpção”.

2 – A instalação das primeiras fábricas de calçados em Birigüi e o início da
especialização na produção de calçados infantis (1960-1965)

As primeiras fábricas produtoras de calçados foram instaladas no começo da
década de 60, pois antes desse período só houve a instalação da empresa dos irmãos
Assumpção. Segundo Zampieri (1976), durante a primeira metade da década de 60,
surgiram quatro fábricas em Birigüi, sendo uma em 1960, duas em 1962 e uma no ano de
19634. Em 1960 instalou-se a empresa de calçados Ipiranga, constituída por dois sócios,
Jovino Pacheli e Gilberto Caparica. Essa empresa produzia calçados femininos para adultos
e tinha 18 funcionários, permanecendo alguns anos em atividade. A escolha do calçado
4

Os dados apresentados a seguir, sobre a abertura e o fechamento de empresas, bem como sobre a cadeia
produtiva, foram coletados no Livro de Registro de Inscrição Industrial, Comercial e Prestação de Serviços da
Prefeitura Municipal de Birigüi de 1967 (primeiro ano disponível) até 2003. Em decorrência de alguma
alteração societária ou de endereço, algumas empresas que deram início às suas atividades antes de 1967,
também possuem registro nos arquivos da prefeitura Os dados da prefeitura apresentam alguns problemas
metodológicos. O primeiro é que a empresa pode iniciar atividades fabris em um ano, e só ser registrada na
prefeitura no ano seguinte. Desse modo, o ano de instalação da empresa coletado na prefeitura, pode não ser o
correto. O mesmo vale para as empresas da cadeia produtiva. Outro problema está relacionado ao ano de
fechamento das empresas que pode não corresponder ao ano de encerramento das atividades. Para minimizar
esses problemas, foram utilizados alguns procedimentos. O primeiro foi comparar os dados da prefeitura com
as informações coletadas por Zampieri (1976) que realizou pesquisa na cidade em 1971/72. O segundo
procedimento foi utilizar informações de jornais locais como: O Birigüiense, O Noroestino, O Diário de
Birigüi e o jornal “A Verdade” que foram coletados em pesquisa realizada nos arquivos da Biblioteca
Municipal de Birigüi. Esses jornais traziam sempre comentários sobre a instalação de empresas de calçados e
fornecedoras na cidade. Além de que, algumas vezes, quando uma empresa fazia aniversário, esses jornais
montavam uma retrospectiva dessas empresas, na qual contavam o ano de instalação, o número de
empregados, o número de máquinas e equipamentos, e a produção diária dessas empresas em seus primórdios.
Um terceiro procedimento foi a realização de entrevistas com os ex-proprietários.
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feminino tem relação com a sapataria que um dos sócios tinha e que consertava e produzia
sapatos de mulheres5. No ano de 1962 instalaram-se duas empresas, a Sandra e a Rassum.
Essas empresas são um caso interessante, pois a origem de ambas está relacionada ao
desdobramento das empresas anteriores, cuja sociedade foi desfeita, formando-se uma nova
empresa.
No caso da empresa de calçados Sandra, sua constituição se deu através da junção
de dois sócios remanescentes da calçados Ipiranga, Jovino Pacheli e Alceu Tossato. A linha
de produção da empresa teve como foco o calçado feminino, mantendo o mesmo tipo de
calçado produzido pela empresa anterior, a calçados Ipiranga. A Rassum (Rahal &
Assumpção) é outro caso de empresa formada através de um quebra de sociedade, sendo
formada por Antônio Ramos Assumpção sócio remanescente da Fiorotto & Assumpção, e
um comerciante local, Raif M. Rahal. Essa empresa focalizou sua produção de calçados na
linha infanto-juvenil masculino com uma produção inicial de 70 pares/dia. Em 1963,
instalou-se a indústria de calçados Rinde, formada através da união de cinco sócios,
constituindo-se uma sociedade familiar, tendo entre os sócios somente um com experiência
no ramo. O produto escolhido foi à linha infanto-juvenil masculina. Dados sobre a produção
dessas quatro empresas em 1965 mostram uma predominância na produção de calçados
infantis que representava 87% da produção anual local. Em 1965, foram produzidos
316.000 mil pares de calçados em Birigüi, sendo 273 mil do tipo infantil.
Até a metade da década de 60 a cidade de Birigüi contou com quatro empresas de
calçados, que através de uma trajetória de sucesso desenvolveram as condições para que a
cidade desse um salto quantitativo e qualitativo no período seguinte, se transformando no
começo da década de 70 em um grande produtor de calçados.
3 – Aglomerações industriais, economias externas e eficiência coletiva
No seu clássico estudo sobre os distritos industriais ingleses, Marshall (1984)
apresentou as economias externas, que eram oriundas de concentrações de empresas. As
empresas concentradas possibilitavam o desenvolvimento de três elementos: um mercado
de trabalho especializado, um mercado de fornecedores especializados e o transbordamento
do conhecimento.
5
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A primeira característica é o desenvolvimento de um mercado de trabalho
especializado, com o surgimento de uma mão-de-obra treinada e qualificada à disposição
das empresas, que não precisam destinar recursos para o treinamento desse pessoal. A
segunda característica apontada por Marshall (1984) seria o surgimento de fornecedores
especializados de insumos e serviços para os produtores locais. Esses arranjos produtivos
conseguem atrair fornecedores, fazendo com que instalem a produção localmente o que
permite o desenvolvimento da cadeia produtiva na localidade. O terceiro elemento seria o
transbordamento do conhecimento, também chamado de spillovers. A mobilidade da mãode-obra especializada transfere o conhecimento acumulado ao longo do tempo de uma
empresa para outra.
Esses três elementos apontados por Marshall geram economias externas que são
externas ao conjunto das empresas, mas internas à empresa individual, pois possibilita
ganhos na contratação de mão-de-obra, na compra de insumos, componente, máquinas e
equipamentos e na difusão do conhecimento acumulado. As economias externas
diferenciam as unidades fabris aglomeradas, dando maior competitividade em relação às
outras empresas do mesmo setor que estão isoladas. Essas economias externas surgem
espontaneamente, são involuntárias/incidentais e ocorrem pelo simples fato das empresas
estarem agrupadas. No entanto, por estarem concentradas as firmas da aglomeração tendem
a desenvolver formas de ações conjuntas, que possibilitam ganhos de eficiência, auxiliando
no aumento de sua competitividade. Essas formas de cooperação são chamadas pela
literatura de “eficiência coletiva”, sendo derivadas de economias externas locais e ações
conjuntas (Schmitz, 1997).
Ressalta-se que além das questões referentes ao aumento do desempenho
competitivo de empresas aglomeradas, as economias externas também facilitam o
surgimento de novas empresas, de novos fornecedores e de novos prestadores de serviços.
Esse processo encaminha as empresas embrionárias a formarem uma aglomeração
industrial especializada na produção de um determinado artigo.
As economias externas direcionam os investimentos de um detentor de capital
residente em uma aglomeração industrial. Esses recursos são canalizados para uma
atividade especializada e/ou complementar da aglomeração. As atividades complementares
seriam as empresas fornecedoras de insumos, componentes, máquinas e equipamentos ou
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prestadoras de serviços, ou seja, as empresas da cadeia produtiva. O empresário localizado
em uma aglomeração industrial tem acesso a uma mão-de-obra especializada disponível
maior de que caso ele fosse montar sua empresa em outro lugar. Isso ocorre devido à
formação de uma atmosfera industrial, que permite que “(...) os segredos da profissão
deixem de ser segredos e fiquem soltos no ar” conforme diz Marshall (1984). Além disso, a
aglomeração desenvolve empresas da cadeia produtiva, facilitando o contato do empresário
com os fornecedores, sendo desnecessário gastar recursos para obter e processar
informações sobre fornecedores, preços dos insumos e tipo de matérias-primas etc. Dessa
forma, as três economias externas (mão-de-obra especializada, fornecedores especializados
e atmosfera industrial) induzem o detentor do capital a alocarem seus recursos em
atividades na qual a aglomeração é especializada, ou em empresas da cadeia produtiva. Essa
disposição é reforçada pelo “efeito demonstração” que é causado pelo sucesso das empresas
da cidade que expandem anualmente a produção e o número de empregados.
O depoimento dado por dois ex-proprietários de empresas sobre os motivos que os
levaram a montar uma empresa fornecedora e uma empresa de calçados reforça a
argumentação acima. O depoimento foi dado pelo proprietário da Petrilli & Oliveira,
Valdemar Petrilli, fabricante de solas e solados para calçados, fundada em 1968, e por
Florival Cervelatti, proprietário da calçados Cervelatti, fundada em 19676. Segundo
Valdemar Petrilli, ele e seu sócio verificaram que as empresas de calçados de Birigüi
fundadas na década de 60 utilizavam muito um salto e um solado para a produção de
calçados. Como não havia nenhuma empresa que produzia localmente eles resolveram abrir
uma fábrica na cidade para fornecer esses solados. No caso de Florival Cervelatti, o
empresário contou que tinha uma financeira no começo da década de 60 e teve que encerrar
suas atividades devido a uma política econômica implantada no período e que privilegiava
os grande grupos financeiros. O empresário motivado por alguns companheiros juntou-se
com um primo dele e resolveu montar uma empresa de calçados que estava começando a se
desenvolver naquele período.
Esses depoimentos refletem de certa forma a percepção de que o detentor de
capital que reside em uma aglomeração percebe com mais facilidades as oportunidades de
investimentos. O empresário aloca seus recursos na atividade principal ou em atividades
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A entrevista com Florival Cervelatti foi realizada no dia 04/08/2003.
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fornecedoras de insumos, de componentes, de máquinas e equipamentos. Segundo Porter
(1998), os indivíduos que trabalham dentro ou nas proximidades dos aglomerados
percebem com mais facilidade as lacunas a serem preenchidas nos produtos, nos serviços
ou nos fornecedores e com base nesses insights deixam as empresas estabelecidas para
iniciar novos negócios e preencher essas lacunas.
Portanto, a partir do momento que se tem uma aglomeração industrial formada, as
facilidades para o surgimento de novas empresas se potencializam. Essas vantagens são
oriundas das próprias economias externas (mão-de-obra especializada, fornecedores e o
transbordamento do conhecimento). Além disso, as economias externas permitem que
empresas aglomeradas apresentem reduzidas barreiras de entrada e de saída, facilitando o
surgimento de novas empresas. No caso da indústria de calçados, que é uma atividade do
setor tradicional da economia, as vantagens para a formação de novas empresas são bem
maiores, em decorrência das reduzidas barreiras de entrada e de saída. Isso ocorre porque a
produção de calçados exige pouca imobilização de capital, uma planta industrial de pequena
envergadura, um espaço físico de dimensões reduzidas e uma escala de produção pequena.
A tecnologia é simples e de caráter artesanal, necessitando de poucas máquinas e
equipamentos. Tudo isso contribui para o nascimento de uma indústria de calçados e para a
formação da aglomeração industrial.
Nota-se que aparentemente o processo de formação de aglomerações industriais
ocorre com mais freqüência em setores tradicionais da economia, como moveleiro,
calçadista e têxtil. O próprio Marshall realizou seu estudo sobre as vantagens de empresas
aglomeradas nos distritos industriais ingleses do ramo têxtil. Nesses setores, as economias
externas se constituem em um elemento importante para explicar o processo de
desenvolvimento que leva a formação da aglomeração industrial. No entanto, as economias
externas não explicam a origem dos aglomerados, elas só contribuem para explicar seu
desenvolvimento subseqüente. A explicação de como se formou esse pequeno embrião de
empresas, ou seja, a origem dessa indústria deve ser vista caso a caso.
Desse modo, através da junção de alguns elementos como: baixas barreiras de
entrada, reduzidas barreiras de saída e geração de economias externas tem-se elementos que
podem explicar os motivos que levam o desenvolvimento de uma aglomeração industrial de
um setor tradicional da economia. Depois que há aglomeração entra num processo de
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desenvolvimento, suas vantagens vão sendo reforçadas e ela vai se expandindo cada vez
mais, concentrando ao longo do tempo a produção estadual e nacional do produto na qual
ela é especializada. No caso da indústria de calçados de Birigüi, as economias externas
começaram a surgir a partir da segunda metade da década de 60, ampliando-se na década de
70 e 80. Nesse período, novas empresas iniciaram atividades, uma mão-de-obra
especializada começou a ser formada e instalaram-se várias empresas fornecedoras. O
surgimento de novas fábricas de calçados e de fornecedores mostra que o conhecimento
estava sendo difundido na cidade, criando condições para o desenvolvimento industrial.
4 – O desenvolvimento da indústria de calçados, o surgimento de empresas
fornecedoras e a formação da aglomeração industrial (1966-1979)

Na segunda metade da década de 60 e durante a década de 70, percebe-se uma
intensificação do processo de instalação de empresas de calçados em Birigüi (vide tabela 2).
O destaque foi a década de 70, no qual foram instaladas 35 fábricas. O elevado número de
empresas de calçados atraiu fornecedores, surgindo 12 firmas fornecedoras entre 1966 e
1979. O surgimento de empresas de calçados e de empresas fornecedoras gerou economias
externas e desencadeou um processo de formação de uma aglomeração industrial na cidade.

Tabela 1 – Empresas de calçados e empresas fornecedoras instaladas em Birigüi entre 1966 1979
Ano
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Produtores de
3
2
6
3
1
2
2
4
5
2
6
2
6
5
calçados
Empresas
1
2
1
2
1
1
1
3
fornecedoras
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados pesquisados no livro de registro de inscrição industrial,
comercial e prestação de serviços da prefeitura municipal de Birigüi.

No município de Birigüi observa-se a formação de uma aglomeração industrial no
final da década de 60, com a instalação de 14 empresas de calçados e o surgimento de
quatro fornecedores. Neste período o município já era conhecido como um grande pólo
produtor de calçados infantis, e em 1971, foi considerado a Capital Brasileira do Calçado
Infantil (vide figura 1). O Jornal Exclusivo publicou um caderno especial em 16 de
dezembro de 1971 com o título “Birigüi é a capital do sapato infantil”, considerando a
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cidade a maior produtora de calçados infantis do Brasil no começo dos anos 707. Na época a
cidade havia despertado o interesse da imprensa especializada em decorrência do
desenvolvimento das empresas instaladas no município e da característica da produção
local. A partir desse período, a indústria brasileira de calçados, passou a contar com uma
nova região especializada na produção de um tipo de calçado – os calçados para crianças.
Antes disso, as regiões conhecidas como produtoras de calçados eram o Vale dos Sinos
(RS), especializado na produção de calçados femininos e a cidade de Franca (SP)
especializada nos calçados masculinos.

Figura 1 – Página do jornal com o
título “Birigüi é a capital do sapato
infantil” em 1971

Fonte: Jornal Exclusivo (1982).

Para um entendimento mais preciso de como ocorreu a formação de uma
aglomeração industrial em Birigüi é preciso analisar os elementos formadores das
economias externas (mão-de-obra especializada, fornecedores e transbordamento do
conhecimento). Esse procedimento permite investigar com mais profundidade as
características de cada um deles. Deve-se investigar se o pólo produtivo desenvolveu uma
“eficiência coletiva” através de uma maior cooperação e interação entre as empresas. O
surgimento de empresas fornecedoras, a formação de uma mão-de-obra especializada e o
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O Jornal Exclusivo é uma publicação especializada do segmento de couro e calçados e pertence ao Grupo
Editorial Sinos S.A. O jornal que é publicado desde a década de 70 acompanha o desenvolvimento do setor
calçadista brasileiro.
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estabelecimento de um centro de treinamento entre o final da década de 60 e começo da
década de 70 caracteriza a formação de uma aglomeração industrial em Birigüi.

5 – A instalação dos fornecedores e a formação de uma mão-de-obra especializada

Entre 1965 e 1980 surgiram 14 empresas fornecedoras em Birigüi, sendo a maioria
instalada na década de 70. A produção inicial desses fornecedores destinava-se ao
atendimento das necessidades locais, expandindo subseqüentemente as vendas para outras
regiões. A maioria das fábricas produzia localmente e foram formadas com capital local,
sendo que algumas eram oriundas de outros pólos produtores de calçados, principalmente
Franca (SP) e o Vale dos Sinos (RS) que já estavam consolidados no período.
Até 1970 foram quatro empresas instaladas em Birigüi: a Cartonagem Jofer, em
1966; a Petrille & Oliveira, em 1968; a Metalúrgica Fiargo, em 1968; e a Saltos Pérola, em
1969, todas com produção e capital local. O primeiro fornecedor instalado foi Cartonagem
Invicta, que produzia caixas de sapatos individuais e empregava oito funcionários. A
empresa foi constituída na forma de uma sociedade familiar de pai e três filhos, mudando
em 1972 para uma sociedade limitada constituída pelos irmãos, passando a se denominar
Cartonagem Jofer8. Na seqüência surgiram duas empresas em 1968: a Petrilli & Oliveira,
fabricante de artefatos de borracha, solas, solados, placas de neolite, e placas de látex e a
Metalúrgica Fiargo, produtora de artefatos de metal, ilhoses e fivelas9. Em 1969 instalou-se
a fábrica de Saltos Pérola fabricante de saltos de madeira.
Na década de 70 diversificam-se os fornecedores de insumos, componentes e de
máquinas, através da implantação de sete unidades fabris e de um representante. Durante o
período foram instaladas três produtoras de colas e solventes (Kicola, Quimisinos e
Brasquímica), duas produtoras de saltos e solados (Saltos Lindesa e Saltos Montoro), uma
fornecedora de couro (Couros Atlântica) e um representante das máquinas POPPI de
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Segundo as entrevistas realizadas com os empresários, existia uma outra empresa fabricante de embalagem
de calçado anterior à instalação da Cartonagem Invicta.
9
O Jornal “A Verdade” dia 29/06/1968 comentou a instalação da empresa Petrilli & Oliveira, formada pelos
sócios Otaviano de Oliveira Filho e Carmelo Valdemar Petrilli que seria instalada no prédio da antiga agência
Ford na rua Barão do Rio Branco. A produção diária prevista era de 10 mil pares de saltos para crianças e
adultos.
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Franca. A instalação das empresas fornecedoras facilitou a aquisição de insumos,
componentes, máquinas e equipamentos pelas fábricas de calçados da cidade.
Neste período, entre 1966 e 1972, observa-se, também, uma elevação da produção
e do número de empregados das fábricas de Birigüi (vide tabela 2)10. Nota-se que a
especialização das empresas locais era a produção de calçados infantis, o que reforça a
denominação de “Capital Brasileira do Calçado Infantil”, conferido ao município em 1971.
A produção de calçados em 1972 foi de 2.570.000 mil pares, sendo que o tipo infantil
correspondia a mais de 90% da produção das empresas daquele ano. Além disso, a
participação de Birigüi na produção de calçados infantis no estado de São Paulo mostra que
em 1968 a cidade foi responsável por 9% dos calçados produzidos no estado, aumentando
para 12,9% em 1971. Observa-se que a produção de calçados infantis no estado de São
Paulo foi de 10.950.977 mil pares em 1968, elevando-se para 17.292.911 mil em 1971. Já a
cidade de Birigüi produziu 996.000 mil pares de calçados infantis em 1968 elevando-se
para 2.237.440 mil em 1971. Com relação à mão-de-obra, observa-se que o crescimento
contínuo, juntamente com a instalação de um centro de treinamento em 1970 indica a
formação de trabalhadores especializados no município.

Tabela 2 – Número de empregados e produção (em mil pares) das fábricas de calçados de Birigüi
entre 1966 - 1972
Anos
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
Número de
Empregados
Produção

347

431

600

786

463.000

627.000

1.075.000

1.515.000

1.169

1.346

1.607

1.888.000 2.432.000 2.570.000

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados extraídos de Zampieri (1976).

A elevada concentração de mão-de-obra na indústria de calçados de Birigüi
permitiu que a cidade se projetasse como um grande pólo produtor de calçados no estado de
São Paulo. Os dados do Censo Industrial de 1970 mostram que o estado de São Paulo tinha
27.574 empregados na indústria de calçados. O município de Birigüi empregando 1.169
trabalhadores representava 4,2% do número trabalhadores da indústria de calçados do

10

Dados sobre a mão-de-obra empregada e produção anual das fábricas do município não foram encontrados
para o período de 1973 a 1985.
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estado11. Além disso, o índice de especialização construído com base no número de
trabalhadores das fábricas da cidade mostra uma especialização da estrutura produtiva local
na produção de calçados em 1970 (vide figura 2). O índice de especialização “(...) indica a
concentração relativa de uma determinada indústria numa região ou município
comparativamente à participação dessa mesma indústria no espaço definido como base,
neste caso o estado de São Paulo” (Suzigan et al., 2000b). O município apresentou um
índice de especialização na fabricação de calçados de 28,3712.
Ei j
Ei •

QLi j =

E• j

= Quociente Locacional do setor i na região j

E• •
Ei j = emprego no setor i da região j;
E• j = ∑ Ei j = emprego em todos os setores da região j;
i

Ei • = ∑ Ei j = emprego no setor i de todas as regiões;
j

E• • = ∑
i

∑E

ij

= emprego em todos os setores de todas as regiões.

j

Apesar das economias externas facilitarem a formação de uma mão-de-obra
especializada, à necessidade de trabalhadores qualificados pelas empresas não foi
totalmente sanada durante o período formativo do aglomerado de Birigüi. Essa falta de
funcionários qualificados poderia ser explicada pelas características da indústria de
calçados, que é um setor de mão-de-obra intensiva, para a qual a necessidade de mão-deobra é maior que o verificado em outros setores.
A falta de trabalhadores especializados causou vários confrontos entre os
empresários da cidade. O jornal “O Birigüiense” em matéria do mês de fevereiro de 1968
mostrou a disputa por mão-de-obra qualificada entre as fábricas de calçados de Birigui. O
motivo do conflito era a cobiça que algumas firmas tinham por trabalhadores experientes
11

O Censo Industrial de 1970 aponta a existência de 717 estabelecimentos produtores de calçados no estado
de São Paulo, no grupo de indústria “fabricação de calçados para homens, mulheres e crianças”. Nesse ano, a
cidade de Birigüi contava com 19 empresas de calçados que representava 2,6% do número de
estabelecimentos produtores de calçados existentes no estado de São Paulo.
12
Nota-se que quanto mais próximo de 100, maior é o índice de especialização. No ano de 1970 o estado de
São Paulo tinha 27.574 mil trabalhadores na indústria de calçados e 1.295.810 mil trabalhadores em todos os
setores de atividade. Na cidade de Birigui, o número de empregados em todos os setores era de 1.936.
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das outras empresas. Segundo o jornal, a concorrência entre firmas por trabalhares chegou
ao ponto, de empresas prometerem “mundo e fundos” para que o técnico mudasse de
emprego, e algumas fábricas até batiam a carta de aviso prévio para que o trabalhador
mudasse para sua empresa. A disputa pela mão-de-obra especializada barrou o surgimento
de uma cooperação entre as empresa de calçados de Birigüi durante os anos 60 e 70. Desse
modo, as vantagens decorrentes do processo de aglomeração na cidade durante esse período
foram oriundas de economias externas puras. Segundo Nalberto Vedovotto, ex-proprietário
da empresa de calçados Beni, a concorrência entre os empresários pela mão-de-obra
especializada provocou uma desunião e conflitos de interesses13.
Para amenizar as dificuldades referentes à falta de mão-de-obra especializada foi
fundando em fevereiro de 1970 um centro de treinamento denominado “Escola para oficiais
de calçados”. O objetivo da escola era a formação de mão-de-obra especializada para as
empresas de calçados. Segundo Luiz Baptista Pereira, responsável pela edição especial de
1971, sobre a indústria de calçados de Birigüi, o trabalho realizado por algumas pessoas da
cidade para viabilizar a montagem da escola para oficiais de calçados, mereceu uma
posição de destaque no caderno especial daquele ano14. À frente desse processo estavam o
juiz de direito, Antônio Carlos Cardoso, o empresário Antônio Ramos Assumpção e o
prefeito municipal Wilson Strozzi que formaram a diretoria da escola. A escola era um
modelar estabelecimento para a época. Os primeiros alunos foram recrutados na polícia
mirim de Birigui, e totalizavam 110 alunos.

6 – A consolidação da aglomeração calçadista de Birigüi na década de 80

Nos anos 80 consolida-se o pólo produtivo de Birigüi, período no qual se observa
um crescimento no número de empresas instaladas, superior ao surgimento de fábricas das
décadas anteriores. Durante a década surgiram 211 unidades fabris, sendo que o grande
boom ocorreu na segunda metade da década, com a instalação de 158 unidades. O destaque
do período foi o ano de 1986, no qual foram instaladas 62 empresas. A expansão do número
de empresas instaladas permitiu que em 1981 aparecesse, pela primeira vez, a menção:

13
14

A entrevista com Nalberto Vedovotto foi realizada dia 20/02/2004.
Informação extraída do jornal Exclusivo em 1982.
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“Birigüi: a capital latino-americana do calçado infantil”, em matéria do Jornal Exclusivo,
vinculado em português e espanhol (vide figura 3). Deve-se lembrar que há dez anos, em
1971, a cidade de Birigüi era considerada a “Capital brasileira do calçado infantil”. Essa
nova denominação mostra um salto qualitativo do aglomerado que agora foi considerado o
maior produtor de calçados infantis da América Latina no começo dos anos 80.

Figura 3 – Página do jornal com o titulo “Birigüi:
a capital latino americana do calçado infantil”

Fonte: J. E (maio de 1981).

Juntamente com o crescimento do número de empresas de calçados, observa-se a
ampliação da aglomeração com o surgimento de vários fornecedores. Até 1990, surgem 41
firmas relacionadas ao complexo produtor de calçados de Birigüi, destacando-se a segunda
metade da década com a implantação de 32 empresas. O surgimento de empresas correlatas
e de apoio acompanhou a dinâmica de implantação de fábricas de calçados que tiveram na
segunda metade da década de 80 sua maior expansão (vide tabela 3). Entre estas empresas
estão fornecedores de componentes para a fabricação de calçados (adesivos, barbantes,
PVC, cordões, espumas, estopas, grampos, fitas, linhas, nylon e outros), fabricantes de
facas, formas, embalagens para calçados, fabricantes de matrizes, moldes, entre outros.
Tabela 3 – Implantação de empresas de calçados e empresas fornecedoras na década de 80
Anos
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Produtores de
12
6
4
18
13
4
62
24
23
45
calçados
Empresas
2
1
2
4
3
8
7
5
9
fornecedoras
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do livro de registro de inscrição industrial, comercial e
prestação de serviços da prefeitura municipal de Birigui.
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Cabe ressaltar que ao contrário dos anos 60 e 70, a maioria das empresas
fornecedoras que surgiram na década de 80, eram representações de firmas produtoras de
componentes, insumos, máquinas e equipamentos para fabricação de calçados cuja
produção não era realizada em Birigüi (vide tabela 4). No entanto, mesmo que a produção
não tenha sido realizada na cidade, a proximidade desses representantes estimula a
formação de sinergias no aglomerado, em decorrência das facilidades para a obtenção de
matérias-primas, componentes, máquinas e equipamentos. A proximidade dos fornecedores
cria vantagens para o arranjo produtivo através da redução dos custos dos insumos, do
transporte, do tempo entre o pedido e a entrega das mercadorias, agiliza a troca de
mercadorias defeituosas e facilita o contato entre produtores e fornecedores.

Tabela 4 - Empresas fornecedoras e representantes instalados na década de 80 em Birigüi
Empresas Fornecedoras
Representantes de Fornecedores de componentes para calçados
Representantes de máquinas e equipamentos para fabricação de calçados
Fabricante de embalagem e facas para calçados
Fabricante de formas, matrizes e injetados para calçados
Total

Número de
empresas
26
8
2
5
41

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do livro de registro de inscrição industrial, comercial e
prestação de serviços da prefeitura municipal de Birigui.

O crescimento elevado na instalação de empresas de calçados e de firmas
fornecedoras em Birigüi mostra uma ampliação da atuação das economias externas na
década de 80. Essas economias externas que aumentam a competitividades dos
estabelecimentos aglomerados, também facilitam o surgimento de novas empresas
conforme foi discutido anteriormente. Nota-se que a aglomeração formada entre 1960 e
1970 aumenta sua participação na estrutura industrial estadual do seu segmento nos anos
80, concentrando a produção, o emprego e o número de empresas. No entanto, como nas
décadas anteriores, as vantagens geradas no aglomerado são oriundas de economias
externas puras, pois inexiste cooperação entre as empresas e, portanto, vantagens
decorrentes da “eficiência coletiva”. Os depoimentos de três empresários mostram a falta de
cooperação no aglomerado. Segundo Antônio Ramos Assumpção, sócio proprietário da
Rassum, não há união entre a classe empresarial, isso também é apontado por Manuel
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Miranda Loureiro, sócio proprietário da Rodimar e Domingos Pauludetto sócio proprietário
da calçados Rinde15.

7 – O aumento da participação de Birigüi na indústria estadual e nacional de calçados
nos anos 80 (produção, emprego e número de empresas)

O primeiro indicativo do aumento da participação das fábricas locais no conjunto
das empresas produtoras de calçados do estado de São Paulo é a concentração do número de
empresas. O aglomerado contava em 1986, com 119 empresas produtoras de calçados que
representava 6,8% do número de empresas de calçados existentes no Estado de São Paulo16.
Esse indicador reflete um aumento da participação da cidade ao longo do tempo, tendo em
vista que o indicador para o ano de 1970 era de 2,6%. Mas, o que chama a atenção, é o
aumento da participação do aglomerado na produção estadual e nacional de calçados,
principalmente no segmento infantil (vide tabela 5).
Tabela 5 – Produção de calçados em Birigui (em milhões de pares) entre 1985 – 1989
Anos
Produção de calçados
Exportações

1985
17.781.510

1986
25.292.100

1987
20.405.900

1988
21.426.195

1989
30.000.00

44.537

632.302

449.929

642.785

-

Nota: A produção de 1989 foi fornecida por Marco Antônio de Oliveira, presidente do Sindicato da Indústria
de Calçados de Birigüi, em entrevista concedida ao J. E dia 18/01/1990.
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados fornecidos pelo sindicato da indústria do calçados de
Birigui no jornal “Diário de Birigui” dia 05/07/1989.

A produção de calçados do Estado de São Paulo no ano de 1986 foi de 173.795
milhões de pares, já a produção brasileira foi de 602.153 milhões17. O arranjo produtivo de
Birigüi com uma produção de 25.292.100 mil representava 14,5% da produção do estado e
4,2% da produção brasileira de calçados. Em relação ao setor calçadista brasileiro ocorreu
uma elevação da participação de Birigüi, sendo que o município foi responsável por 1,5%
da produção nacional de calçados em 1968, aumentando para 2,5% em 1970, para 3,5% em
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Informações extraídas das entrevistas realizadas pelo jornal “Diário de Birigüi” nos dias 27/08, 11/09 e 6/10
de 1983, com Antônio Ramos Assumpção, Manuel Miranda e Domingos Pauludetto respectivamente.
16
Cabe ressalvar que os dados RAIS/MTb só cobrem relações contratuais formais, podendo não refletir
corretamente o número de empregados existente, bem como o número de empresas. Essa fonte de dados
também apresenta alguns outros eventuais problemas, ressaltados por (Suzigan et. al., 2000a).
17
Os dados sobre a produção estadual e nacional de calçados foram extraídos de Reis (1994).
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1972 e chegando a 4,2% em 198618. No entanto, o que salta aos olhos, é a importância que
o aglomerado assume na produção de calçados infantis, especialidade das fábricas da
cidade. Nesse segmento, Birigüi passa a ser o maior produtor brasileiro, responsável por
uma parte significativa da produção estadual e nacional de calçados para crianças. O estado
de São Paulo produziu 31.107 milhões de pares de calçados infantis, já o município de
Birigüi com uma produção de 22.762.800 mil pares foi responsável por 73% da produção
do estado.19 Comparando-se com a produção brasileira de calçados para crianças que foi de
75.591 milhões de pares em 1986, nota-se que Birigüi foi responsável por 30% dessa
produção. Essa forte concentração da produção desse tipo de calçados ajusta-se
perfeitamente às duas denominações dadas ao município pelo Jornal Exclusivo de “Capital
brasileira do calçados infantis” e “Capital Latino-Americana dos calçados infantis”.
A expansão da produção de calçados possibilitou um aumento na mão-de-obra
empregada pelas fábricas de calçados (vide tabela 6).

Tabela 6– Número de empregados das fábricas de Birigui – 1985 – 1989
Anos
Número de empregados

1985
6.723

1986
9.753

1987
8.028

1988
8.680

1989
9.243

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da RAIS/MTb (1985 –1989).

O destaque do período foi o ano de 1986, sendo o ano em que as empresas
empregaram o maior número de trabalhadores na década. Neste ano a cidade de Birigüi
concentrava 11,9% dos empregos formais da indústria de calçados do Estado de São Paulo
que era de 81.874 trabalhadores. Observa-se uma elevação em relação a 1970, quando o
município concentrava 4,2% dos empregados do estado. Em relação aos indicadores
nacionais, a indústria de calçados de Birigüi, concentrava 3,6% dos empregos da indústria
brasileira de calçados, que era de 269.132 trabalhadores. Calculando o índice de
especialização para o ano de 1986 chega-se a um valor de 47,8, o que reflete uma aumento
da especialização da estrutura produtiva local na fabricação de calçados, comparado a 1970
quando o índice gerado foi de 28,37.
18

A aglomeração calçadista de Birigüi ampliou sua participação na produção nacional de calçados de 2,6%
em 1970 para 3,5% em 1972. Os dados do Anuário Estatístico do IBGE, que foram extraídos de Cruz (1976),
que mostram que a produção nacional de calçados foi de 71.000.000 mil pares em 1970, ampliando-se para
72.600.000 mil em 1972.
19
Considerou-se que 91% da produção das empresas de Birigüi em 1986 eram de calçados infantis.
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8- Considerações finais

Conforme foi apresentado, a indústria de calçados de Birigüi surgiu no final da
década de 50, quando foi instalada a primeira empresa produtora de calçados infantis. No
começo dos anos 60, surgiram novas fábricas de calçados, que seguindo a empresa pioneira,
focalizaram suas produções para o segmento infantil, desenvolvendo uma especialização
local. Entre 1965 e 1980, formou-se uma aglomeração industrial na cidade de Birigüi.
Nesse período, um elevado número de empresas de calçados foi instalado, e ocorreu a
implantação de várias empresas fornecedoras, impulsionando a criação de uma atmosfera
industrial voltada à produção de calçados no município. Esses três elementos que são
chamados de economias externas, pela literatura econômica, ampliaram as vantagens do
agrupamento de empresas e facilitaram o surgimento de novos estabelecimentos ao
reduzirem as barreiras de entrada e de saída. Esse processo ficou bem ilustrado nos anos 80,
quando o aglomerado se consolidada e são implantadas 211 unidades fabris e 41 empresas
fornecedoras. Em decorrência da atuação dessas economias externas, arranjo produtivo
aumentou sua especialidade e ampliou sua participação na estrutura da indústria estadual e
nacional de calçados. A consolidação desse processo foi visto em 1971 e 1981 quando
Birigüi recebeu a denominação de “Capital Brasileira do Calçado Infantil” e de “CapitalLatino Americana dos Calçados Infantis” que foi conferido pelo Jornal Exclusivo. Nota-se
que as vantagens geradas no agrupamento de empresas entre as décadas de 60, 70 e 80
foram oriundas de economias externas puras, pois a disputa por mão-de-obra ancorou o
desenvolvimento de formas de ações conjuntas, que permitiriam a formação de uma
incipiente “eficiência coletiva”.
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Trabalho informal: produto da dinâmica capitalista*
Marcos Antonio Tavares Soares1

Resumo:
Este estudo buscou compreender as causas da formação e expansão do trabalho informal no
capitalismo, bem como analisar a relação entre o capitalismo, o desemprego e o trabalho
informal. Quanto ao objeto de estudo, o trabalho constitui-se de uma revisão bibliográfica a
qual busca entender as diversas teorias que tratam das questões relacionadas ao mercado de
trabalho e sua segmentação. A pesquisa teórica, partindo da análise histórica, descritiva e
crítica, constatou-se que o germe do trabalho informal se faz presente desde a gênese do
capitalismo, sendo o desemprego e o trabalho informal produtos das relações sociais de
produção capitalista.
Palavras-chave: capitalismo; mercado de trabalho; trabalho informal.
1. Introdução
Para uma melhor compreensão da problemática da expansão do trabalho informal,
será apresentado, neste trabalho, o processo da formação e da expansão da força de trabalho
disponível para a exploração no mercado capitalista. Para tanto, serão analisadas as
transformações ocorridas e seus impactos no mundo do trabalho, no período conhecido
como acumulação primitiva e, em seguida, o processo que leva à produção do Exército
Industrial de Reserva e, por conseguinte do trabalho informal.
O estudo parte da investigação histórica, pois entende que, para se compreender o
trabalho informal é necessário analisar como este foi gerado, como se apresentou nos
primórdios do capitalismo e como se apresenta hoje.
De acordo com a pesquisa feita, constatou-se que a acumulação primitiva, ao
distribuir os meios de produção (terra, instrumentos de trabalho etc.), cria as condições para
o desenvolvimento do capitalismo, determinando a hierarquização no mercado de trabalho,
que perdura até os dias atuais. É a partir deste processo que se verifica a passagem de uma
forma de relação de trabalho, na qual o trabalhador dispunha dos meios de trabalho
(feudalismo), para o trabalho “livre” assalariado, forma própria do capitalismo.
* Esse artigo é parte da pesquisa realizada que resultou na dissertação de mestrado apresentada e aprovada
pelo programa de mestrado da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), em dezembro de 2003,
tendo como orientador o professor Dr. Renato Kilpp da UFCG.
1

Mestre em Economia pela Universidade Federal de Campina Grande e professor universitário WDYDUV#]LSPDLOFRPEU.
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Já a geração do Exército Industrial de Reserva, ao mesmo tempo em que é reflexo do
modo de produção e de seu desenvolvimento, também é condição para a consolidação e o
avanço do capitalismo. Mais do que isso, a “superpopulação” de trabalhadores vai permitir
que o capitalista aumente a exploração da força de trabalho e, com isso, mais acumulação, o
que permitirá o desenvolvimento e a inserção de novas tecnologias na produção, resultando,
assim, numa mudança da composição orgânica do capital2.
Antes de prosseguir com o assunto, será apresentada uma breve discussão sobre os
conceitos trabalho, força de trabalho, mercado e mercado de trabalho, de fundamental
importância para o entendimento da problemática tratada neste artigo.

2. Questões conceituais

2.1 Diferença entre trabalho e força de trabalho

Trabalho é o ato consciente de transformação da natureza, planejado (ideação) e
executado (objetivação) pelo homem. Através do trabalho o homem constrói materialmente
a sociedade e se constrói a si próprio (MARX, 1996), e essa dinâmica permite a construção
de uma nova realidade, na qual novas relações sociais se desenvolvem, num processo de
acumulação3 constante. Observa-se, dessa forma que o trabalho apresenta-se como um
elemento de fundamental importância para a compreensão do mundo dos homens. No caso
aqui específico, um estudo sobre o trabalho, mostra-se pertinente para a compreensão do
trabalho informal na contemporaneidade.
Quanto ao que se refere à força de trabalho, de acordo com Soares (1980: 06), “[...]
força de trabalho é a capacidade produtiva do homem, é a mercadoria particular que só
existe na carne e no sangue deste”. E continua ele afirmando que “ [...]o trabalho é a força
de trabalho em ação, é a aplicação da força de trabalho”. Dessa forma, pode-se concluir que
o que o trabalhador vende é sua força de trabalho e não o trabalho.
A não compreensão dos termos leva a direcionamentos que conduzirão à
simplificação da questão e ao distanciamento da realidade, servindo, desta forma, à
2

Trata-se da relação entre capital constante e capital total que pode ser expressa pela fórmula: q = c/c + v,
sendo a composição orgânica do capital indicada pela letra q, a letra “c” representa a parte do capital
constante destinado à compra de máquinas e equipamentos e a letra “v” a parte do capital destinada a
remuneração da força de trabalho (Marx, 1996).
3
Acumulação de conhecimentos, técnicas, informações, etc.
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conservação do estado das coisas, da manutenção da exploração do trabalho e da ociosidade
forçada de uma grande parte da classe-que-vive-do-trabalho4.
Diante da compreensão de o que é trabalho já é possível refletir sobre a seguinte
questão: sendo o trabalho condição para sobrevivência do homem, uma vez que a fonte de
energia (física e psíquica) necessária para a sobrevivência do homem não se apresenta
pronta, pergunta-se: como a civilização moderna chegou a um estado em que uma classe
passou a só dispor da sua força de trabalho para sobreviver? E por que a precarização e a
ociosidade da força de trabalho, na maioria dos países, tem crescido?
As respostas a estas indagações podem ser dadas por meio de uma investigação
histórica que analise a gestação e germinação do modo de produção capitalista e, também,
através da compreensão das leis de funcionamento do sistema capitalista, as quais, por
conseguinte, impõem a dinâmica de funcionamento do mercado de trabalho.
O nascimento do capitalismo tinha como pré-condição a existência de duas classes
em pólos opostos: uma classe que só dispusesse da sua força de trabalho para sobreviver,
sendo assim obrigada “livremente” a vendê-la; e uma outra que possuísse os meios de
trabalho. Satisfeito este pré-requisito, formado o mercado de trabalho, o mecanismo que
assegurou o desenvolvimento continuado do capitalismo foi o processo pelo qual o dinheiro
se transforma em capital; o capital se constitui como “produtor” de mais-valia e a maisvalia transforma-se em fonte de mais capital (MARX, 1996).
O surgimento de um quantum significativo de trabalhadores livres criou as condições
para a exploração do trabalho, assegurando a produção/extração de mais-valia que conduz à
acumulação de capital, que vai levar a uma maior extração de mais-valia e, por
conseguinte, mais acumulação. Esta última permitirá ao capitalista fazer investimentos em
4

Termo utilizado por Antunes (2000) em Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade
do mundo do trabalho. O uso desse termo no trabalho, deve-se ao fato de no nosso entendimento ele exprimir
o que queremos dizer ao se referir ao trabalhador enquanto integrante de uma classe que só tem a força de
trabalho para assegurar a sua sobrevivência. Assim sendo, entendemos aqui que mesmo o trabalhador
domiciliar (“autônomo”), o cooperativado e o pequeno empresário não são capitalistas, pois a base da
propriedade se funda no trabalho do produtor direto e da sua família, não sendo estes produtores diretos
possuidores de meios de produção em escala social acima da capacidade da unidade familiar de gerar riqueza.
É comum encontrar integrantes da classe dos trabalhadores afirmando serem capitalistas, só porque
recebem/obtém um “salário” e/ou renda maior que a média salarial corrente. Doce ilusão! Contudo, é
importante salientar que o termo tem limitações. No caso de uma discussão acerca da consciência de classe
e/ou sobre a revolução o termo classe-que-vive-do-trabalho pode levar a distorções. Uma vez que, ao se tratar
da revolução é importante salientar que dentre os trabalhadores, os operários assumem uma condição que os
distingue dos outros trabalhadores e, portanto colocá-los todos numa mesma condição pode implicar em um
grande equívoco.
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novas tecnologias para superar o seu concorrente, bem como reduzir a pressão do trabalho
sobre o capital. Essa tendência de aumento da utilização de máquinas leva à criação de uma
população excedente de trabalhadores, saturando, dessa forma, o mercado de trabalho.
Sendo bom salientar que a busca de novas tecnologias vai se dar não só em função da
concorrência Capital versus Trabalho (KxT), como também devido à concorrência Capital
versus Capital (KxK).

2.2 Mercado

Pode-se entender mercado como o lugar de trocas dos resultados das práxis humana,
existindo mesmo antes do capitalismo. Comumente, o termo mercado designa um local
onde um grupo de compradores e de vendedores entram em contato, para que as trocas
entre eles se realizem (VICECONTI & NEVES, 2002).
Os agrupamentos humanos produzem bens diversos e se especializam em
determinados produtos, devido a fatores climáticos, geográficos, culturais, dentre outros.
Assim sendo, constata-se que o mercado, por meio de mecanismos próprios, facilita o
acesso a uma variedade de bens e serviços, o que pode ser traduzido em ampliação da
satisfação das necessidades humanas. Diante dessa definição surge a seguinte pergunta: Por
que o mercado não tem facilitado o acesso da população em geral aos bens e serviços
produzidos?
Apesar de a definição do mercado, citada anteriormente, ser coerente com uma
análise preliminar e primária do mercado, não se pode afirmar que, no capitalismo, esta seja
a melhor definição para o mercado. Por que não? Porque verifica-se, neste sistema, uma
ampliação da importância e maior complexificação do mercado e uma transformação na sua
finalidade, constatando-se que este passa de mero meio para a realização das trocas,
assumindo, no capitalismo, a função de orientação dos investimentos para realização dos
lucros e, por conseguinte, privando uma série de pessoas da realização das suas
necessidades.
Verifica-se que o mercado não é apenas o local onde as trocas são realizadas,
característica esta que vem desde da antigüidade. Embora continue a ser o mercado o
espaço no qual ocorre o intercâmbio de mercadorias, ele assume, com o advento do
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capitalismo, uma nova função, que é a de realizar a extração de mais-valia, passando a ser
guiado por outros interesses que não são mais da simples troca para consumo imediato, mas
o da troca como meio de compra da força de trabalho para a geração de mais-valia e, troca
para a venda de mercadorias como meio de realização da mais-valia.
Braudel (1986) chama a atenção para a necessidade de se fazer a distinção entre
capitalismo e economia de mercado. Para ele,
[...] o capitalismo decorre, em absoluto, das actividades econômicas de cúpula ou
que tendem para a cúpula. E, consequentemenete, este capitalismo de grande
fôlego paira sobre uma dupla camada subjacente, constituída pela vida material e
pela economia corrente de mercado, e representa uma faixa de lucro elevado
(1986:116).

De acordo com esse A., o capitalismo afasta-se de um sistema perfeito, que abarcaria
toda a sociedade em atividade. Ele aponta para um sistema tripartido que se divide da
seguinte forma: primeiro, o rés-do-chão, que se caracteriza pelo autoconsumo, oficinas
artesanais, entre outros, que não são computados na contabilidade social; segundo, o andar
intermediário onde se dá a lei feroz da concorrência; no último andar, encontra-se a
cúpula5, os monopólios e oligopólios. Afirma ele: “[...] é na cúpula da sociedade que o
primeiro capitalismo se manifesta, que afirma a sua força e se revela aos nossos olhos”
(BRAUDEL,1986, p. 68). Ou seja, é no andar de cima que o poder político se encontra com
o dinheiro (grandes capitalistas). Aí o “fantasma” da livre concorrência se afasta e os lucros
podem superar a média, uma vez que o “preço de equilíbrio” só é de equilíbrio para o
capitalista.
Em Para Além do capital, Mészáros (2002) afirma que é ao sistema do capital que a
crítica deve se dirigir e aprofundar suas análises. O problema não é necessariamente o
mercado, mas o sistema no qual o mercado se configura.
Nesse sentido, é preciso entender melhor a produção e a distribuição no capitalismo,
uma vez que a troca realizada no mercado é apenas um momento integrante da produção.
Como diz Marx (1978: 115), “Na medida em que a troca é momento mediador entre a
produção e a distribuição determinada por ela e o consumo, na medida em que entretanto,

5

No que se refere à cúpula do sistema, ele chama a atenção para o fato de que não é o único que tem essa
opinião, citando Lênin, em seu conhecido livro Imperialismo, fase superior do capitalismo, que afirma: “O
capitalismo é a produção mercantil no seu mais alto grau de desenvolvimento; dezenas de milhares de grandes
empresas são tudo, enquanto milhões de pequenas empresas nada são” (BRAUDEL, 1986: 116).
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este último aparece como momento da produção, a troca é manifestamente incluída como
momento na produção.”
Diante dessa afirmação, verifica-se a necessidade de uma investigação mais atenciosa
da produção e da distribuição do sistema capitalista, para se entender o motivo pelo qual a
troca realizada no mercado moderno não tem alcançado os resultados de formações
econômicas pré-capitalistas, como também os resultados esperados por alguns apologistas
do mercado.
E o que determina ou determinou a distribuição dos meios de trabalho? Para
responder esta questão é preciso uma investigação histórica indo até a gênese do
capitalismo. Ressaltando a importância dessa compreensão, Marx (1978,113) declara que:
“[...]o modo preciso de participação na produção determina as formas particulares da
distribuição”. Dessa forma, constata-se que uma análise de como se determinou a produção
no capitalismo torna-se fundamental para uma melhor compreensão do problema.
Com base na análise histórica, pode-se afirmar que antes da distribuição dos salários
e lucros e, por conseguinte, dos bens de consumo e de capital socialmente produzidos e
negociados no mercado contemporâneo, ocorreu na economia, nos últimos quatro séculos,
um processo de distribuição que precede a distribuição da renda (salários, juros e lucros) e
dos bens de consumo e de capital, exatamente como se vê nos dias atuais.
A distribuição de que se trata agora é a dos meios de produção (terra, capital, trabalho
e instrumentos de trabalho), que vai impactar diretamente na produção e na distribuição dos
bens produzidos e no futuro da humanidade. Para esclarecer melhor, observe-se o que Marx
diz acerca da distribuição:
Antes de ser distribuição de produtos, ela é: primeiro, distribuição dos
instrumentos de produção, e, segundo, distribuição dos membros da sociedade
para diferentes tipos de produção [...] A distribuição dos produtos é
manifestamente o resultado desta distribuição que é incluída no próprio processo
de produção, cuja articulação determina (1978: 113).

Sendo o mercado apenas um componente do sistema de capital, certamente a resposta
para os desequilíbrios econômicos e sociais, para o desemprego da força de trabalho e, por
conseguinte, a expansão do trabalho informal, entre outros reflexos da dinâmica do
capitalismo, reside no entendimento de como funciona o capitalismo e como este germinou
e se desenvolveu.
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No que se refere à distribuição dos instrumentos dos meios de produção, verifica-se,
na germinação e conseqüente desenvolvimento do capitalismo, um processo de distribuição
dos instrumentos de produção, do qual nos fala Marx (1996), conhecido como acumulação
primitiva.
É a partir daí que se forma o mercado de trabalho moderno e, pari passu, são também
produzidos excedentes de trabalhadores. Estes vão buscar meios de sobrevivência em
variadas atividades, como, por exemplo, biscates em geral, vendedor ambulante, produção
doméstica, e outras atividades que compõem o que é hoje conhecido como economia
informal.

2.3 Mercado de trabalho

Voltando à discussão acerca dos conceitos, observa-se que, corriqueiramente, a
questão do mercado de trabalho, locus onde as negociações entre capital e trabalho se
realizam, apresenta-se nas discussões atuais (na Academia e na sociedade) de forma
reduzida, limitando-se ao que é posto pelos famosos dicionários, e por alguns teóricos
neoclássicos, como Chahad (1998), das ciências humanas e sociais aplicadas.
Segundo Chahad (1998), o mercado de trabalho é o lugar onde os trabalhadores e os
capitalistas se encontram e se confrontam; um – o trabalhador – vende a força de trabalho e
o outro – o capitalista – compra. As negociações ocorrem entre o ofertante e o demandante
de força de trabalho, podendo ocorrer intervenção por parte do Estado.
De acordo com essa definição, verifica-se que a compreensão sobre o funcionamento
do capitalismo e o reconhecimento de suas leis não parecem fazer parte das definições dos
trabalhos do mainstream econômico.
Contrariando a definição acima, uma observação importante é a de que o Estado
estará sempre presente nas negociações, uma vez que na troca que ocorre no mercado de
trabalho, na negociação de compra e venda da força de trabalho, verificam-se interesses
antagônicos entre capital e trabalho. Para tanto, basta investigar o processo de formação dos
mercados, que se constatará o grande envolvimento do Estado6 na economia.
6

Giovanni Arrighi em O longo século XX (1996), mostra o papel desempenhado pelo Estado nos países que
assumiram a hegemonia da economia mundial. Através de uma profunda, extensa e detalhada retrospectiva
histórica, ele constata que o poder político (Estado) na lógica de acumulação capitalista é um elemento de
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É, inclusive, lógica a participação do Estado no mercado capitalista, uma vez que,
este sistema é dominado por relações antagônicas como capital versus trabalho (K x T) e
capital versus capital (K x K). Diante dessa constatação, parece óbvio que a intervenção do
Estado ora regulando, ora oprimindo e ora impondo determinações aos trabalhadores, façase necessária para a manutenção do sistema capitalista.
Dessa forma, constata-se que a coordenação espontânea do mercado não se aplica na
economia real e, diante dos interesses antagônicos (K x K) e (K x T) se faz necessária a
atuação do Estado. Além disso, o mercado capitalista é integrante de um sistema
globalmente imposto por leis sanguinárias, saques, expropriação e exploração do
trabalhador7.
Continuando com a definição de Chahad sobre o mercado de trabalho, este afirma:
O mercado formal de trabalho, o qual contempla as relações contratuais
de trabalho, em grande parte determinadas pelas forças de mercado, ao
mesmo tempo que são objeto de legislação específica que as regula. Em
contraposição, existe o chamado mercado informal de trabalho, onde
prevalecem regras de funcionamento com um mínimo de interferência
governamental (1998; 403).

O A. apresenta, com grande naturalidade, a relação capital/trabalho, sendo esta
determinada pura e simplesmente pela mão invisível do mercado (forças do mercado). Dános a impressão de que esse mercado é determinado de forma natural no capitalismo,
estando, tanto o comprador como o vendedor, nas mesmas condições.
A relação de troca que se apresenta como compra e venda da força de trabalho é
apenas a aparência das relações entre capital e o trabalho na sociedade capitalista, e não o
seu real, a sua essência, ou melhor o seu conteúdo (AUED, não publicado)8. E é justamente
o que determina essas relações de troca, os movimentos da “mão invisível” que deve ser
investigado para se compreender o mundo do trabalho e os problemas que afligem a classe
dos trabalhadores.
Entretanto pode ser feita a seguinte questão para se entender a composição deste
mercado de trabalho: por que a classe-que-vive-do-trabalho só tem a força de trabalho para
grande importância e fundamental para a compreensão da dinâmica do sistema. Arrighi constata que o poder
político associa-se ao capital (dinheiro) desde a gênese do capitalismo.
7
Parte dessa história é apresentada por Marx no capítulo XXIV do L. I, Vol. II de O capital (1996).
8
Texto do professor Idaleto M. AUED, do Departamento de Economia da UFSC, Dois dedos de prosa com
Karl Marx sobre o capital, s/d.
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vender, enquanto outros possuem os meios para explorar o trabalho alheio? E por que surge
o trabalho informal?
A definição de mercado de trabalho que se apresenta hoje leva ao reducionismo
fenomênico que se prende à superficialidade, escondendo as origens (históricas) e o
funcionamento do mercado de trabalho, dinâmica guiada por leis intrínsecas ao capitalismo.
Uma vez não entendido, ou partindo de um pressuposto que não tem o poder de apreensão
da realidade na sua totalidade, a compreensão dos problemas que afligem o mercado de
trabalho e, em primeira instância a humanidade, fica num horizonte longínquo e, por sua
vez, a resolução do problema não se apresenta como algo factível para a sociedade.
Como conseqüência, passa-se a aceitar a desocupação forçada da força de trabalho
como algo natural, produto de um excedente populacional9, como um preço que se tem que
pagar pela modernidade. Para esses senhores, a precarização nas relações de trabalho e
expansão do trabalho informal é visto como algo fenomênico10, acreditando ser ele produto
do modelo de desenvolvimento e das políticas econômicas equivocadas adotadas pelos
países subdesenvolvidos e em desenvolvimento.
Contrariando esse reducionismo, entende-se nesta investigação que no capitalismo o
mercado de trabalho passa a ter a função de regular a pressão do trabalho sobre o capital, e
não só de simples locus de realização de trocas, mas principalmente um componente do
capitalismo que assegura a realização de trocas que tiveram sua hierarquia determinada nos
primórdios do capitalismo por meio da acumulação primitiva.
Dessa forma, o mercado de trabalho capitalista pode ser entendido como o espaço em
que o comprador da força de trabalho encontra a mercadoria fundamental para o modo de
produção capitalista. Só que encontra a classe ofertante da força de trabalho em condições
de desvantagem, uma vez que esta, embora “livre”, encontra-se obrigada a vender a sua
força de trabalho se quiser sobreviver.
A dinâmica capitalista ao mesmo tempo em que impulsiona a reprodução ampliada
do capital por meio de uma maior exploração, produz mais força de trabalho excedente.
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Por exemplo, ver a teoria da população de Malthus e/ou a política moderna de esterilização das mulheres
pertencentes à classe dos que vivem do trabalho.
10
A OIT, em 1972, verificar a existência de novas relações de produção que vão compor o setor informal
(CACCIAMALI, 1989).
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Essa superpopulação, à medida que promove maior exploração da força de trabalho, é
também resultado dessa maior exploração.
As atividades precárias e, potencialmente o trabalho informal, aparecem aí como
produto da dinâmica capitalista, que leva à produção de um excedente populacional e ao
rebaixamento dos salários. Ora os trabalhadores vão se dirigir ao que é chamado de
trabalho informal, porque o salário recebido no chamado “trabalho formal” não dá
condições dignas de sobrevivência, ora irão se dirigir para o “trabalho informal” porque não
dispõem de outra opção a não ser montar um negócio11 de estrutura precária, que
sobreviverá à margem da economia legal.

2.4 A formação do exército de trabalhadores “livres”

A formação do mercado de trabalho capitalista dá-se em meio a uma série de
transformações em que vive a Europa ocidental do século XIV ao XVIII, quando se
observa o feudalismo em processo de decadência12 e, por sua vez, as relações de trabalho,
típicas desse modo de produção, deixando de predominar na Europa. O surgimento do
capitalismo trouxe consigo novas relações de trabalho. Agora, o trabalhador que vende a
sua força de trabalho passa a ser uma parcela significativa e essencial da nova sociedade em
desenvolvimento. Dessa forma, o assalariamento ganha espaço nas relações de produção.
É importante salientar que, no processo de transição feudalismo/capitalismo, verificase a passagem na esfera da produção do predomínio do valor de uso para o valor de troca.
No feudalismo, havia a predominância do valor de uso, sendo apenas o excedente
transformado em mercadorias a serem trocadas no mercado. A troca, nesse caso, visava à
aquisição de outras mercadorias que viriam a satisfazer as necessidades de consumo da
comunidade. Com o capitalismo, o valor de troca passa a preponderar e dominar toda a
economia.
Se antes a produção estava voltada para a satisfação da comunidade local, agora, no
novo modo de produção em desenvolvimento, a produção de mercadoria passa a ser a regra
11

Entre outros motivos, o negócio pode nascer da necessidade de uma empresa legalmente constituída de
terceirizar a produção e, com isso, fugir de encargos trabalhistas; ou pode nascer da “livre” iniciativa do
trabalhador, para assegurar a sua sobrevivência.
12
Aquino, em História das sociedades: das comunidades primitivas às sociedades medievais (1980),
considera que a crise geral da sociedade feudal acontece nos séculos XIV e XV.
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dominante. E a forma de produzir mercadorias no capitalismo está fundada na exploração
da força de trabalho “livre”, que também virou mercadoria, responsável pela produção de
mais-valia. Observa-se, então, a passagem para uma “sociedade de mercado generalizado”
onde a troca está orientada para a reprodução do capital, e não mais para a satisfação das
necessidades.
Nesse novo modo de produção apresentam-se duas classes: uma que explora o
trabalho alheio e uma outra que vive do seu trabalho, vendendo a única riqueza que possui,
qual seja, a força de trabalho. Esta é uma pré-condição para que funcione a relação social
de produção capitalista.
É no processo de produção que se encontra a exploração do trabalho e, por sua vez, a
produção de mais-valia, também conhecida como lucro. Como diz Marx (1996: 339), “A
acumulação do capital, porém, pressupõe a mais-valia, a mais-valia a produção capitalista,
e esta, por sua vez, a existência de massas relativamente grandes de capital e de força de
trabalho nas mãos dos produtores de mercadorias”.
O encontro entre o trabalhador e o capitalista, na condição posta acima, requer que,
num momento anterior, os trabalhadores tenham sido separados dos meios de produção,
uma vez que, nos modos de produção anteriores ao capitalismo, o trabalhador apresenta-se,
direta ou indiretamente, como proprietário/possuidor dos meios de produção. Por exemplo,
no caso do pastoreio (1ª forma de sobrevivência – vida nômade), dos povos germânicos, do
camponês e do artesão no feudalismo, o trabalhador apresenta- se ligado diretamente aos
meios de produção, e, nestes casos, o trabalhador “é um proprietário e o proprietário
trabalha”(MARX, 1978, 91-92). Ainda sobre a propriedade afirma ele:
Propriedade − e isto se aplica às suas formas asiática, eslava, antiga clássica e
germânica – originalmente significa uma relação do sujeito atuante (produtor) (ou
um sujeito que produz a si mesmo) com as condições de sua produção ou
reprodução como suas, próprias. Portanto, conforme as condições de produção, a
propriedade terá formas diferentes. O objeto da produção, em si, é reproduzir o
produtor em e simultaneamente com aquelas condições objetivas de sua
existência. Seu comportamento como proprietário – que não é o resultado mas a
condição prévia do trabalho, ou seja, da produção – toma a existência específica
do indivíduo como parte de uma entidade tribal ou comunal (da qual ele próprio
é, até certo ponto, propriedade). A escravidão, a servidão, etc., onde o próprio
trabalhador aparece entre as condições naturais de produção de um terceiro,
indivíduo ou comunidade – e em que a propriedade, portanto, não mais constitui
o relacionamento de indivíduos, que trabalham independentemente, com as
condições objetivas do trabalho – é sempre uma relação secundária, nunca
primária, embora seja o necessário e lógico resultado da propriedade baseada na
comunidade e no trabalho da comunidade. (Este caráter da escravidão não é
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aplicável ao caso da escravidão no oriente, em geral. É considerado assim apenas
do ponto de vista europeu) (MARX, 1978: 90).

Com a manutenção dessa forma de relação do trabalhador com os meios de
subsistência e de produção, não poderia, o capitalismo, emergir. Para este se estruturar e
passar a dominar as relações de produção de forma hegemônica, pressupõe-se a ocorrência
de

um processo em que “[...]os meios sociais de subsistência

e de produção são

convertidos em capital, e os produtores imediatos em trabalhadores assalariados” (MARX,
1996: 340). No dizer de Marx, “uma acumulação primitiva, precedente à acumulação
capitalista, uma acumulação que não é resultado do modo de produção capitalista, mas sim
seu ponto de partida” (1996: 339). Nessa fase da história, o mercado de trabalho moderno
vai se formar ao mesmo tempo em que o capitalismo vai se organizar.
Pode-se já, nesse momento, observar que uma classe vai se constituir como
trabalhadora, classe-que-vive-do-trabalho, pois teve os meios de subsistência e de produção
subtraídos e uma classe que, por meio da violência, tomou esses mesmos meios e passou a
ser detentora dos meios de produção.
A produção capitalista pressupõe a separação do trabalhador das condições objetivas
de produção, exige a existência de um mercado de trabalho onde o trabalhador “livre”
possa vender a sua força de trabalho em troca de um salário. Como diz Marx (1978: 65),
Um dos pressupostos do trabalho assalariado e uma das condições históricas do
capital é o trabalho livre e a troca de trabalho livre por dinheiro, com o objetivo
de reproduzir o dinheiro e valorizá-lo; de o trabalho ser consumido pelo dinheiro
– não como valor de uso para o desfrute, mas como valor de uso para o dinheiro.
Outro pressuposto é a separação do trabalho livre das condições objetivas de sua
efetivação – dos meios e do material do trabalho. Isto significa, acima de tudo,
que o trabalhador deve ser separado da terra enquanto seu laboratório natural significa a dissolução tanto da pequena propriedade livre como da propriedade
comunal da terra assentada sobre a comuna oriental.

Observa-se aí, nas palavras de Marx, que, para a formação do mercado de trabalho e
o surgimento do capitalismo, fez-se necessário um processo em que o trabalhador deixasse
de possuir os meios de produção e ocorresse a expansão do trabalho “livre” e, por
conseguinte, a sua troca por dinheiro. Por outro lado, é necessário que surja também o
capitalista possuidor de dinheiro e dos meios de produção e que pretenda valorizá-los
mediante a compra da força de trabalho.
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O que ocorreu concretamente foi um violento processo no qual os meios de produção
e de garantia da subsistência dos trabalhadores, comuns no feudalismo, lhes foram
violentamente arrancados. E com eles são dissolvidas as relações de produção voltadas para
a produção de bens para o uso, sobrepondo-se, nesse novo estágio, o valor de troca ao valor
de uso.
O que possibilitou a produção capitalista de se realizar foi o processo de expropriação
dos trabalhadores dos seus meios de produção, conhecido como acumulação primitiva, que
se deu por meio da força, do roubo e do terrorismo, como pode ser verificado nas palavras
de Marx: “O roubo dos bens da igreja, a fraudulenta alienação dos domínios do Estado, o
furto da propriedade comunal, a transformação usurpadora e executada com terrorismo
inescrupuloso da propriedade feudal e clânica em propriedade moderna” (1996:355).
Esse processo vai não só criar as pré-condições para o surgimento das relações de
capital (capitalismo), como também estabelecer a hierarquização social, determinando a
classe que vive do trabalho alheio e a classe que vive do próprio trabalho.
A condição do trabalhador livre citada acima e a do capitalista, disposto a valorizar o
que possuía mediante a compra de força de trabalho, configura-se no século XVI. Aí já se
observa à estruturação econômica típica da sociedade capitalista, principalmente na
Inglaterra. “Ainda que os primórdios da produção capitalista já se nos apresentam
esporadicamente em algumas cidades mediterrâneas, nos séculos XIV e XV, a era
capitalista só data do século XVI” (MARX, 1996: 341).

1.2.2 Trabalho informal e capitalismo

Marx (1996), quando trata do trabalho domiciliar e da legislação fabril de 1861, dá
uma série de exemplos, em que se constatam irregularidades no emprego da força de
trabalho humana, como, por exemplo, a exploração de trabalhadores com idade menor do
que a permitida e com carga horária acima da estabelecida assim como a execução de
atividades em domicílios, onde parte significativa dos trabalhadores era mal remunerada,
abaixo da média, e a jornada de trabalho acima da estabelecida.
Quanto às condições do trabalho desenvolvido nesses domicílios, não restam dúvidas
acerca da sua precariedade. E seria ele o que hoje se conhece por trabalho informal? De
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acordo com a definição corrente de trabalho informal13, pode-se afirmar que estes já
existiam na infância do capitalismo, pelo menos em potencial!
Braudel (1998) aponta para a existência de atividades que desafiam o mercado e a
ordem estabelecida na França do século XVII. Diz ele: “Aumentam as reclamações contra
os vendedores ambulantes, que são prejudiciais ao comércio, que vendem ilicitamente suas
mercadorias e, por isso, são perseguidos pelas autoridades municipais” (BRAUDEL apud
KARYCHET, 1998: 85). Braudel, corrobora com a idéia de que formas de trabalho que
fogem das regulamentações oficiais se faziam presentes em séculos anteriores. E que
coexistiram (e coexistem) com o desenvolvimento do capitalismo.
Mais que isso: no capitalismo, a tendência é o crescimento do desemprego e, logo, a
possibilidade de que parte significativa da população desempregada busque formas
alternativas de assegurar a sua sobrevivência é um tanto evidente.
Essas atividades vão integrar o rés-do-chão ou o andar intermediário, onde a
concorrência é feroz e, portanto, a remuneração tende a ficar abaixo da média.
Diversos exemplos de relações de trabalho que fugiam do assalariamento e das
determinações típicas do sistema capitalista podem ser apresentadas aqui, partindo do
pressuposto de que a tendência da produção, nesse sistema é tornar-se intensiva em capital.
Isso vem se manifestando desde a consolidação do sistema capitalista e, em paralelo a esse
processo, vem ocorrendo um crescimento populacional. O resultado é o desemprego de
parte da força de trabalho disponível, uma vez que os novos investimentos não são capazes
de absorver toda a mão-de-obra disponível (jovens ingressantes e trabalhadores
dispensados).
Até 1929, não se aceitava a hipótese de desemprego involuntário por parte dos
economistas clássicos e neoclássicos. Entretanto, como pode ser visto pelos dados
apresentados por Rezende (1991), o desemprego existia e os países desenvolvidos adotaram
medidas para que não se agravasse.

13

Entende-se nessa pesquisa que trabalho informal refere-se não só às atividades de sobrevivência, como
também aos empregos informais, ao trabalho independente, assim como aos trabalhadores terceirizados,
cooperados, conta-própria, dentre outros (TAVARES, 2002). Trabalhando com essa definição mais
abrangente de informalidade, que centra a atenção para o processo de produção de mercadorias e para a
relação capital-trabalho, é possível avançar da simples constatação fenomênica de que o trabalhador está
vendendo mercadorias (bens e serviços), para o entendimento de que ele pode também estar vendendo, na
verdade, trabalho plasmado nos produtos semi-elaborados que aparecem como mercadorias.
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Nesse sentido, Rezende observa que a população européia salta de 180 milhões, em
1800, para 390 milhões em 1900. Como o “progresso” no capitalismo é poupador de mãode-obra, o crescimento populacional só tende a agravar a já precária situação da classe-quevive-do trabalho.
Para ele o crescimento demográfico, associado “à racionalização do trabalho que as
novas condições técnicas propiciaram, resultaram no desemprego ou na emigração [...]
descontando-se os emigrados que retornaram, de 1870 a 1913, mais de 25 milhões
deixaram a Europa” (REZENDE,1991:165-166). A solução encontrada para a crise foi a
política imperialista, em que as áreas periféricas passaram a importar produtos
industrializados, capitais e excedentes populacionais14.
Dessa forma, a exportação do excedente populacional foi o modo encontrado para
conter o avanço do desemprego. Ainda assim, será que não ficou um contingente de
desempregados? “Depois de um levantamento do trabalho doméstico realizado para a
indústria de metal pré-fabricado, constataram-se que: [...] casas superlotadas, sujas e em
mau estado [...] caracterizam os lares pesquisados [...] crianças de menos de 16 anos
trabalhavam em 96 das 129 famílias estudadas. [...] Metade delas tinha idade inferior a 12
anos. Trinta e quatro tinham 8 anos e menos, e doze tinham menos de 5 anos[..].”
(HUBERMAN, 1986:116-117).
Pode parecer que se está descrevendo o trabalho domiciliar15 ao longo do século
XVIII e XIX. Entretanto, Huberman chama a atenção de que está relatando as condições de
trabalho na cidade de Connecticut, EUA, em agosto de 1934.
Braverman (1987), ao analisar o processo de assalariamento, observa que, nos EUA,
estima-se que, no início do século XIX, quatro quintos da população trabalhava por conta
própria. Existe aí, nos “conta própria”, um potencial de trabalhadores informais e o indício
de que o sistema não conseguiu absorver todos os trabalhadores disponíveis.
É nesse contexto que se estrutura a sociedade capitalista e onde se forma o mercado
de trabalho, que há muito apresenta problemas de desemprego em todo o mundo. Contudo,
é importante salientar que o desemprego é inerente às relações de capital. Problemas
14

O Brasil foi um dos importadores de mão-de-obra: dentre outros, vieram alemães e italianos.
Marx, no capítulo XIII, L. I, Vol. II, apresenta as características do trabalho domiciliar e a importância
deste antes da ampla difusão das máquinas e das limitações impostas pela lei fabril de 1861. Ele dá o exemplo
da fábrica de camisa de Sr. Tillie em Londonderry, Irlanda, que emprega 1 000 trabalhadores na fábrica e 9
mil trabalhadores domiciliares, espalhados pelo campo (Marx, 1996: 92).
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surgimento/expansão do trabalho informal são produtos do capitalismo, sem solução, se
mantidas as relações de capital.
A confirmação da afirmativa feita acima é encontrada nas leis intrínsecas ao modo de
produção capitalista, as quais permitem a compreensão do processo de formação do
exército de trabalhadores de reserva, de uma superpopulação relativa excedente, que joga
milhões de trabalhadores não no ócio criativo, como quer De Masi (1998), mas no ócio
forçado, que leva os trabalhadores a buscarem estratégias de sobrevivência precárias, como
as que são classificadas de trabalho informal.
É importante observar, na dinâmica de desenvolvimento do capitalismo, dois
processos que levam a mudanças na composição orgânica do capital e, por conseguinte,
diminuem a participação do capital variável (trabalho vivo) em relação ao capital constante.
O primeiro deles é a concentração do capital que se dá em função da expansão do
capital em ritmo crescente, resultando no aumento de recursos nas mãos dos capitalistas
individuais. O segundo, é a centralização de capital que se dá por meio da reunião de
capital já existente. Ambas ampliam e aceleram o aumento na composição orgânica do
capital.
No processo de concentração e centralização do capital, observa-se a existência de
dois movimentos que concorrem para o aumento do desemprego. São os antagonismos
intrínsecos ao sistema: a concorrência do capital versus o trabalho (KxT), e a concorrência
capital versus capital (KxK). Essas contradições contribuem para a busca de novas
tecnologias que venham a reduzir os seus custos e aumentar a produtividade do trabalho. O
capitalista, em conseguindo isso, terá grandes chances de anular as ameaças do concorrente
e ganhar mercado, como também, diminuir o poder de pressão do proletariado sobre os
lucros.
No caso da concorrência (KxT), o capitalista procura extrair mais trabalho (maisvalia) do trabalhador por meio do aumento da intensidade do trabalho ou da jornada de
trabalho. No caso da concorrência (KxK)16, os capitalistas concorrem com eles próprios.
Ocorre, então, a expropriação de capitalistas por capitalistas, sendo que os mais eficientes

16

É bom salientar que nesse caso pode ocorrer também a fusão de capitais por meio do processo que Marx
chama de centralização do capital.
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superam os menos eficientes. Neste último caso, a concorrência se manifesta na luta de
preços.
Apesar dos antagonismos, o processo de acumulação vai seguindo a passos largos,
levando a mudanças na composição orgânica do capital, em que a parte constante do capital
(máquinas e equipamentos – trabalho morto) torna-se cada vez maior quando comparado
com a parte variável (trabalho vivo) na composição total do capital. Com isso, diminui
relativamente o emprego de força de trabalho no processo produtivo,
Os capitais adicionais (ver cap. XXII, 1) constituídos no transcurso da
acumulação normal servem preferencialmente como veículo para a exploração de
novas invenções e descobertas, sobretudo de aperfeiçoamentos industriais. Mas
também o velho capital alcança com o tempo o momento de sua renovação da
cabeça aos pés, quando ele muda de pele e igualmente renasce na configuração
técnica aperfeiçoada, em que uma massa menor de trabalho basta para pôr em
movimento uma massa maior de maquinaria e matérias-primas [...] Por um lado,
o capital adicional constituído no decurso da acumulação atrai, portanto, em
proporção ao seu tamanho, menos e menos trabalhadores. Por outro lado, o velho
capital, reproduzido periodicamente em nova composição, repele mais e mais
trabalhadores anteriormente ocupados por ele (MARX, 1996: 259-260).

Verifica-se aí a criação de uma superpopulação. Por ser a dinâmica capitalista
intensiva em capital, em cada novo ciclo de reprodução, parte da população
economicamente ativa (força de trabalho existente) será dispensada e a outra parte que se
encontra em vias de ingressar não encontrará emprego. Resta ao trabalhador desempregado
buscar alternativas de ocupação que vão constituir o que se conhece por subemprego,
trabalho informal, economia subterrânea, etc.

Considerações finais

Diante do exposto, observa-se que a “população excedente” é produto do
desenvolvimento capitalista, da acumulação de capital e, ao mesmo tempo é, também,
estímulo para esta. Configurando-se como condição para a produção capitalista, ‘essa
superpopulação torna-se, por sua vez, a alavanca da acumulação capitalista, até uma
condição de existência do modo de produção capitalista. Ela constitui um exército
industrial de reserva disponível, que pertence ao capital de maneira tão absoluta, como se
ele o tivesse criado à sua própria custa” (id. ib., 262-263).
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Dessa forma, para se tratar da questão do desemprego é preciso entender a origem e a
sua funcionalidade para o sistema de capital, uma vez que o desemprego não é produto de
um casual descompasso econômico, de um fortuito desequilíbrio econômico, ou voluntário,
por parte dos trabalhadores, mas, sim, produto necessário do modo de produção capitalista.
Diante disso, a discussão sobre a ociosidade forçada de grande parte da população
trabalhadora e do surgimento e expansão do trabalho informal deve ser deslocada da esfera
da política econômica, onde comumente se encontra, para a esfera história econômica e da
economia política17, onde são analisadas as relações sociais de produção na sua totalidade.
Diante do exposto, o desemprego deve ser tratado como intrínseco ao
desenvolvimento do capitalismo. A sua “cura” só virá com a superação desse modo de
produção. A superpopulação relativa só é excedente em relação ao crescimento econômico,
à dinâmica de acumulação e reprodução ampliada do capital.
Só há o exército de reserva porque a acumulação e reprodução do capital não têm
como empregar a todos, mesmo porque foge da sua lógica ter toda a classe trabalhadora
ocupada. Apesar das tentativas de diversas políticas econômicas, os governos não
conseguiram conter o avanço do desemprego no mundo. Sendo que, a partir do terceiro
quartel do século XX, até o momento, início do século XXI, o desemprego vem atingindo
também os países centrais, apresentando-se, dessa forma, como um problema que afeta
todo o mundo e por completo o sistema capitalista.
Nesse contexto, os trabalhadores vão buscando diversas formas de garantir a sua
sobrevivência e da família. Verifica-se aí a crescente precarização das relações de trabalho,
o crescimento de atividades classificadas como subemprego, trabalho informal e a exclusão
por completo de uma parcela significativa da classe trabalhadora.

17

Economia política entendida aqui como ciência que estuda as relações sociais de produção, circulação e
distribuição de bens materiais, definindo as leis que regem tais relações.
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A identidade “açoriana”: os Casais de Sua Majestade na colonização da América
Portuguesa ao século XVIII
Martha Daisson Hameister1

O intento deste breve escrito é colaborar para o entendimento do surgimento de uma
“identidade açoriana”, no século XVIII, no Continente do Rio Grande de São Pedro, após a
migração de um grande contingente populacional das Ilhas para o extremo-sul do Estado do Brasil.
Faz parte da pesquisa para doutoramento que ora se desenvolve e, portanto, seus resultados podem,
ainda, serem modificados no evoluir da investigação.
Atualmente, essa “identidade açoriana” é, em muito, associada ao local de origem dos
migrantes. Todavia, percebeu-se que, ao século XVIII, nem todo o nativo das Ilhas compartilhava
do sentimento de pertença ao grupo. Alguns não eram vistos nem se viam como “gentes das Ilhas”
ou “Casais de Sua Majestade”. Pretende-se, assim, demonstrar que a “identidade açoriana” no
século XVIII foi historicamente construída no Continente do Rio Grande de São Pedro. Valem
algumas premissas desta análise também para o caso de Santa Catarina, já que ambos faziam parte
de um mesmo processo migratório, regido pelas diretrizes da Coroa lusa, intensificada no Período
Pombalino. Em paralelo a ambos, será evocado o exemplo dos casais no Estado do Grão Pará e
Maranhão, para que alguns fatores de formação dessa identidade possam ser melhor explicados.
É necessário afirmar aqui que esta identidade nada ou muito pouco tem a ver com a
“identidade açoriana” que atualmente e cada vez mais se afirma nos estados sulinos. Pela
exigüidade do espaço, fica esta discussão – a “identidade açoriana” contemporânea – para uma
próxima ocasião.
Pretende-se demonstrar que, não basta uma origem geográfica comum para dar as
características necessárias para a inclusão nesse grupo. Antes, só se assume e constrói uma
identidade como esta em algumas ocasiões. Essa foi, afirma-se aqui, antes de mais nada, uma opção
dos nativos das Ilhas. Não era compartilhada de maneira homogênea com todos que de lá vieram.
Tampouco foi opção adotada pelos ilhéus em todas as localidades para as quais migraram.
Antes de mais nada, é necessário colocar aqui que, em nenhum dos documentos utilizados
nesta pesquisa, tais migrantes eram ditos ou se diziam “açorianos”. Antes, as desinências mais
comuns para tais homens e suas famílias eram as de gente “das Ilhas”, “dos Casais de Sua
Majestade”, “dos Casais de Número” ou simplesmente “dos Casais”. Isto leva a crer que, mesmo a
idéia do Arquipélago dos Açores como uma unidade geográfica suficiente para conferir identidade
aos seus naturais é posterior à chegada e ao estabelecimento dos “açorianos” no Continente do Rio
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Grande de São Pedro. Esta ressalva é significativa, pois a auto-desinência e a desinência por outros
é de fundamental importância para forjar e manter a identidade de um grupo quando em contato
com outros grupos (Barth, 2000b: pp. 25-67). Nesse pressuposto se baseia o presente texto.
Assim, na primeira parte desse será feita uma digressão para situar o contexto em que se deu
o início do povoamento da Vila do Grande. Após, uma exposição das situações de emigração nas
Ilhas, bem como a reiterada vinda de migrantes dos Açores para a América portuguesa. Na terceira
parte, através do bem documentado exemplo de um fidalgo madeirense que engajou a si e a sua
família em uma das levas migratórias saídas do arquipélago dos Açores, indo parar em Santa
Catarina, diz-se um pouco da situação dos filhos segundos das boas famílias de ilhéus e da
diferenciação de estatuto social entre os próprios migrantes. A quarta parte apresenta, através da
parca documentação encontrada a esse respeito, a percepção desta diferenciação social nas famílias
que saíram dos Açores e chegaram ao Continente do Rio Grande de São Pedro. Na quinta e última
parte, através de uma breve comparação com o caso dos migrantes açorianos enviados para o
Estado do Pará e Maranhão, estudado por Acevedo Marin (Acevedo Marin, 2002), discute-se os
motivos que levaram “os casais de Sua Majestade”, no sul do Estado do Brasil, a construir uma
identidade de Ilhéus ou a não necessitar dela para a sua sobrevivência.
I. O Início da Povoação da Vila do Rio Grande e a posse
dos territórios de Sua Majestade
“Para dar calor à nova povoação” que se estabelecia à margem da Barra da Lagoa dos Patos,
à sombra protetora da fortificação de Jesus-Maria-José, erigida sob o comando de José da Silva
Paes, tratou-se de trasladar populações civis – fossem elas lusas, luso-brasileiras ou indígenas – para
a localidade. Especial atenção era dada para que fossem remanejadas as mulheres desimpedidas,
sozinhas ou acompanhadas de suas famílias. Grande incentivador do crescimento populacional nas
regiões meridionais, o Brigadeiro Silva Pais, preocupado com as deserções dos soldados, boa parte
deles já experimentados nas batalhas em defesa da Colônia do Sacramento, com a fuga dos mais
jovens, ansiava que, com a presença de mulheres, os casamentos passassem a ocorrer. Gerando
laços familiais, em sua concepção, haveria menor azo às fugas e deserções (Fortes, 1980: p. 113).
Primeiramente, Silva Pais, governador do Rio de Janeiro e comandante militar do Rio
Grande, tratou de remanejar aquelas que ficaram conhecidas na historiografia como as mozuelas.
Eram mulheres da “difícil vida fácil” que foram conduzidas desde Rio de Janeiro para o Continente
do Rio Grande de São Pedro. Solicitou-as também à Bahia, conforme carta de José da Silva Pais ao
Vice-rei:
Mulheres desimpedidas que lá [Rio Grande] podem casar e que aqui [Rio de
Janeiro] eram nocivas, e se Vossa. Excelência dessa cidade [Salvador] manda também

algumas (suponho não faltarão) serão úteis, pois servem de raízes que prendem a gente moça
que ali existe (...) (apud Fortes, 1980: p. 113)

Após sua saída do comando da fortificação e do governança militar do presídio e do
Continente, foi nomeado seu sucessor, um guerreiro experimentado em três continentes (Junta:
termo sobre a expedição. In: Mendonça, 1989: p.171). O Mestre-de-Campo André Ribeiro
Coutinho, novo Governador Militar do Rio Grande de São Pedro, também preocupou-se em acolher
gente disposta a “dar calor à povoação”. Durante seu serviço na Comandância, foram chegando
povoadores: além das famílias formadas com soldados, peões, condutores de tropas e as mozuelas,
foram remanejados outros contingentes populacionais, desde casais de outras áreas da Colônia até
os ditos “índios de Sua Majestade”, muitos dos quais vindos de São Paulo, para o bom serviço de
El-Rei. (Coutinho, 2002)
Entre outros motivos para promover o povoamento, há que, já em meados da década de
1730, os tratados de fronteira com Espanha, baseados na tese dos “limites naturais” estava com seus
dias contados. As terras do Continente do Rio Grande de São Pedro ficavam todas para além dos
limites assinalados pelo Tratado de Tordesilhas. Foram, durante todo o século XVIII, motivo de
disputa entre as duas Coroas ibéricas. Se por um lado os avanços em direção ao sul, buscando os
tais “limites naturais”, dava sinais de falência nas tratativas diplomáticas, por outro o tal avanço
prosseguia com muita força. Pois já se esboçava, desde a década de 1730, elementos para fazer
valer a tese do utis posidetis.
Até a década de 1740, a “caça aos gados”, com finalidade de extração de couros era
responsável pela maior parte da produção comercializável e das receitas que ingressavam no
extremo-sul do Estado do Brasil (Porto, 1943: pp. 354-355). Mas ao que tudo indica, esta atividade
dava mostras de declínio, devido à extinção dos animais (Coutinho, 2002; Hameister, 2002: pp.
186-198). A conduta de tropas de eqüinos, bovinos e muares, enviadas para São Paulo e Minas
Gerais, era a nova possibilidade de obter dinheiro e mercadorias para comércio ao retornar da
viagem (Hameister, 2002). Todavia, os habitantes da localidade sulina deveriam dedicar-se,
também, à agricultura. Deveriam prover seus próprios alimentos.
A missão de tomar conhecimento dos territórios interioranos e desenhar seus mapas,
delegada aos padres geógrafos Domingos Capaci e Diogo Soares tentava, para a Coroa de Portugal,
dar conta dos mais longínquos rincões por onde andavam seus súditos. Sem nenhum exagero, os
padres tomaram ciência, um tanto por suas viagens, outro tanto por informações tomadas de homens
experimentados nos inóspitos caminhos, desde o Rio da Prata até Belém do Pará, dos caminhos
litorâneos àquilo que ainda viria a ser chamado de Região do Pantanal (Notícias Práticas, 2002).
Antevendo uma guinada na diplomacia das fronteiras, assinalavam qualquer agrupamento de choças
aonde habitassem os lusos ou gente leal à Coroa Portuguesa. Portugal precisava ocupar

efetivamente todo o território que conseguisse para argumentar que a terra era sua, por direito de
posse.
Distante dos outros povoados de posse lusa inconteste, a Colônia do Sacramento era uma
estrela sem constelação. Sua fragilidade aos ataques espanhóis, dado este isolamento, ficara
evidente durante o cerco que estes promoveram, e que durou de 1735 a 1737, quando foi quase
perdida para os inimigos da outra margem do Rio da Prata (Monteiro, 1937; Prado, 2002). Em
1737, portanto, ficou patente a necessidade de outros povoados que servissem simultaneamente de
apoio a Sacramento, de porta de entrada às miríades de gados inacessíveis desde que os espanhóis
ergueram o Campo de Bloqueio àquela praça. Isso acabou impedindo que os portugueses
percorressem em desembaraço as campinas. Também era desejável que entre o novo povoado que
margeava a Barra da Lagoa dos Patos servisse de pólo irradiador de povoadores, que adentrassem
mais e mais as terras do interior, com suas casas, lavouras e benfeitorias, para quando das novas
tratativas de limites chegassem a gerar um acordo. Isso só ocorreria em 1750, quando foi assinado o
Tratado de Madri.
Urgia, portanto, por estes diversos motivos, a povoação do extremo-sul. Deviam reverter a
situação de seu litoral ermo e o interior, a esse tempo, pontilhado pelas Missões dos Jesuítas
espanhóis, suas estâncias e reduções repletas de indígenas.

II. Os povoadores vindos das Ilhas para a América
O início da chegada dos açorianos na Vila do Rio Grande desde a partir da década de 1750,
coloca à este povoado de fundação recente – menos de quinze anos se passaram, desde que o Forte
fora erigido – um grande contingente de famílias migradas em conjunto. Não mais as mozuelas de
vida desregrada, “regeneráveis” na nova vida na nova localidade. Vieram famílias inteiras,
migradas do Arquipélago dos Açores em atenção às solicitações de Gomes Freire de Andrade e seu
colaborador José da Silva Pais (Parecer do Conselho Ultramarino e despacho sobre as
representações de José da Silva Pais e Gomes Freire de Andrade, março e abril de 1744. In
Cortesão 1951: pp. 440-441).
Ainda que trasladar casais das Ilhas para a porção sul dos territórios lusos na América fosse
uma novidade, não o era no processo de expansão do Império Português em direção ao Novo
Mundo. Datam de 1550 as primeiras solicitações de povoadores para a Bahia (Cortesão, 1951: pp.
395-397). Ou seja, apenas cinqüenta anos tinham se passado desde o achado de Cabral. Por seu
lado, as Ilhas mal tinham completado cem anos desde que foram ocupadas por migrantes vindos do
norte de Portugal e da Madeira, além de um significativo grupo de estrangeiros, flamengos em sua
maioria e, em menor número, genoveses, ingleses e outros mais (Vieira, 1992: pp. 53-103).

O argumento da Coroa, usado para proceder tal transporte passava, primeiramente, pelos
desastres naturais. Esses faziam das Ilhas dos Açores um local muito arriscado: os vulcões do
arquipélago lançavam constantemente pedras, fumaça, cinzas e lava de suas entranhas. Deitavam
fogo sobre a lavoura e a criação, expulsando as famílias de suas casas, deixando como terra arrasada
algumas vilas e povoados2. Por outro lado, ao final da travessia do Atlântico, havia terras de
dimensões quase infinitas, o solo era bom. Assim diziam as notícias: uma terra imensa em que “se
plantando tudo dá”. Entretanto, terra esta carente de povoadores, tanto agricultores como gente de
ofício: carpinteiros, ferreiros, pedreiros e outros mais necessários para “construir” a sociedade e
seus bens materiais (Cortesão, 1951: pp. 53-103). Afinal, na terra do pau-brasil tudo ainda estava
por fazer. Assim, a Coroa propunha o duplo remédio: para as populações de insulanos, a
possibilidade de viverem de modo mais próspero, sem as catástrofes que lhes destruíam casas e
plantações; para as novas terras, gente que as povoasse, que estendesse, ampliasse, no além-mar, os
domínios povoados de Sua Majestade. Assim foi feito nestes primeiros momentos.
Já no século XVII, além da Bahia, tiveram vez Pernambuco, Grão-Pará e Maranhão, Rio de
Janeiro, sempre avançando, atingindo São Paulo e o interior da Amazônia. Tem-se a impressão que,
sempre que as expedições militares ou chefiadas por particulares adentravam um novo território,
solicitavam, imediatamente após, povoadores. As expedições entravam em contato com indígenas,
promovendo seu apresamento para servirem de mão-de-obra nas lavouras, pondo a “correr para os
matos”, contagiando com doenças ou, por vezes, dizimando as aldeias daqueles a quem não podiam
submeter. Via de regra, os novos povoadores eram requeridos aos Açores.
Porém, no século XVII, não apenas as catástrofes naturais impunham fome e necessidade
nas Ilhas. Outros problemas surgiam no Arquipélago, causados pela presença humana de um modo
geral e pelo sistema agrário português de um modo mais específico.
Nos Açores, assim como em algumas outras partes de Portugal, as grandes porções de terras
eram propriedades indivisíveis das nobres famílias. Por serem dadas pelo Rei alguns de seus
súditos, em reconhecimento aos bons serviços prestados por famílias em campanhas militares,
deveriam seguir na família, não podendo ser alienadas.
As terras das famílias nobres deveriam ser, segundo o sistema de herança que regia a
transmissão de propriedades da nobreza, repassadas apenas ao primogênito, o único herdeiro,
deixando para os demais filhos apenas a possibilidade de receber bens móveis, se colocados em
testamento. Podiam receber de herança algumas jóias, roupas e tecidos, algum dinheiro, caso a
família os tivesse. Mas, a menos que o primogênito viesse a falecer, o filho seguinte na ordem de
nascimento não receberia um grão de terra sequer. Além das grandes propriedades e morgados das
2

Para uma melhor idéia destes sinistros de origem natural, ver a documentação relativa às erupções e
terremotos no Arquipélago dos Açores publicadas em Archivo dos Açores v. 1 e 2.

boas famílias, havia, no Arquipélago, muitas propriedades religiosas, também indivisíveis e
inalienáveis. A maior parte dos agricultores que não procediam destas ricas famílias não possuíam
terras. Eram, em sua maioria, camponeses livres que lavravam as terras destes grandes senhores e
das ordens religiosas (Vieira, 1992). A propriedade fundiária nos Açores, em sua maioria era,
portanto, concentrada poucas mãos, não podia ser dividia , tampouco, vendida.
Em conjunção com os desastres naturais e com esta concentração das terras nas mãos de
poucos senhores e dos muitos conventos e ordens religiosas, as terras dos Açores, ao que tudo
indica, não eram muito férteis. Foram exaustivamente exploradas nas lavouras de cana-de-açúcar e
pastel – uma erva tintória produzida nestas ilhas –, assim como o trigo para a exportação (Vieira,
1992: pp. 136-173). As lavouras com fins de comercialização exigiam muito das qualidades
nutritivas do solo que, sem nenhum remanejo – adubação, reflorestamento ou outra prática que lhes
repusessem os nutrientes – viram-se esgotadas e incapazes de prover o sustento daqueles que as
lavravam (Vieira, 1992: 143 e ss.). Além disso, em intervalos impossíveis de serem previstos,
continuavam a acontecer as tais erupções. Decorrência destes os terremotos nas ilhas e no fundo do
oceano, provocando vagas imensas e inviabilizando, vez por outra, as safras.
Se, no primeiro momento da migração para a Bahia, eram as erupções vulcânicas e os
terremotos os motores da migração, ao século XVIII há a explicita insuficiência na produção de
alimentos como motivo da emigração. Num dos documentos que colocam o traslado de açorianos
para a Colônia do Sacramento, encontra-se o seguinte trecho:
Nos anos seguintes se poderão mandar mais casais, que se poderão tirar das
Ilhas, onde são tantos que os não pode sustentar o pequeno terreno que habitam, e a
conveniência que se pode tirar daquelas terras fertilíssimas do Rio da Prata só há de ser pelo
meio dos moradores que fazendo assento nela hão de procurar utilidades que pode dar.
(Parecer do Conselheiro Antônio Rodrigues da Costa ... In: Cortesão, 1951: p. 411 - grifo
meu)

As Ilhas, portanto, sofriam o problema da superpopulação. Não quer dizer, necessariamente,
que possuíssem uma população numericamente exagerada em termos absolutos. Mas o exagero
existia na relação deste número de habitantes com os recursos e a capacidade ou disponibilidade das
terras em produzir alimentos. O terreno das Ilhas dedicado à produção de grãos e outros alimentos
para o consumo local era insuficiente para prover seus habitantes. Para a obtenção do alimento
necessário, os proprietários das grandes propriedades que também detinham as porções de terras
mais férteis teriam que cessar a produção voltada para a comercialização fora das Ilhas, o que
encontrava boa oposição dos grandes senhores que destas lavouras obtinham sua riqueza. Os Açores
eram, a este tempo, importadores de alimentos. Não foram poucos os conflitos e revoltas causados
pela falta de abastecimento. (Vieira, 1992: 136-203).

Eis, então, que fazer migrar os camponeses e os artesãos aliviava esta situação de carência
de mantimentos oriundo da pressão demográfica existente no arquipélago.
Entretanto, a migração periódica dessa população necessitada resolvia apenas parte da
equação que tem o Atlântico como separador de seus dois membros. As famílias eram conduzidas
para a América, podiam viver com maior prosperidade, procriar e povoar os territórios, aliviando a
pressão demográfica nos Açores. Todavia, faltava, também gente experimentada em mando e
administração nas novas colônias que se fundavam no além-mar. Em contrapartida, as boas famílias
das Ilhas tinham seus filhos segundos distanciados da herança das terras. Também havia de ter
solução esse problema.

III. Os filhos segundos e os novos povoados, através do
exemplo de uma família madeirense
A migração dos setores menos aquinhoados resolvia a questão reduzir a população nas Ilhas
e aumentar o número de povoadores nos novos territórios. Mas isso não dava solução ao problema
das melhores famílias do Arquipélago, qual seja: o que fazer com os outros filhos das boas famílias
que tinham nome, nobreza, prestígio e distinção e o cofre vazio? Ao que tudo indica, facilitar a
migração destes outros filhos que não os primogênitos também foi prática corrente neste século
XVIII. Foi facilitada, inclusive, pela Coroa lusa. Provavelmente nos novos territórios americanos os
chamados segundões não viessem a obter títulos de nobreza. Mas poderiam angariar terras e
prestígio, aumentando a folha de serviços próprias e de suas famílias, agindo no interesse de Sua
Majestade.
Tem-se o exemplo de Henrique Cesar de Berenger e Bitencourt, migrado para a Ilha de
Santa Catarina nos anos que cercam 1750 (Requerimento de Henrique Cesar Berenger e Bitencourt,
natural da Ilha da Madeira e um dos povoadores da Ilha de Santa Catarina - 1750 e anexos. In:
AN-BN vol. 50, 1936: pp. 83-85). Este homem não era um açoriano, mas um madeirense, ou seja,
não pertencia às Ilhas contempladas com a ênfase migratória para o extremo sul da Colônia dada no
Edital de 1747 (In: Fortes, 1941).
Segundo Piazza, o engajamento de 59 migrantes da Madeira nos intentos de povoamento do
extremo-sul do Estado do Brasil ocorreu por insistentes solicitações de Berenger e Bitencourt, a
despeito de mais de dois mil alistados nos Açores (Piazza, 1997: p. 125). Somente de sua família
vieram quinze pessoas.
Berenger e Bitencourt pediu ao Conselho Ultramarino especial atenção ao caso seu e de seus
familiares. Solicitou que fossem trasladados para a Ilha de Santa Catarina às custas da Real
Fazenda, como os demais migrantes, para dar contribuição. Com sua qualidade e com sua
experiência em uma situação de mando: fora Capitão da Sala do General, na sua cidade natal,

Funchal, capital do Arquipélago da Madeira (Consulta do Conselho Ultramarino, anexa ao
Requerimento de Henrique Cesar Berenger e Bitencourt... 1750. In: AN-BN vol. 50, 1936: p. 84).
Sua trajetória, das Ilhas Atlânticas ao sul do Estado do Brasil, dá as pistas para o entender o drama
que se passava com as melhores famílias das Ilhas e como este era resolvido. Davam, ao mesmo
tempo, alívio à pressão demográfica “específica”, que pesava sobre os membros estas famílias
nobres.
Berenger e Bitencourt solicitou ao Conselho Ultramarino que lhe fosse permitido embarcar
junto com os nativos dos Açores que partiam para a Ilha de Santa Catarina. Argumentava que Sua
Majestade teria nele um bom e laborioso súdito. Contando a seu favor, tinha a trajetória de seus
ancestrais. Pedia, então
atenção ao serviço que tem feito, e seus antepassados e qualidades de sua pessoa,
na certeza de que não passará àquelas partes outro de qualquer das Ilhas que o exceda em
nobreza (...) para passar à América a povoar aquelas terras incultas com a diferença na ajuda
de custo segundo o número de sua família e distinção de sua pessoa. (Requerimento de
Henrique Cesar Berenger e Bitencourt, natural da Ilha da Madeira e um dos povoadores da
Ilha de Santa Catarina - 1750. In: AN-BN vol. 50, 1936: pp. 83-85)

O Executor do Conselho Ultramarino contribuiu com informações a respeito de sua família,
Sem embargo de não ter do suplicante conhecimento, o tive bastante de seu pai,
que foi meu condiscípulo nos estudos, é com efeito de famílias ilustres e das primeiras
daquela Ilha, que suposto haja na sua casa um morgado ou dois, o suplicante procede de um
filho segundo dela e não tem cabedais para conservar-se, com tratamento igual à sua
pessoa; e a razão de ficarem pobres os filhos segundos daquela casa foi por seus avós
despenderem todo o valor dos bens livres que possuíam, na fundação de um Mosteiro de
Religiosas Capuchas de que são os Padroeiros e haverem-no reedificado por duas vezes.
(Requerimento de Henrique Cesar Berenger e Bitencourt, natural da Ilha da Madeira e um
dos povoadores da Ilha de Santa Catarina - 1750. In: AN-BN vol. 50, 1936: pp. 83-85 grifos meus).

Houve o reconhecimento das qualidades, suas e de sua família, já que sua solicitação fora
atendida em todos os seus pormenores. Isso o diferenciava, em muito, das demais famílias
migrantes.
Pouco tempo após a chegada de Berenger e Bitencourt às terras americanas, encaminhou
nova solicitação. Desta vez, além do pedido de ajuda de custo diferenciada, solicitava que lhes
fossem dadas quatro porções de terra medindo meia légua quadrada. Meia légua para si e meia
légua para cada uma de suas três filhas, como dote para o casamento das moças. Talvez por não ter
idéia das reais dimensões do território para aonde estava sendo enviado, talvez por não saber que os
homens que acumulavam serviços à Coroa estavam solicitando e recebendo sesmarias de até “três
léguas de comprido por uma de largo” na década de 1750, solicitara uma parcela de terras muito
inferior aos dos “melhores” que se envolviam na conquista dos territórios do extremo-sul da
América. Entretanto, o somatório das terras solicitadas por Berenger e Bitencourt era de duas léguas

de comprido, por meia légua de largura. Isso era uma grande quantidade de terras em comparação
ao que se podia obter nas superpovoadas Ilhas portuguesas. Isso também era muito mais do que o
quarto de légua em quadro que receberiam os demais ilhéus, ressaltado no próprio parecer do
Conselho Ultramarino. Pedia, também, que lhe fosse dada a patente de Capitão das Ordenanças da
localidade aonde se estabelecera. Este, assim como seus demais pedidos, foram atendidos, com a
ressalva em destaque na citação que mais abaixo segue:
e como o suplicante quer levar na sua companhia 3 filhas, se dê para o casamento de cada
uma delas meia légua de terras em quadra de sesmaria, e o mais que se manda a dar a cada um dos
casais que naquela parte se estabelecerem, dando-se também ao mesmo suplicante meia légua de
terra em quadra, sem embargo de se dar a cada um dos casais um quarto de légua, e vistas as razões
que o suplicante refere e informação que dele há, se lhe dêem 150$000 rs de ajuda de custo para o seu
transporte, com as seguranças necessárias e uma patente de Capitão da Ordenança do distrito
aonde se lhe determinar o seu estabelecimento, com declaração que não terá menos de 50 casais
na sua jurisdição, o que é conveniente acautelar para que se não multipliquem os cargos da
ordenança desnecessariamente... (Anexo ao Requerimento de Henrique Cesar Berenger e
Bitencourt.... In: AN-BN vol. 50, 1936: pp. 84-85- em itálico na publicação, negritos meus)

Supondo-se uma família, constando de pai, mãe e três filhos – ainda que seja um número
pequeno de filhos para a época e desconsidera a existência de outros parentes e agregados–
Berenger e Bitencourt tinha, garantido, sob o seu mando, numa estimativa que deve ficar aquém do
número real, um mínimo de duzentas e cinqüenta pessoas. Em um território não povoado, isso
significa ser o principal poder de uma nova aldeia. Era o líder, nomeado pelo próprio Rei, de
praticamente toda a população livre de uma localidade.
Aos “casais” recrutados nas Ilhas, o Edital de 1747 colocava apenas uma ajuda de custo dois
mil e quatrocentos réis para cada mulher acima de doze anos que embarcasse e ajuda “para vestir”
de um mil réis para cada filho ou filha, além de insumos e ferramentas (Edital. In: Fortes, 1941: pp.
26-27). Ainda que adendos posteriores a este edital tenham estendido benefícios aos filhos e
agregados dos casais, a presteza no atendimento da solicitação deste madeirense não é, nem de
longe, comparável aos vinte ou mais anos que levaram os Casais para receber seu quinhão de terras.
A Coroa, nas novas terras conquistadas, numa visível redistribuição social das riquezas da
conquista, privilegiava alguns em detrimento de outros. Propiciou, na mercê de terras, o dote das
filhas do fidalgo segundão da Ilha da Madeira e sua liderança sobre os demais povoadores.
Percebe-se portanto, nos pareceres às solicitações de Henrique Cesar de Berenger e
Bitencourt, notada diferença entre o tratamento que ele e sua família receberam daquele usualmente
dispensado aos “Casais de Sua Majestade”. O filho segundo e demais membros de uma família de
nobres vindo das Ilhas, sejam elas do Arquipélago dos Açores ou da Madeira, não eram igualados
aos demais habitantes que migraram para a América. As diferenças de estatuto social não esvaeciam
na migração.

O território era novo, mas a estrutura social era calcada na velha sociedade portuguesa de
Antigo Regime, que muita distinção fazia entre os homens livres. Eram todos povoadores, mas uns
já partiam das ilhas com possibilidades de obtenção de patentes e mercês diferenciadas. Uma
acumulação de bens, poder de mando e prestígio era possibilitada a uma única família, ou seja, a
quem já tinha um lastro familiar e aquilo que poderia se chamar de “um bom berço”.
A responsabilidade do mando em uma sociedade recente recaía, portanto, sobre membros de
antigas e boas famílias portuguesas, considerando aqui as Ilhas como a última fronteira atlântica do
território português em toda acepção destes termos, não como colônias de Portugal. A estruturação
da sociedade nas colônias do extremo-sul da América, portanto, era moldada na mesma forma da
sociedade portuguesa de Antigo Regime, ou seja, calcada nas diferenças de estatuto social entre os
homens livres, na hierarquia, na distribuição desigual dos recursos. Um camponês ou um artífice
não se igualava a Berenger e Bitencourt em origens e qualidades.
A segunda parte da equação encontrava, assim, uma solução plausível. Os segundões da
nobreza das Ilhas partiam para as novas terras recém-conquistadas. Agregavam o atributo oriundo
do desbravamento das terras e da formação de novos povoados às folhas de serviço de suas
famílias, já aludidas nos registros documentais como sendo dos primeiros povoadores das Ilhas
atlânticas, aumentando assim as suas qualidades e os seus préstimos no “Real Serviço de Sua
Majestade”.
Ao redor destes segundões e suas famílias, organizava-se a sociedade. Davam seqüência a
trajetórias familiares que reuniam prestígio, terras, riquezas e poder de mando. Sua migração
aliviava a pressão demográfica específica das famílias nobres ao mesmo tempo em que contribuíam
para dar ordem ao caos pré-existente num aglomerado de pessoas. Estas, sem ter quem os dirigisse e
os colocasse no caminho do bem-servir à Coroa da qual eram súditos, talvez não levassem a bom
termo a colonização americana. Contribuíam, assim, com sua presença e com sua posição nos novos
povoados para que, em tudo, a ordem sobrepujasse o caos nos territórios americanos.

IV. As boas famílias dos Açores e o povoamento do
Rio Grande
Para o Continente do Rio Grande de São Pedro encontram-se casos semelhantes ao deste
“pobre nobre” madeirense. Ainda que não se tenham encontrado explicitamente solicitações que os
diferenciassem, tais como as citadas no tópico anterior, é muito pouco provável houvesse tanta
diferença nas práticas da Coroa e dos ilhéus. Eles eram portugueses e como portugueses se
organizavam. Encontraram-se, porém, referências menos substanciosas em seus conteúdos, mas que
deixam antever distância entre certas famílias de insulanos e o restante dos migrados.

As filhas de Antônio Furtado de Mendonça e Isabel da Silveira, oriundos da Ilha do Faial,
freguesia de São Salvador da Vila da Horta, por exemplo, têm o tratamento de “Dona” desde que
chegaram ao Continente (ADPRG - Livros 1, 2, 3 e 4 de Batismos da Vila do Rio Grande, 17381763). Também verificou-se que, seus maridos não faziam parte do contingente de camponeses de
poucas posses ou homens de ofício. Estas moças, em sua maioria solteiras quando da chegada,
casaram-se dentro do seleto grupo de detentores de sesmarias de grandes proporções, de grandes
rebanhos de gados, arrematadores de contratos e oficiais da Câmara, conforme se verá a seguir. As
moças de sobrenome Silveira, da família Furtado de Mendonça, destacavam-se do conjunto dos
insulanos, mesmo quando casadas com insulanos.
Tanto as filhas de Antônio Furtado de Mendonça quanto os seus genros, não compartilharam
dos momentos de penúria que atingiram os migrantes dos Açores à sua chegada no Continente.
Veja-se, a seguir, a qualidade das relações sociais estabelecidas por este grupo de migrantes, cujas
conexões foram identificadas através dos registros de batismo dos filhos de um destes casais.
Francisco Pires Casado, filho de Francisco Pires Casado e Felipa Antônia da Silveira,
natural da Ilha do Pico, freguesia de Santa Luzia, era casado com Dona Mariana Eufrásia da
Silveira, filha de Antônio Furtado de Mendonça e Isabel da Silveira. Ela era natural da Ilha do Faial,
freguesia de São Salvador da Vila da Horta. Provavelmente as mães Francisco e Mariana Eufrásia
guardavam parentesco próximo. O pai de Dona Mariana Eufrásia, falecido antes de 1761, era
alferes, provavelmente da Companhia da Ordenança (Jaccottet&Minetti, 2001: p. 61).
No ano de 1778, em seu domicílio na freguesia de Viamão estavam arrolados, além de
familiares e agregados, 19 escravos. Francisco Pires Casado, em registro documental de 1784,
detinha campos em sociedade com Manuel Bento da Rocha, nos quais foram contados em
quantidade animais – “8000 animais vacunares, 700 animais cavalares, 90 burros/burras, 30 bois
mansos, 100 mulas 60 cavalos mansos e 300 ovelhas”. No 1o Livro de Óbitos da Freguesia de
Viamão é dito Capitão. (AHCMPA, Rol dos Confessados de Viamão – 1778; AHRS, Relação dos
Moradores de Viamão 1784, cód. F 1198 A e B; AHCMPA, 1o Livro de Óbitos de Viamão3).
Francisco Pires Casado e Dona Mariana Eufrásia tiveram no mínimo quatro filhos
batizados na Vila do Rio Grande, os quais também registram os padrinhos. São eles:
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Vejam-se agora, quem são os padrinhos deste casal e com quem guardavam relações, sejam
estas de parentesco, compadrio ou de negócios:
Francisco Antônio da Silveira: provavelmente irmão ou primo de Dona Mariana Eufrásia
da Silveira, casado com Úrsula Maria da Conceição. Além da menina Rosália, possui apenas um
outro afilhado, juntamente com Úrsula. A madrinha não compareceu à cerimônia, dando procuração
para que Francisco Pires Casado a representasse (Jaccottet&Minetti, 2001: p. 93) Francisco Antônio
possuía, em 1767, marca de gado registrada nos livros da Câmara de Viamão (Fortes, 1941: p. 175).
Manuel Fernandes Vieira: natural de Povoa de Lanhoso, arcebispado de Braga, freguesia
de Fonte da Arcada. Casado com Dona Ana Inácia da Silveira, natural da Ilha do Faial, fr. São
Salvador da Vila da Horta, irmã de Dona Maria Eufrásia. Dos batismos levantados até o momento,
Manuel Fernandes Vieira foi padrinho de quatro crianças, incluindo a filha de Pires Casado.
Fernandes Vieira deve ter chegado ao Continente por volta de 1751, com os contingentes
convocados por Gomes Freire de Andrade para a expedição de demarcação de limites do Tratado de
Madri. Em 1752 foi nomeado Tabelião da Vila do Rio Grande, podendo ter renovação do cargo em
seis meses. Esta renovação deu-se várias vezes, sendo-lhe acrescentado ainda ofício de Escrivão de
Órfãos da Vila do Rio Grande. Teve sucessivamente as patentes de Sargento-supra da Ordenança e
de Capitão da mesma companhia, todas estas mercês dadas ou ratificadas por Gomes Freire de
Andrade (RAPM, 1929: 452, 488, 574). Ainda na Vila do Rio Grande foi Contratador dos
Açougues, em sociedade com Manuel Bento da Rocha. Uma vez tendo deixado a Vila do Rio
Grande, foi oficial da Câmara em Viamão, logo após a reinstalação desta, em 1766, provavelmente
continuidade de um mandato interrompido com “a correria que promoveram os castelhanos”
(PMPA, 1992: 14). Esta era a única câmara existente no Continente do Rio Grande de São Pedro.
Registrou marca de gado nesta mesma Câmara em 1767 (Fortes, 1941: 170) e em 1776, morador
nos Campos de Viamão, tinha arrolados em sua propriedade, além de sua família, cerca de
dezessete escravos (AHCMPA – Rol dos Confessados de Viamão, 1776). Manuel Fernandes Vieira
registrou três filhos nos livros de batismo de Rio Grande. A menina mais velha, Vicência, não tem
padrinhos registrados, pois seu batismo deu-se em casa, em situação de emergência. Da segunda
filha, Clemência, o padrinho é Antônio Lopes da Costa, morador do Rio de Janeiro. Ausente na

cerimônia, Lopes da Costa passou procuração para o Capitão de Mar e Guerra ad honorem Mateus
Inácio da Silveira, natural da Ilha do Faial, Freguesia de São Salvador, casado com Maria Antônia
Silveira, outra das irmãs de Dona Mariana Eufrásia. Mateus Inácio era parente próximo de sua
esposa. Por último, o menino Manuel, cujo padrinho foi Anacleto Elias de Afonseca (Jaccottet &
Minetti, 2001: 80), um dos mais importantes comerciantes da praça do Rio de Janeiro (Fragoso,
1998) e arrematador do contrato dos Registros das Passagens dos Animais de Viamão e Santa
Vitória na década de 1770 (Kühn, 2000).
Manuel Bento da Rocha: não se tem por certo a sua procedência. Provavelmente fora
vereador na Vila do Rio Grande, sendo também membro da Câmara em Viamão, após a
transferência desta. Era casado com Dona Isabel Francisca da Silveira, outra das irmãs de Dona
Maria Eufrásia e sócio de Manuel Fernandes Vieira no contrato dos Açougues. Em 1755 recebeu
carta de sesmaria de uns campos chamados Curral de Arroios, constando neles edificações de casas,
plantações das quais já fizera colheitas (RAPM, 1933: 150-152). Na nova freguesia do Triunfo
possuía terras em sociedade com Francisco Pires Casado, com os já citados numerosos animais
(AHRS – Relação dos Moradores de Triunfo, 1784 – cód. F 1198-A). Consta ter mais dois rincões,
sem sociedade. Nestas terras possuiria 12.000 vacuns, 4.600 cavalos e éguas, 1160 burros e burras,
todavia estas últimas informações não estão confirmadas (Pawels, 1930: nota 13 e nota 23). Em Rio
Grande foi padrinho de mais quatro crianças, além do filho de Francisco Pires Casado, seu sócio em
terras e cunhado. Seus afilhados são filhos de gente provinda das ilhas de São Jorge, Graciosa, Pico
e Faial, dentre os quais uma das filhas do também já citado Capitão de Mar e Guerra ad honorem
Mateus Inácio da Silveira, (Jaccottet&Minetti, 2001: p. 90). Entre os anos de 1766 e 1775 estão
registrados cinco óbitos de escravos seus em Viamão4 (AHCMPA – 1o Livro de Óbitos de Viamão,
1748-1777), ainda que não se tenha encontrado outros registros de sua escravaria.
Domingos de Lima Veiga: Natural da Península, casado com Gertrudes Pais de Araújo.
Segundo Queiroz, possuía no mínimo entre 5 e 7 escravos na Vila do Rio Grande. Deteve patente
de Sargento, Alferes da Cavalaria de Ordenança e de Capitão da Ordenança do Rio Grande, foi
oficial da Câmara em Viamão, em 1767 (PMPA, 1992:14) e escrivão da Fazenda Real na década de
1770. Na vila do Rio Grande foi padrinho de oito crianças açorianas, o que denota o seu prestígio
entre os ilhéus. Muito mais se visto que sua família – esposa e filhos – era constantemente
convidada ao compadrio, ainda que não houvesse grande concentração de afilhados em quaisquer
de seus membros, como aquelas vistas anteriormente. Domingos de Lima Veiga é o único dos
padrinhos dos filhos de Francisco Pires Casado que não pertencia à família, mas não deixava de
pertencer ao pequeno “clube” de detentores de escravos, terras, patentes e privilégios na Vila do Rio
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Grande. A assinatura de Domingos de Lima Veiga aparece num grande número de documentos de
datas de terras entregues aos açorianos.
Então, tem-se que, entre Francisco Pires Casado, seus parentes, seus compadres ou
cunhados, encontram-se, no mínimo, as seguintes mercês, cargos, patentes, terras e animais,
concomitantemente ou dispersas longo de suas trajetórias:
a) 4 marcas de gado;
b) 1 patente de Capitão-de-Mar e Guerra ad honorem, 1 de Sargento-supra da Ordenança,
2 patentes de Sargento das Ordenanças, 3 patentes de Capitão das Ordenanças; 2
patentes de Alferes das Ordenanças
c) 3 vereadores;
d) 4 sesmarias;
e) 41 escravos
f) 20.000 cabeças de gado vacum; 5.000 cavalos, 1.200 asininos;
g) ofício de Tabelião da Vila do Rio Grande, ofício de Escrivão do Juizado de Órfãos,
ofício de escrivão da Fazenda Real;
h) contrato dos Açougues.
Não há como dizer que a família derivada de Antônio Furtado de Mendonça se igualava, na
pobreza e na necessidade, com os demais insulanos. Observando a qualidade dos compadres de
Francisco Pires Casado e dos compadres de seus compadres, observa-se que jamais convidaram ao
compadrio alguém em situação inferior à sua. Todos os compadres de Francisco Pires Casados
detinham bens, cargos e privilégios suficientes para inseri-los nos mais altos escalões da pirâmide
social do Continente do Rio Grande de São Pedro. Francisco Pires Casado e seus familiares, cientes
de sua posição na sociedade, não abriam as portas das relações mais próximas com sua família às
outras famílias que não detinha posição semelhante à sua.
Importante observar que, salvo os registros de batismo, nos quais os Açores são mencionada
apenas como local de origem dos pais, padrinhos ou avós das crianças, não se localizou nenhum
outro registro documental no qual Francisco Pires Casado ou qualquer um de seus compadres ou
familiares que de lá viessem, alegando ser “gente das Ilhas”, ou pertencerem aos “casais de Sua
Majestade”. As terras que dispunham não lhes foram dadas como “datas de Casais”. Foram doadas
na década de 1750 ou adquiridas por compra. Tampouco suas terras se comparavam a estas datas
em tamanho. Disso, é possível antever que, nem eles, nem a sociedade na qual viviam, os
percebiam como “gente das Ilhas”. No conjunto das relações mais próximas de Francisco Pires
Casado, portanto, encontramos muitas pessoas nascidas nos Açores, com toda a certeza, mas não
compartilhavam da “identidade açoriana” que se forjou no Continente do Rio Grande de São Pedro.
Essa “identidade”, antes de mais nada, tinha como aglutinador, a insistência em fazer cumprir os
termos do Edital de 1747, que lhes prometia aos Casais de Sua Majestade terras, insumos e auxílios.

Se os homens e mulheres da família de Antônio Furtado de Mendonça não eram “açorianos”
na acepção de desinência de uma identidade, resta perguntar quem o era e porque o era. Assim
como cabe também perguntar o porquê das filhas e genros de Antônio Furtado de Mendonça não o
serem.
V. Açoriano: “ser ou não ser, eis a questão”
Em que pese a emigração das Ilhas ter sido incentivada e patrocinada pela Coroa
Portuguesa, foi visto que nem todos os que migraram padeciam da mesma sorte. A alegada
“pobreza” de Berenger e Bitencourt, que possuía um ou dois morgados em sua família, nem de
longe se compara à perspectiva de fome pela qual passavam os agricultores não proprietários ou por
gente de ofício, pertencentes aos estratos livres mais baixos da sociedade insulana. Como já visto, a
pressão demográfica que existia nas ilhas apresentava duas faces específicas: uma para os estratos
subalternos e outra para os bem nascidos, mas que, todavia, não eram os primogênitos.
Entretanto, como sói acontecer nas sociedades de Antigo Regime, os mais aquinhoados eram
uma minoria, uma parcela diminuta da sociedade. Os arquipélagos dos Açores e da Madeira não
eram exceção dentro da sociedade portuguesa (Vieira, 1992). Isso significa que a maioria dos
migrantes também era oriunda destes estratos inferiores da sociedade. Eram famílias de agricultores
sem terras, em sua maioria, e alguns artesãos.
Os membros dos estratos inferiores também engajavam-se, voluntariamente nas tropas de
Sua Majestade, podendo vir a servir em qualquer ponto do Império Português, fosse na América, na
África ou na Ásia. Isso dava-lhes uma possibilidade de ascensão social, através das promoções por
mérito e, também, do uso da farda, o que os punha a certa distância de um mundo majoritariamente
camponês. Muitos destes soldados oriundos das Ilhas chegaram ao Continente do Rio Grande de
São Pedro antes da migração em massa das famílias de açorianos. Se chegaram ao extremo-sul
como soldados, fica claro que não faziam parte dos “Casais de Sua Majestade”, mas dependendo
das opções que se abriram a eles, não se escusaram de tentar tornar-se membros dos casais,
principalmente através do casamento com moças dos Açores. Verificam-se, também, soldados e
civis que, não tendo nenhuma relação com os Açores, buscaram, através de alianças matrimoniais,
seu ingresso neste grupo de migrantes, com seus filhos passando a ser identificados com a “gente
das Ilhas”.
Existe, portanto, uma série de intentos distintos, fazendo parte de um mesmo grande
fenômeno: nativos dos Açores que não se identificam como “das Ilhas”; nativos dos Açores que
faziam questão de serem identificados como “das Ilhas”; gente que jamais havia posto os pés nas
Ilhas ocupados em juntar-se às gentes “das Ilhas. Resta entender estes fenômenos e tentar explicar
porque eles ocorriam.

Busca-se, pois, comparação com o caso estudado por Acevedo Marin, (2002) para os
açorianos que migraram para o Estado do Grão-Pará e Maranhão no mesmo período em que
migraram os açorianos para o extremo-sul do Estado do Brasil. Acevedo Marin destaca a Vila de
São José de Macapá, uma povoação levada a cabo, principalmente, por ilhéus. Em uma outra
localidade, com diferentes especificidades, esta comparação pode trazer luz à sorte de fenômenos
que aconteceram no sul e, talvez, parte da explicação para a acentuada diferença entre estes dois
procedimentos nas fronteiras americanas do Império Português.
Segundo esta autora, os açorianos migrados na década de 1750, experimentaram um
processo de decadência, pois ao cabo de pouco mais de cinqüenta anos, em um arrolamento
populacional feito em 1808 no qual também são colocadas as posses e propriedades, só restavam
alguns poucos açorianos. Destes, a imensa maioria achava-se em estado de pobreza. A posse de
escravos por parte dos açorianos seria muito pequena em comparação a outros setores, assim como
o restante de seus bens. Achou, também, muitas viúvas com sua prole ou poucos agregados,
ocupados na execução das funções domésticas e de agricultura.
Os motivos alegados por esta autora para tal decadência dizem ser os açorianos
majoritariamente pequenos agricultores e que o Grão-Pará, a este tempo, passava pela inserção de
seus produtos naquilo que ela chama de “uma política mercantilista”. A produção destas pequenas
propriedades seriam escoadas e comercializadas dentro da política pombalina de incentivo ao
desenvolvimento do comércio nesta região. Isso colocaria os ilhéus na dependência da Companhia
de Comércio do Pará para a vazão dos grãos e farinhas produzidos, bem como os colocaria como
usuários dos créditos cedidos pela mesma Companhia. Por ser a produção diminuta, não teriam
podido concorrer no mercado de exportações com os “grandes” da Capitania, tampouco saldar as
dívidas oriundas da cessão de créditos. Isso teria corroído a economia que, nos primeiros
momentos, dava sinais de prosperidade, mas que com o transcorrer dos anos teria levado à
bancarrota os “açorianos” da Vila de São José de Macapá.
Ante os dados colocados pela autora, não é possível duvidar que, passados cinqüenta anos os
“açorianos”, ainda que assim não se identificassem, estavam, de fato em uma situação pouco
favorável. Mas, esta parece uma explicação por demais simples para uma situação que, mesmo
através dos dados fornecidos pela autora, percebe-se com uma configuração mais complexa.
Em primeiro lugar, há o recorrente alerta de que o povoamento desta fronteira norte foi
modificada pela política pombalina. Mas isto também ocorreu no sul. Todavia, fica num segundo
plano o fato que, todas as diretrizes pombalinas experimentadas no norte previam e privilegiavam a
inserção das populações autóctones na sociedade com características lusas que se formava. Assim,
durante os anos do Ministério de Pombal, a obtenção de privilégios, mercês, cargos, patentes e
terras, assim como honras passava pela integração das populações de origem européia com os

indígenas. Açorianos ou gente de outra procedência, entrariam nesta cadeia de prestações e
contraprestações de dádivas com a Coroa lusa, principalmente se procedessem alianças com as
populações autóctones locais. O incentivo era dado aos que gerassem filhos miscigenados. Essa era
a ênfase das diretrizes de Pombal, expressas principalmente na Lei de Liberdades e no Diretório dos
Índios. Caso isso não ocorresse, ainda assim poderiam usufruir de algumas benesses reais. Todavia,
a prioridade era para aqueles que obtiveram sucesso nestas alianças.
Em segundo lugar e corroborando esta idéia, Francisco Xavier de Mendonça Furtado,
governador da Capitania e irmão do Marquês de Pombal, quando da chegada das primeiras levas de
colonos dos Açores em Belém, em citação feita pela autora, reclama do fato de estarem sendo
envidadas muito mais mulheres do que homens. Não se sabe aqui se eram essas migravam sozinhas
ou em famílias. Todavia, este detalhe pouca diferença faz. O que importa é que, ao contrário do sul,
aonde os casais com prole numerosa e, mais ainda, aqueles que levavam consigo mulheres acima
dos doze anos, eram claramente privilegiados nas ajudas de custo. Havia um plus nessa ajuda.
2$500 réis eram dados por cada mulher que se dirigisse para lá. Isso porque, conforme visto
anteriormente, o extremo-sul necessitava de mulheres para estabelecer famílias com os soldados e
demais povoadores, com o intuito de evitar deserções. Inclusive para que essas famílias, juntamente
com a promessa de terras e insumos, servissem de âncora aos povoadores. A ajuda de custo dada
aos “açorianos” do extremo norte era de um tostão para cada homem e dois vinténs para cada
mulher. Ou seja, ao contrário do sul, as mulheres lusas eram pouco “valorizadas” nesse
povoamento, haja vista que recebiam ajuda menor que a dos homens.
Disso se depreende que, ao contrário do extremo-sul, o extremo-norte não tinha um
desequilíbrio na relação entre os sexos, com diferença favorável ao setor masculino luso na
formação dos povoados. Tudo induz a pensar que, no extremo-norte, havia mulheres o bastante para
que casamentos se realizassem e que a procriação dos colonizadores se desse. Ora, é recorrente na
historiografia e na documentação colonial que, ao iniciar um povoamento, principalmente em áreas
de fronteira aberta, dada a necessidade de conquista bélica ou de defesa militar dos territórios, o
contingente masculino era mais numeroso e as mulheres pouco dispostas a irem para estes locais
ermos, violentos e instáveis, para fazer parte dos “primeiros povoadores”. José da Silva Pais
recorreu, inclusive, às tais mozuelas para proceder o povoamento da Vila do Rio Grande e para
iniciar a formação de famílias com seus soldados, já que estes, se casados, raramente conduziam às
fronteiras as suas esposas e filhas.
Se as mulheres européias não eram bem-vindas na região do Pará, significa dizer que havia
mulheres em abundância para proceder o povoamento. Mulheres estas, portanto, oriundas dos
inúmeros grupamentos e aldeias indígenas existentes na região. Não parece por acaso que Francisco
Xavier de Mendonça Furtado tenha aconselhado que as novas povoações ficassem intercaladas

entre duas aldeias indígenas, fossem elas autônomas, fossem elas geridas pelos padres da
Companhia de Jesus (Acevedo Marin, 2002) .
Também aos colonos, com alegação de evitar a nociva ociosidade, era recomendado que
trabalhassem a terra com as próprias mãos. Isso os colocava distantes da possibilidade de ter
concessão, estatal ou dos padres da Companhia, para explorar a mão-de-obra indígena.
Necessitavam, assim, para ter acesso a esta mão-de-obra ainda abundante na região, a formação de
alianças com os autóctones. O casamento com as índias, mais do que uma mulher e uma prole,
significava formar uma família neste meio, possuir cunhados, adentrar nas redes de reciprocidade
das populações indígenas. Muitas dessas, tradicionalmente, trabalhavam em mutirão. A obtenção de
tal força de trabalho, portanto, passava por essas alianças, dentre as quais as alianças matrimoniais,
mais fáceis de serem obtidas do que acordos negociados. Estas alianças eram estimuladas pela
Coroa e recompensadas com mercês e privilégios.
Entretanto, para que isso fosse obtido com sucesso, a identidade de “gente das Ilhas” deveria
desaparecer. Deveriam, estes ilhéus e, principalmente sua prole, tornarem-se tão nativos quanto os
nativos. Para obter o acesso aos recursos locais, a abdicação de uma identidade de “gente das Ilhas”
se fez necessária, assim como a construção de uma nova identidade, consoante com os estímulos
régios e às possibilidades de formação de alianças com as populações locais. Casos como esse, de
formação de uma identidade e de padrões sociais e culturais associados ao acesso a recursos foram
estudados e discutidos por Fredrik Barth, cujas conclusões e indicações auxiliam no entendimento
do tema aqui abordado (Barth, 1961; 1980 [1959]; 1981; 2000a).
Na referida listagem de 1808, Acevedo Marin destaca a quantidade de viúvas açorianas,
também empobrecidas e que lavravam a terra com o auxílio da mão-de-obra familiar e/ou poucos
agregados e menos ainda com escravos. Ao que parece, “açorianas” e mais especialmente as
“viúvas açorianas”, no extremo-norte possuíam “pouco valor” no mercado matrimonial da região.
Isso também contrasta com a situação do extremo-sul. No norte, elas não representavam um
“passaporte” para uma data de terras. Parece que um segundo casamento a estas mulheres não era
uma possibilidade posta ao dia. De forma antagônica, encontram-se registrados nas datas de terras
do Continente do Rio Grande de São Pedro, alguns homens que não procediam dos Açores e
solicitavam uma porção de terras por serem casados com “viúva de casal”. Também são recorrentes
os pedidos de terra para homens casados com “filhas de casal” ou “agregadas de casal”. Isso
ressalta o “valor” destas “açorianas” em uma escolha matrimonial no extremo-sul. Em uma
matrimônio com alguma delas, muitos homens viram-se “habilitados” a uma mercê régia dada em
terras e outros incentivos.
Em outras palavras, não é surpreendente que em São José de Macapá, um povoado formado
essencialmente por insulanos, ao cabo de cinqüenta anos, estes não mais existiam. Não como setor

mais abastado desta população. Mais ainda, que os que se reivindicavam da identidade “açoriana”
ou “gente das Ilhas”, ao que parece, investiram em uma estratégia que revelou-se equivocada na
obtenção de terras, mão-de-obra, privilégios, patentes, distinções e honras. Nessa porção da
América Portuguesa a ênfase ao acesso de recursos era, antes de mais nada, oferecida àqueles que
povoaram de acordo com as orientações do Diretório dos Índios.
Retornando ao extremo-sul, verifica-se, portanto, que o acesso aos recursos, ao contrário do
extremo-norte, tinha como ênfase a ligação com gente dos “casais” ou “das Ilhas”. Assim reza o
Edital de 1747 e seus posteriores adendos. As populações recém chegadas das Ilhas a partir 1749
deveriam, portanto, manter-se “gente das Ilhas” até um matrimônio dado no prazo de máximo de
cinco anos, assim diziam as ordens. Esta item, num primeiro momento atingia apenas os “filhos dos
casais” e posteriormente foi estendida aos “agregados dos casais”. Houve a demora de
aproximadamente vinte anos, até o início da década de 1770, para o início da distribuição de terras.
Esta foi provocada, num primeiro momento pela impossibilidade de serem assentados os colonos
nas terras pertencentes às Missões dos padres espanhóis, cujos índios levantaram-se no episódio
denominado na historiografia como Guerras Guaraníticas. Num segundo momento, complicaramse ainda mais, dada a invasão da Vila do Rio Grande pelos espanhóis e perda de boa parte do
Continente do Rio Grande para os castelhanos. O prazo para que os “Casais”, “filhos de Casais”, os
“casados com filhos de Casais”, os “agregados de casais”, os “casados com agregados de Casais”,
os casados com “viúvas de Casais” requeressem a terra e os incentivos foi dilatado quase que ad
infinitum.

V. Considerações Finais

Assim, essa identidade de “gente das Ilhas” forjada e sustentada no Continente do Rio
Grande de São Pedro, foi estendida por estes vinte anos e mais além, haja vista ainda em 1800
estarem sendo concedidas as tais datas de terras aos “Casais de Sua Majestade”, sua descendência e
seus agregados.
O Diretório dos Índios, ainda que estendido aos outros territórios luso-brasileiros após seu
“teste” no Estado do Grão-Pará e Maranhão, não teve no extremo-sul impacto semelhante,
conforme é percebido no trabalho de Garcia (2003) . Não foram encontrados nas solicitações de
sesmarias, tampouco nas datas de terras de um quarto de légua cedidas aos colonos, nenhum
homem que se alegasse habilitado a uma mercê por ter se casado com índia ou por ser filho de
europeu com índia. Não que estes casamentos não tenham ocorrido, os livros de Batismos de Rio
Grande dão mostras de que não eram incomuns. Tampouco a geração de prole em situação de
concubinato entre lusos e indígenas ou de relação eventual era rara. Mas porque a ênfase para a

distribuição dos recursos fora dada, ou antes, conquistada através aglutinação de ilhéus em torno
de seus anseios comuns – cumprimento dos itens que os favoreciam no Edital de 1747. A
identidade “açoriana” foi, assim, estritamente ligada aos motivos bastante objetivos que não são
exclusivos dos açorianos, mas característica comum à toda a humanidade: ter acesso a recursos lhes
garantiriam a sobrevivência. A identidade “miscigenada”, por não ter sido privilegiada ou por não
ter mobilizado os colonos em conquistar os direitos previstos no Diretório dos Índios no extremosul, não foi “construída”. Ou ainda, se nessas famílias miscigenadas houvesse um componente
açoriano, este sim, por motivos estratégicos, era destacado como desinência identitária.
Fica claro, então, na comparação entre os casos do norte e do sul, que a permanência e o
fortalecimento da desinência “casal de Sua Majestade” ou outros de seus sinônimos, no caso sulino,
resulta de uma opção racional. Opção esta condicionada pela necessidade de acesso a recursos que
lhes permitissem a sobrevivência ou uma vida melhor. Associa-se, assim, à noção de estratégia, aos
atos deste grupo que construiu e manteve uma identidade como recurso de sobrevivência. Esta
noção, muito cara aos micro-historiadores e, em particular, a Giovanni Levi, numa apropriação do
trabalho do antropólogo Fredrik Barth, surge em oposição à noção de estratégia como concernente a
um agente livre e perfeitamente racional que escolhe a partir de um conhecimento perfeito
das regras do jogo e de suas conseqüências, tendo a mão todos os recursos necessários para tanto. Em
contraposição a esse “homo economicus” – que era o modelo do indivíduo da economia clássica – o
que o modelo de Barth colocava em cena era um ator que deveria agir dentro de uma sociedade
(qualquer sociedade onde os recursos materiais, culturais e cognitivos disponíveis eram distribuídos
de modo desigual. Um indivíduo racional, certamente, mas não dotado de uma “racionalidade
absoluta: ao contrário, o que se propõe é um indivíduo que age – nas palavras de Levi – a partir de
uma “racionalidade limitada”, isto é, a partir dos recursos limitados que o seu lugar na trama social lhe
confere, em contextos onde sua ação depende da interação com as ações alheias, e onde, portanto, o
controle sobre o seu resultado é limitado por um horizonte de constante incerteza. (Lima Fo, 1999:
259-260 - grifos do autor).

Tanto no sul, como no norte, a construção de identidades seguiu critérios racionais, práticos
e objetivos na vida dessas pessoas, distanciando-se da emoção pura e simples e da saudade –
sentimento luso em sua completa conotação. As estratégias para a vida e sobrevida nos territórios
americanos, crê-se aqui, comandaram este espetáculo de formação de identidades ou abdicação das
mesmas nesse processo de colonização.
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Leopoldo de Bulhões: um financista da República
Michael Luiz dos Santos*

INTRODUÇÃO

A orientação financeira do Brasil sempre foi motivo de calorosos debates e de
controvérsias seculares, mais do que uma questão puramente técnica, seu problema
levantou questões de ordem nacional e preocupações de conduta moral1.
Aos que viam na moeda uma questão de caráter nacional, era necessário que o país
expandisse suas operações bancárias, pluralizar suas emissões e tornar o crédito acessível
para investimentos internos. Para a corrente conservadora que advogava em favor do
padrão-ouro e da unificação do aparelho emissor, a moeda seria o meio de entrada do país
no sistema internacional financeiro. A idéia conservadora de saneamento financeiro levou a
cabo sua missão de abjurar os “efeitos nocivos” do papel-moeda, adotando certos tipos de
conduta financeira pautadas pela moral, condenando práticas contrárias as suas regras.
È na virada do século XIX para o início do século XX que essas controvérsias
monetárias alcançam o seu clímax, e muitos foram os que defenderam a moralidade dos
negócios em contraposição a política econômica da primeira década republicana,
responsável pelo surgimento de uma nova camada de pessoas que se beneficiaram do
episódio do Encilhamento para “ganhar dinheiro”.
Homens como Joaquim Murtinho, Campos Sales, Rodrigues Alves e Leopoldo de
Bulhões entre outros, dedicariam sua vida para entender os problemas financeiros do Brasil
defendendo a adesão ao padrão-ouro como solução para o problema monetário do país;
ainda que significasse seguir as normas impostas pelo capital estrangeiro.
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Moral definida como um conjunto de regras de conduta que orientam o comportamento humano. Sobre este
assunto ver: Barrington Moore Jr. Aspectos morais do crescimento econômico. Rio de Janeiro: Ed
Record, 1999.
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Porém, mais do que isto, os discursos e atuações desses homens pragmáticos
demonstrariam uma profunda preocupação em associar desenvolvimento material e moral 2,
garantindo assim progresso econômico sob bases sólidas sem os percalços de crises que
porventura desestabilizassem a evolução econômica da República.
O exemplo de Leopoldo de Bulhões é bastante esclarecedor, pois toda sua trajetória
política foi marcada por discussões sobre os meandros da vida financeira do Brasil; desde
os tempos de faculdade, no Largo São Francisco onde “dedicou-se especialmente ao estudo
de finanças e martelava-nos sem cessar com a fixação do câmbio, regime monetário,
sustentando com fogo a necessidade da conversão do papel-moeda”3, influenciado pelo
positivismo, sobretudo pelas idéias de Spencer, pode ver de uma posição privilegiada toda
as transformações que o país estava passando, principalmente a transição de regime- onde
compôs o quadro do Partido Republicano Federal ao lado de homens importantes como
Francisco Glycério e Aristides Lobo4- logo após ter se formado, volta para Goiás, sua terra
natal, onde começa sua carreira como jornalista defendendo a abolição do trabalho servil e
o regime federalista.
Como político, começou carreira muito cedo, aos 26 anos com uma cadeira na
Assembléia Geral em 18825, não ganhou respeito apenas como conhecedor das finanças do
país, suas idéias mostravam articulação entre a realidade empiricamente dada associada ao
seu cabedal teórico, (pois todo problema que ele se deparava, seja ele de ordem política ou
econômica, era demonstrado através de exemplos) em pronunciamento dizia: “os
fenômenos sociais, não devemos nunca esquecer, são muitos complexos e ligados entre si
pela mais completa solidariedade, formando um sistema”6, prosseguindo, em 1892 fez parte
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Gilberto Freyre. Ordem e Progresso. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 2v 1959. p389
Augusto de Bulhões. Leopoldo de Bulhões: Um financista de princípios. 1856-1928. Rio de Janeiro:
Edições Financeiras S.A s.d. p20. Nos basearemos nesta obra de seu filho para rastrear a vida política de
Leopoldo de Bulhões, pois contem todo o histórico da vida pública do político goiano, desde o tempo de
jornalista em Goiás até suas aventuras como empresário no final de sua vida.
4
O Partido Republicano Federal iniciou sua existência em 8 de julho de 1893, quando a convite de Glycério e
de Aristides Lobo um número respeitável de senadores e deputados compuseram os quadros deste partido.
Sobre os integrantes e a história do P.R.F ver: José Sebastião Witter: República, Política e Partido.
Bauru/São Paulo: Edusc, 1999 p23
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Câmara dos Deputados, 1979 (Perfis Parlamentares, 15) p 38
6
Op.cit pg 36
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da Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados, onde sempre pugnou pela clareza
nos orçamentos e pelo uso correto da verbas públicas.
Elege-se senador em 1894, recusando posteriormente a pasta da Fazenda oferecida
por Prudente de Morais, mas não escapa em 1902 do pedido feito por carta de Rodrigues
Alves para compor seu ministério; após o término do mandato, volta em 1910 no governo
Nilo Peçanha ficando pouco tempo na pasta da Fazenda, porém luta veementemente contra
o projeto da Caixa de Conversão que fora posto em prática em 1906. No final de sua
carreira foi convidado a dirigir o Comissariado Geral de Alimentação em 1917, e por fim
envereda-se pelo ramo empresarial, atendendo a apelos de seus familiares que reclamavam
por sua falta7.
O que podemos observar em Leopoldo de Bulhões é exatamente a sua conduta
frente aos problemas encontrados durante sua vida pública; como sempre se debateu com
questões de ordem financeira, sua chispa era a de tentar moralizar os assuntos financeiros e
de tentar colocar o Brasil nos caminhos do progresso, pelos seus estudos em finanças, sua
utopia era que o país pudesse ter de volta o regime de plena conversibilidade.

As crises cambiais e a reação ortodoxa: A atuação de Leopoldo de Bulhões

O malogro da política econômica empreendida por Ouro Preto e posteriormente seguida
por Rui Barbosa, surtiu rápido efeito na sociedade brasileira: um aprofunda crise cambial e
um grave aumento do meio circulante, resultante das políticas emissionistas da primeira
década republicana. (Tabela I)
De fato, o dinheiro fácil foi transformado em objeto de especulação urbana, ao invés de
se criar um mecanismo de controle sobre as instituições criadas, deram-lhes plena liberdade
de emissão, criando verdadeiros sindicatos financeiros8.
Da noite para o dia, grandes riquezas se formaram, gerando na praça do Rio de Janeiro,
uma pletora de caloteiros, especuladores e fraudadores especializados em falsificações,
peculato, atravessamento, especulação imobiliária e cambial, tudo às custas de dinheiro
público para enriquecimento privado.
7
8

Op.cit, p. 81.
Luiz Antonio Tannuri. O Encilhamento. São Paulo : Hucitec; Campinas: Fundação de Desenvolvimento da
Unicamp, 1981. p74
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Tabela I: Taxa de Câmbio (pence/mil-réis)
ANO
MÍNIMA MÁXIMA MÉDIA
1890
20 ½
26
22 9/16
1891
11 ½
20 3/4
14 29/32
1892
10
16
12 1/32
1893
10 1/8
13 15/16
11 19/32
1894
9 1/32
12 1/2
10 3/32
1895
9
11 13/32
9 15/16
1896
8
10 5/16
9 1/16
1897
6 7/8
8 31/32
7 23/32
1898
5 5/8
8 27/32
7 3/16
Fonte: J.F.Normano. Evolução Econômica do Brasil. São
Paulo, Ed. Nacional; Brasília, INL, 1975 p 183

O efeito do Encilhamento trouxe consigo um aumento considerável do meio circulante,
(Tabela II) dada à lei de 17 de janeiro de 1890 que organizava os bancos de emissão9 pelo
país, ficava latente as novas diretrizes econômicas do novo governo e a quem elas iriam
beneficiar, não demorou e uma rápida manifestação fez com que Rui Barbosa estabelece-se
em 10 de maio de 1890 a instituição de uma taxa-ouro que serviu de estímulo ao mercado
interno e oferece ao governo recursos para enfrentar suas dividas no exterior.
Para garantir uma maior solidez ao sistema bancário nacional –antes de sair do governoem 17 de novembro de 1890, Rui Barbosa realizou a união de dois grandes bancos: o Banco
Nacional do Brasil e o Banco dos Estados Unidos do Brasil. A nova Instituição bancária sob
o novo nome de Banco da Republica dos Estados Unidos do Brasil funcionaria como um
banco central que visava liquidar os excessos do encilhamento. Em 1891 a situação parecia
não ser solucionado, neste ano, o câmbio, que vinha apresentando quedas moderadas,
praticamente despenca a patamares baixíssimos, ocorrendo o mesmo com o papel-moeda
emitido que ultrapassava os 500.000 contos, significando um aumento de mais de 100%
sobre o período anterior.

9

Além dos direitos de emissão, o Governo concedeu outras “regalias”o que tornava atraente para o capital
bancário efetuar suas operações no país, transformando o Brasil numa colônia de banqueiros sem nenhum
compromisso e ávidos por lucros. Cf: Edgar Carone. A República Velha. (Instituições e classes sociais).
São Paulo: Difel, 2ª ed, 1972. p 105
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Tabela II: Emissões de Papel-Moeda, 1890-1898
Ano Emissão do Tesouro Emissão do Banco
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898

171.081
167.611
215.100
285.745
367.359
337.352
371.641
439.614
778.365

127.911
346.116
346.116
346.116
345.000
340.714
340.714
340.714
____

Fonte: Op. Cit. p.181

As desvalorizações cambiais e a política emissionista de Rui Barbosa, se por um lado
causaram atrito com o capital estrangeiro, pois os pedidos de empréstimos logo depois de
instituído o novo regime foi recusado sob a alegação de falta de confiança no regime
político adotado pelo Brasil, por outro pode garantir lucros enormes para a lavoura cafeeira
e para a burguesia industrial. Para a lavoura exportadora a desvalorização cambial garantiu a
defesa do seu nível de renda; a um câmbio baixo, seria lógico que o agricultor recebesse
mais mil-réis por libra-ouro do que a um câmbio alto, portanto, segundo Cardoso de Mello10
“as desvalorizações cambiais estão, portanto, intimamente ligadas ao prolongamento e á
aceleração da expansão, entre 1891 e 1894, bem como à defesa das margens de lucro, no
período 1895/1898”(Tabela III).
Para a burguesia industrial, as desvalorizações cambiais fizeram com que ela pudesse
competir com os produtos importados, além de ter crédito fácil e disponibilidade de
recursos; porém para o setor importador (principalmente o setor empresarial ferroviário)
esses efeitos se traduziram em um encarecimento de insumos e equipamentos, as estradas de
ferro, que compunham o chamado grande capital cafeeiro, viam seus interesses se opondo às
da lavoura.

10

João Manuel Cardoso de Mello. O capitalismo tardio: contribuição à revisão critica da formação e do
desenvolvimento da economia brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1998. p 127
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Tabela III: Comportamento do Câmbio e Cotação
de Preços do Café
Preços
Anos Taxa cambial Preços
Externos
Internos
1889 26 7/16
100
100
1890 22 9/16
113
120
1891 14 29/32
90
171
1892 12 1/32
87
201
1893 11 19/32
103
276
1894 10 3/32
92
290
1895 9 15/16
91
262
1896 9 1/16
69
252
1897 7 23/32
47
180
1898 7 3/16
41
163
1899 7 7/16
42
156
1900 9 16/32
46
171
Fonte: Antonio Delfin Netto. O problema do café no Brasil. p. 29

No entanto, o setor mais beneficiado foi à burguesia bancária, que pode ter o poder de
controlar a oferta de dinheiro, poder que foi ainda mais intensificado segundo Topik11
quando “tornou-se mais evidente em dezembro de 1890, quando Rui Barbosa obrigou o
Banco dos Estados Unidos do Brasil e o Banco Nacional a fundirem-se e aumentar seu
capital conjunto para duzentos mil contos, um terço a mais que o capital combinado de
todos os bancos de país em três anos antes”
Destarte, longe de atender a reclamos de uma só classe, a política econômica do
Encilhamento esteve preocupada em atender novas demandas e de modificar o rígido
esquema do meio circulante oriunda do Império; lógico que para a lavoura cafeeira uma
política que tornasse mais elástico o crédito associado a desvalorizações cambiais ser-lhes-ia
potencialmente favorável, já para o grande capital cafeeiro sua posição era bem mais
tranqüila, pois com sua facilidade de autofinanciamento além da própria reinversão do seu
capital, podiam ter acesso ao crédito com maiores facilidades que os outros dada a própria

11

Steven Topik.A presença do Estado na economia política do Brasil: Rio de Janeiro: Ed Record 1889-1930.
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condição do grande capital cafeeiro ser ao mesmo tempo, mercantil, industrial, bancário e
comercial12
Nessas crises cambiais, quem saia perdendo era o Estado, a maior instituição devedora
em moeda estrangeira, qualquer desvalorização cambial teria um efeito negativo sobre o
orçamento público, pois refletia numa queda da receita em função da diminuição das
importações e também um expressivo aumento das despesas em moeda nacional; fora à
imposição do capital financeiro, interessado que o país “honre” seus compromissos ao invés
de diversificar sua produção. Neste caso a dependência estrutural é retificada seja pelos
empréstimos externos, (aumentando consideravelmente a dívida externa) seja pela posição
do Brasil da divisão internacional do trabalho: o de produtor e exportador de produtos
primários.
Restauração da ordem financeira: esse era o discurso da ortodoxia, empenhada desde
sempre em manter a “utopia da paridade legal”, sua voz mais atuante é a de Leopoldo de
Bulhões; para ele as crises financeiras que o país estaria passando seriam resultados de três
fatores: o câmbio, as instituições bancárias (neste caso as leis que as regulam) e o “inchaço”
do meio circulante. Sobre o câmbio, sua posição é extremamente clara: nossos crescentes
déficits são expressões dos desequilíbrios entre os câmbios real e nominal (sendo o câmbio
real a confrontação entre a importação e exportação e o nominal a diferença entre a moeda
nacional e internacional) “se a nossa circulação tivesse base metálica, que nos facilitasse
saldar os nossos compromissos por meio de remessas de ouro, quando o câmbio real
pendesse contra nós, a taxa de câmbio teria limites, fixos, determinados pela despesa do
frete seguro que se teria de fazer com aquela remessa. Se se equilibram as nossas relações de
débito e crédito internacionais, e a taxa de câmbio apesar disto é baixa devemos ver nesta
baixa simplesmente a prova e a medida da depreciação de nosso meio circulante, do papelmoeda”13.
Se o meio circulante encontra-se depreciado, a razão estaria na sua emissão, ou seja, as
crises de 1891, 1892 e 1893 segundo Leopoldo de Bulhões encontrariam sua raízes nas leis
que regulamentavam os bancos de emissão14, quando estava presidindo a Comissão de

12

Sergio Silva. Expansão cafeeira e origens da indústria no Brasil. 7ª ed. São Paulo: Alfa-Omega, 1986, p. 52
Leopoldo de Bulhões. Discursos parlamentares. Op.cit p.124
14
Mais especificamente a lei de 17 de janeiro de 1890 “Art 1º Poderão emittir (sic) bilhetes ao portador os
bancos, que se fundarem com autorização do Governo, e cujo fundo social for constituído com apoio da
13
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Orçamentos, em 1892, apresentou quatro modelos historicamente comprovados de tentativas
de recolhimento do papel-moeda, (uma das características de Leopoldo de Bulhões é a sua
constante preocupação em demonstrar com exemplos os assuntos que discorre, uma
constante em seus discursos e pareceres, e também o repudio a formas “metafísicas de
pensamento” e a total valorização ao método empírico) são elas, a conversão imediata- e
nesta questão entra em polêmica com Francisco Glicério- a formação de um grande banco
privilegiado, a retirada gradativa, ou clássica, e o modelo norte-americano de bancos de
emissão.
O problema para Bulhões era o seguinte: a primeira não seria possível, pois os recursos
em ouro do país eram escassos, impossibilitando a conversão das notas emitidas, a segunda
solução batia de frente com sua formação liberal, pois não podia conceber o Estado
intervindo em assuntos que ele julgava de competência da iniciativa privada, “é o cúmulo do
socialismo de Estado, o poder público roubando à iniciativa privada o vasto campo do
crédito”15 a última solução batia em seus princípios, pois delegar poderes aos bancos de
emissão seria catastrófico, isso só seria possível dentro da própria legalidade, ou seja,
“caracterizada pela ausência de favores, apenas igualdade perante a lei”, a terceira questão
seria o que se estaria fazendo no país, a retirada gradativa, com sobras orçamentárias,
seguindo o modelo clássico proposto por David Ricardo e Stuart Mill.
Em relação aos bancos16, apresentou um substitutivo de lei, propondo a extinção de sua
faculdade emissora, cabendo ao Tesouro a encampação das notas emitidas pelos bancos, fato
que iria se concretizar com as gestões paulistas, no entanto é válido o registro aqui do
substitutivo proposto pelo político goiano afinado com o discurso ortodoxo em ascensão.
“O Congresso nacional decreta:
Art. 1º. È extinta a faculdade de emitir bilhetes bancários, permitidos pelos decretos de 17
de janeiro e 07 de dezembro de 1890, de Companhias anônimas, ficando exclusivamente a

divida pública, moeda corrente ou ouro” e a lei de 07 de dezembro de 1890, decreto 1.154 que assinava a
fusão do Banco dos Estados Unidos do Brasil com o Banco Nacional do Brasil, bem como o artigo 3º “O
Banco da República dos Estados Unidos do Brasil terá, durante o prazo de suas funções, o direito de emissão
de notas ao portador e à vista, com circulação em todo o território da Republica, na razão do triplo do
deposito em ouro, cuja soma poderá elevar-se á importância equivalente ao capital do estabelecimento,
recolhida ao Tesouro Nacional” Cf. Vitor Viana. O Banco do Brasil: sua formação, seu engrandecimento, sua
missão nacional. Rio de Janeiro: Typ. Do Jornal do Commércio, 1926. pp 590/
15
Discursos Parlamentares. Op.cit p 229.
16
Discursos Parlamentares. Op.cit p.241
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cargo do Tesouro Federal as emissões já realizadas por diferentes bancos, de acordo com os
citados decretos.
Art. 2º. O Governo, tomando conta dos lastros depositados pelas associações emissoras em
garantia de suas respectivas emissões, liquidará as responsabilidades destas, provenientes
das mesmas emissões, concedendo aos bancos que se acharem em débitos os seguintes
favores:
a) divisão do pagamento em prestações e em prazos razoáveis, combinados com as diretorias
dos mesmos bancos.
Art. 4º È o Governo autorizado:
§ 4º A substituir por notas do Tesouro as das emissões bancárias, de modo que dentro de
dois anos sejam declaradas sem valor as que não tiverem sido levadas a troco.”
Com esses argumentos, conjugado com a situação calamitosa das finanças do país, o
pensamento ortodoxo ganha força, os paulistas, sobretudo os defensores de uma política
econômica mais severa, assumem os negócios do Estado e matam de um só golpe a rede
bancária carioca, Joaquim Murtinho, homem forte do governo Campos Salles implementa
no quadriênio 1898-1902 um severo programa de cortes de gastos e reformas fiscais, além
de negociar um empréstimo externo17 que visaria “salvar” o Estado de sua bancarrota.
O discurso moralizante das finanças assume o papel de agente restaurador; ao propor um
programa ortodoxo para a economia expunha as mazelas do antigo sistema financeiro que a
Republica havia criado, com isso abre espaço para a ala conservadora mais preocupada com
a sua posição privilegiada dentro dos mecanismos do capitalismo, e com isso a face do
discurso moralizador seria o meio de garantir ao capital financeiro uma segurança a mais
para seus investimentos, tolhendo qualquer tentativa interna de organização da produção
nacional.

A ascensão conservadora
17

Durante toda a nossa história financeira, sobretudo no que diz respeito aos empréstimos externos, é lapidar
o argumento de nosso ilustre estadista Felisberto Caldeira Brant Pontes (Marquês de Barbacena), que ao
negociar o empréstimo de nossa “Independência” sofreu severas criticas de Holanda Cavalcanti que
argumentou o caráter abusivo dos termos do contrato e de seu pagamento, porém o nobre ministro da Fazenda
contra-argumentou com a seguinte frase: “para pagamento de nossa dívida, sem falar em uma receita
ordinária e sempre crescente, temos acima de dois milhões de milhas quadradas de terras incultas e
excelentes, que poderemos vender” isso mostra acima de tudo que a nossa elite não pouparia esforços em
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Em 1898, a crise financeira se agravou, apesar dos esforços de Rodrigues Alves e
Bernardino de Campos em frear a crise, dois graves problemas pediam uma solução urgente:
um era a baixa dos preços do café e o outro era a crise financeira do Estado.18
A situação do café era complicada, pois os cafeeiros plantados no período de euforia
econômica começariam a dar resultados em 1896-97, pari passu com a grande ampliação da
oferta brasileira, ocorreu uma significativa baixa dos preços do produto ocasionando uma
sensível diminuição da arrecadação de divisas provenientes da exportação de café.19
No decorrer de 1896 a situação financeira era bastante grave, apesar do decreto de 1893
que garantiu a fusão dos dois grandes bancos para que se diminuísse o quantum de papelmoeda emitido, os resquícios da política do Encilhamento ainda eram latentes sobre o meio
circulante.
A situação se complica a partir de 1895 com a continua queda dos preços do café no
mercado externo, dada a redução das importações, o pagamento da divida externa ficou cada
vez mais impossível de ser liquidada.
No período, recorreu-se a empréstimos externos causando uma pequena sensação de
alivio para que o governo pudesse honrar seus compromissos externos, no entanto, a perene
crise cambial traria consigo o velho fantasma do endividamento externo e sua crescente
evolução, como mostra a Tabela IV:

Tabela IV: Dívida Externa 1889-1900 (em milhares de dólares)

alienar o “nacional” em detrimento de interesses espúrios que favorecessem o capital estrangeiro. C.f. Nelson
Werneck Sodré. História da Burguesia Brasileira. Rio de Janeiro: Ed Civilização Brasileira, 1964. p64
18
João Manuel Cardoso de Mello. Op.cit. p133
19
Boris Fausto. Expansão do café e Política cafeeira. In: História Geral da Civilização Brasileira: Estruturas
de Poder e Economia. Tomo 3, vol.1. São Paulo: Ed Difel, 1985 p.205
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Ano

Dívida Externa

1889
1890

151,2
150,2

1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

148,6
146,7
162,7
160,0
193,5
195,4
196,6
195,9
204,2
214,7

Fonte: IBGE

Segundo Villela e Suzigan a escassez de divisas gerada pela necessidade de pagamento
da divida externa teve duas importantes repercussões na economia20,: uma era a
desvalorização cambial-que do ponto de vista dos interesses era vantajoso para os
produtores de café- e a outra era as significativas perdas do governo com a queda das
receitas provenientes da tributação alfandegária, dada à diminuição das importações,
agravando o déficit orçamentário em 1897, haja vista que essas despesas vieram a se somar
com os gastos militares de 1893.
No tocante a legislação bancária, o Governo logrou alguns progressos; o decreto de
17 de dezembro de 189221 “instituía a intervenção direta do governo na administração do
instituto, intervenção de que tinham até então fugido, já os governos, já o parlamento, na
maioria de seus projetos. O presidente, o vice e um diretor seriam de nomeação do
presidente da república”22

20

Política do Governo e crescimento da economia brasileira. 1889-1945. 3ª edição. Brasília: IPEA,2001. p
Ainda nos dispositivos da referida lei de fusão e intervenção, o parágrafo 4º do artigo 9º instituía como
crime de moeda falsa qualquer artifício de emissão por parte do banco. C.f. A. C.R de Andrada. Os Bancos
de emissão no Brasil. p318
22
Antonio Carlos Ribeiro de Andrada. Os Bancos de Emissão no Brasil. Rio de Janeiro: Ed Livraria Leite
Ribeiro, 1923. p321
21
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No essencial, as administrações anteriores à gestão Campos Sales, tentaram
primeiramente cessar a faculdade emissora dos bancos, com a clara intenção de diminuir a
quantidade de papel existente, muito embora os acontecimentos de 1893 desse continuidade
ao frenesi emissionista, segundo o tratadista financeiro Ramalho Ortigão, a revolta minguou
o erário público, comprometendo as finanças; um ano depois, em 1894 “a somma (sic) de
papel inconversível, em circulação, elevava-se em 712.358:652$000”23

Tabela V: Quadro das emissões no Brasil, 1892-1899
Fonte: Idéias Econômicas de Joaquim Murtinho. Rio de Janeiro, Fundação Casa de Rui Barbosa, 1980. P.
181

Ano

Emissão em
Valor em Ouro/Réis Depreciação do
circulação
papel-moeda
1892
561.000:000$000
248.074:200$000
55,78%
1893
631.700:000$000
270.557:110$000
57,17%
1894
712.000:000$000
266.216:800$000
62,61%
1895
678.100:000$000
249.608:610$000
63,19%
1896
711.641:000$000
240.534:658$000
66,20%
1897
720.962:158$000
206.123:080$972
71,41%
1898
785.911:758$000
209.296:290$155
78,87%
1899
779.953:568$000
221.048:082$160
70,83%
As instituições particulares outrora sofreram com o revés da orientação econômica de
1896, o Banco da República não escapou da mira de Bernardino de Campos, que cassou o
direito de emissão do banco, atribuindo a União24 a responsabilidade exclusiva dos
bilhetes bancários, nesse ínterim o Banco da República teve de prestar contas para com o
Tesouro, fato que viria desembocar na crise de 1900.
A relação entre o Tesouro e o Banco25 fica ainda mais tensa quando a diretoria da
instituição pede auxilio financeiro para deter a quebra do banco, os diretores avaliaram
uma quantia de 50.000 ou 60.000 contos emitidos em papel-moeda, o governo segundo
seus próprios motivos, ofereceu ajuda em libras esterlinas; para o Banco tal ajuda seria
23

Ramalho Ortigão. A moeda circulante do Brasil. Rio de Janeiro: Typografia do Jornal do Commércio.
1914 p105
24
As respectivas leis bancárias são: 09 de dezembro de 1896, cuja responsabilidade dos bilhetes bancários
fica com a União, a lei 16 de dezembro de 1896 onde é cassado o direito de emissão do Banco da República e
a substituição dos bônus por notas do Tesouro. C.f. Victor Viana. Op.cit. pp. 657-661
25
Os termos do acordo entre o banco e o Governo estão expostos no livro de Victor Viana.op.cit p666-672
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prejudicial, pois seria necessário trocar ouro por mil-réis por intermédio dos bancos
ingleses, estes por sua vez jogariam com a alta do cambio fazendo com que o banco
recebesse menos quantidades de mil-réis por libra trocada. O ministro Murtinho estava
irredutível e cada vez mais empenhado em dar um novo rumo às finanças do país

“Joaquim Murtinho e A lei do mais forte”
Ressaltando mais uma vez, em princípios de 1898 o Estado estava à beira da
bancarrota total, neste cenário caótico a hegemonia conservadora paulista teria como
principio salvar o Estado e as finanças do país. (ver Tabela V).
O raiar do século espocou com uma crise que aos olhos da ortodoxia não passou
apenas de uma simples liquidação dos excessos financeiros de outrora. A impossibilidade
de ajuda ao Banco da República barrava na legislação bancária e no acordo do FundingLoan, o argumento de Campos Sales era claro “as emissões anteriormente feitas tinham o
amparo, quando menos na interpretação da lei de 1875 e outra congêneres; que essas leis,
porém não existiam hoje, e que qualquer emissão de papel-moeda equivaleria à emissão
pura e simples de moeda falsa.”26
Reunindo-se com eminentes políticos27 a situação do Banco ficou cada vez mais
delicada, pois a saída de vários diretores serviu para criar um estado de desarmonia entre o
governo e o banco, “a conseqüência não se fez esperar; no dia seguinte, terça-feira, as
retiradas foram já bem notáveis e na quarta-feira a corrida manifestou-se franca,
determinando a crise, cujas consequencias o Governo procurou atenuar”.28
Ao diretor do Banco, Luiz Martins do Amaral, restou apenas lamentar-se ante ao fato
consumado, podia-se ouvir então o som das portas dos bancos se fechando num clima
sepulcral, não só do diretor do Banco da República, mas de toda a praça bancária do Rio
de Janeiro que outrora pudera gozar de amplos direitos e benefícios; os tempos agora
seriam outros29.
26

Decreto nº 561 de 31 de dezembro de 1898 Art.1º parte I
Nesta reunião encontravam-se presentes além do ministro Murtinho e o presidente do Banco da República,
os senadores Quintino Bocayuva, Leopoldo de Bulhões e Ramiro Barcellos, deputados Serzedelo Corrêa e
Elias Fausto. Segundo a resenha do jornal Retrospecto Commercial sobre a crise de 1900, o governo estava
irredutível no pedido de emissão, e logo após essa reunião deflagra-se a crise. C.F Victor Vianna op.cit. p687
28
idem,ibidem p.690
29
Esse fato vem de encontro à ida de Campos Sales ao Rio de Janeiro, onde segundo o biógrafo Raimundo de
Menezes, o presidente é vaiado “são batatas, ovos, apupos, assobios, gritos, uma assuada medonha. Ao
27
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Joaquim Murtinho se inseria no quadro dos homens que tinham como referencial
teórico às idéias de Spencer e Darwin, no tocante á Spencer, sua acolhida foi calorosa no
meio intelectual brasileiro, o pensamento de spenceriano serviu para justificar a crença da
filosofia liberal do laissez-faire, e na idéia de subordinação das nações mais fracas pelas
mais fortes30, no Brasil, esse argumento serviu para reforçar a idéia da “vocação agrária do
país” como o próprio Joaquim Murtinho afirmava; “são princípios econômicos, isto é,
tratar de exportar tudo quanto pudermos produzir em melhores condições que os outros
povos, e procurar importar o que eles possam produzir em melhores condições que nós”.31
Outro ponto das idéias de Murtinho era o seu antiindustrialismo manifestado na noção
de “indústrias naturais e artificiais”, assim sendo, num regime de livre concorrência,
estimulado pelos princípios liberais de auto-regulação do mercado, seria totalmente
contrário aos princípios do liberalismo seguido à risca por Murtinho, que o Estado desse
qualquer tipo de apoio às indústrias que ele julgava ser “artificial”, leia-se nas entrelinhas
que ele desaprovaria qualquer tipo de intervenção no mercado cafeeiro, haja vista, que
num primeiro momento o café seria considerado um produto nacional, mas sua regulação
estaria ligada aos princípios darwinistas, portanto fora da ação intervencionista do Estado,
de sobrevivência dos mais fortes.
Os argumentos de Joaquim Murtinho englobavam uma série de serviços feitos pelo
Estado que poderiam ser entregues tanto à iniciativa privada quanto aos efeitos autoreguladores do mercado; é o caso do serviço de imigração subsidiado pelo governo, a
política industrialista e por pressuposto seu alargamento do meio circulante e os serviços
administrativos do Estado e o grave problema do funcionalismo público que onera os
cofres públicos.
Quanto ao primeiro, uma política imigrantista custeada pelo governo tenderia em
longo prazo abarrotar o país de pessoas que não seriam assimiladas pela sociedade como
afirma o ministro em seu relatório; “debaixo do ponto de vista político, esse sistema
derramava em nosso território grandes massas de homens que, em virtude da fraqueza de
nosso poder assimilador, permaneciam muito tempo como corpos estranhos no nosso
desembarcar em São Paulo, há aplausos e vivas, tudo tão contrário da noite anterior” Raimundo de Menezes.
Vida e obra de Campos Sales. São Paulo: Ed Martins Fontes, 1974. p210-212
30
Richard Graham. Grã-Bretanha e o inicio da modernização no Brasil. São Paulo: Ed.Brasiliense, 1973.
p242
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organismo social”.32 No tocante ao funcionalismo público, defenderia uma política de
contenção de gastos, assim como a redução da atuação do Estado no que diz respeito à
fiscalização e gastos com obras e serviços.
Seria na política industrialista que Murtinho se mostraria mais inflexível; isto porque,
com base nas tarifas protecionistas e na política emissionista, ambas estariam criando uma
camada privilegiada em favores do Estado, fazendo com que nossa mais potencial base
econômica ficasse para trás, segundo o ministro, estaríamos matando nossa base agrícola
em função da criação de fortunas “fantasiosas” e “artificiais” “o desvio de braços e
capitais da agricultura é outro fator de que o Estado tem responsabilidade direta, pois ele
tem impelido esses elementos de produção para muitas indústrias artificiais por meio de
tarifas ultraprotecionistas”.33
Na política econômica e financeira, por meio do acordo firmado entre a casa financeira
Rotschild, o governo pode colocar as finanças em “ordem” através de um programa de
contenção de gastos e valorização cambial. A política de valorização do cambio durante o
governo Campos Sales pode garantir maiores lucros para o grande capital cafeeiro,
principalmente o setor importador, porém causou grandes prejuízos para o setor da
economia que dependia da desvalorização cambial para ter seu nível de renda garantido.
O acordo firmado em quinze de junho de 189834 impunha ao país severas medidas de
contenção de gastos e prioridade na diminuição do meio circulante, esta foi a principal
“plataforma de governo” de Campos Sales, é certo que o período de 1898-1902 se
pegarmos os indicadores macroeconômicos nos mostrariam uma profunda crise
deflacionista e crediticia, não interessava os argumentos da crítica, interessava sim
restabelecer á ordem financeira do país, enfim, o que Campos Sales queria era justamente
diminuir o que mais tarde seria conhecido como “risco-Brasil”.
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A consolidação do pensamento econômico conservador: A Regeneração do governo
Rodrigues Alves
Estabelecida a “Pax Republicana”, equilibrada as finanças nacionais às expensas de
um rígido programa financeiro-que preferiu queimar dinheiro ao invés de realoca-lo em
outros setores-coube a outro paulista a cadeira da presidência do país.
Oriundo do Império, cujo título que ostentava de lá também seria, estava á nação sob a
batuta de um Conselheiro, assim como seu ministério composto por homens
remanescentes do Antigo Regime; muitos deles advogando pela causa republicana, mas na
essência presos por antigos paradigmas.
Bem no final do século XIX e no inicio do século XX, o Brasil conseguia restabelecer
sua imagem externa renegociando suas dívidas e mostrando ao país através da “política
dos governadores” que a República não era um castelo de areia pronto para ruir, assim
como afirma Kugelmas “o desafio era demonstrar, de forma a calar mesmo os saudosistas
da “pax bragantina”, a capacidade integradora e pacificadora de um regime federativo e
presidencialista. Em suma, provar às elites brasileiras e ao mundo, que era possível viver
sem o poder Moderador”35
Consolidando suas finanças e sua política, o país estaria pronto para integrar-se ao
estilo civilizado da Belle Èpoque36 –mesmo que de uma forma violenta e compulsórianovos estilos de comportamento e sociabilidade, novos padrões de consumo; a honra, a
palavra dada nas mediações de um negócio é substituída pelo dinheiro, o arrivismo e a
cupidez material do homem que busca enriquecimento rápido e fácil reflete a influência do
pensamento das elites internacionais ligadas ao negócio.
Todo o “glamour” de nossas elites, toda a pompa, não eram suficientes para encobrir
as péssimas condições sociais que tinha endereço nos antigos casarões imperiais
transformados em empestiados cortiços, o não tão novo governo teria que dar inicio a
obras de regeneração da capital federal, livrar o Rio de Janeiro de doenças que afastavam
35
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o estrangeiro do país, consolidar o plano financeiro do governo anterior e lidar com uma
situação de recessão e estagnação econômica decorrentes do acordo do “Funding-Loan”.
A obra de Regeneração de Rodrigues Alves buscava dar novos contornos ao país, claro
que tendo como modelo as nações civilizadas, como bem notou Sevcencko, “assistia-se á
transformação do espaço público, do modo de vida e da mentalidade carioca, segundo
padrões totalmente originais; e não havia quem pudesse se opor a ela. Quatro princípios
fundamentais regeram o transcurso dessa metamorfose: a condenação de hábitos e
costumes ligados pela memória à sociedade tradicional; negação de todo e qualquer
elemento de cultura popular que pudesse macular a imagem civilizada da sociedade
dominante; uma política rigorosa de expulsão dos grupos populares da área central da
cidade, que será praticamente isolada para o desfrute exclusivo das camadas aburguesadas;
e um cosmopolitismo agressivo, profundamente identificado com a vida parisiense (grifo
nosso)”.37
Para dar conta de sua tarefa regeneradora, Rodrigues Alves juntou ao seu redor uma
plêiade de personagens importantes para compor seu quadro ministerial: o Barão do Rio
Branco, Oswaldo Cruz, Pereira Passos, J.J Seabra e o mais esquivos de todos, que
finalmente aceitara o convite para ocupar o segundo cargo mais importante do país,
conforme se vê em duas cartas: “Para a Fazenda conto com você que conhece os negócios
dessa importante repartição pelo estudo que vem fazendo de longa data e sobretudo pela
concordância de suas opiniões e tendências com as minhas. Espero que você me prestara
esse auxilio e peço que não me apresente dúvidas nem objeções. Abraço do amigo F.P.
Rodrigues Alves”38
Em resposta, escreve Leopoldo de Bulhões: “Diz-me que conta comigo para a Pasta da
Fazenda e eu não apresento dúvidas nem objeções. Disponha de mim como entender;
ocuparei no seu governo o posto que me designar”.39
Além da escolha de Leopoldo de Bulhões representar a consolidação do pensamento
econômico conservador, Rodrigues Alves precisaria de alguém para por em prática as
obras de consolidação das finanças públicas e realização dos grandes empreendimentos
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nacionais, saneamento e remodelação da capital com saldos orçamentários, além de
implementarem uma política fiscal mais agressiva.
O programa de “reerguimento econômico” na se restringia apenas na manutenção de
políticas econômicas domésticas destinadas à diminuição do meio circulante, como nos
mostra o relatório presidencial de 1903 “os defeitos da Capital afetam e perturbam todo o
desenvolvimento nacional. A sua restauração no conceito de mundo será o inicio de vida
nova, o incitamento para o trabalho na área extensíssima de um país que tem terras para
todas as culturas, clima para todos os povos e exploração remuneradora para todos os
capitais”.40
Sendo assim, a orientação era essa, remodelar a Capital para atrair braços para o
trabalho e principalmente capital estrangeiro para garantir as obras de remodelação do Rio
de Janeiro, fato importante era que Rodrigues Alves sabia que teria que por alguém afinado
com o pensamento liberal e não estivesse ligado aos interesses do café41, alguém que
tivesse uma ampla visão dos problemas nacionais, Leopoldo de Bulhões era a pessoa certa
para o cargo.
Em 1905, a política de regeneração de Rodrigues Alves não ficou apenas restrita
aos projetos de infra-estrutura, era ponto pacifico para a ortodoxia eliminar os resquícios
emissionistas reformulando toda a estrutura bancária do país. Desde 1896, o argumento
conservador sempre advogou na diminuição da quantidade de bancos no país, daí por
diante, foram constantes as reformas bancárias e decretos que proibiam a emissão de
dinheiro sem a autorização expressa do Tesouro. O Banco da República, como vimos
anteriormente, ao sofrer com a crise de 1900 que causou sua extinção, teve de ser
reformulado.
Era sabido que Leopoldo de Bulhões sempre defendera um aparelho bancário
único; sendo assim, aproveitou-se da ocasião da falência do grande Banco para organizá-lo
com seu antigo nome: Banco do Brasil (o quarto da história bancária do país). No mais ele
representaria “um emprestador em última instancia” para o governo, longe de trair seus
ideais liberais, o objetivo primordial da reformulação do banco era poder socorrer o Estado
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de possíveis especulações cambiais, além do mais era o presidente e o ministro da Fazenda
quem escolhiam sua diretoria, isso mostra que Leopoldo de Bulhões não compactuaria com
uma administração que favorecesse apenas algumas pessoas, para isto, basta ver nos
estatutos do Banco do Brasil que tipos de operações o banco teria como prioridades42, neste
caso, o real interesse era assegurar que o banco não se transformasse em uma “torneira
emissora”.
Com o sistema bancário sob as rédeas do governo, a política de elasticidade do
crédito pode ser contida; com o câmbio em alta e com o programa de retirada de papelmoeda de circulação, o Estado brasileiro poderia sem maiores problemas pagar suas dívidas
com o aumento do imposto em ouro “que passou de 25% a 50% quanto a certas
mercadorias, e a 35%, na generalidade dos casos, tendo o Tesouro a facilidade de
transformar em moeda corrente o excedente das somas necessárias a fim de saldar as
despesas em metal”.43
Tendo em vista o que o plano de continuar esmagando o crédito e diminuir o
quantum circulante no país, o problema mais uma vez caía em cima da classe produtora de
café, primeiramente, a política de valorização do câmbio44 agradava aos olhos dos
importadores vendo o mil-réis valorizando, era bem quisto também para o capital
financeiro (pois se de um lado seus produtos eram taxados na entrada das alfândegas) de
outro tinham plena certeza de que o país honraria seus compromissos; nada mais alegraria
o velho Rotschild que o som do tilintar do ouro caindo nos cofres públicos para depois
engordar seu bolso.
Claro que quem saia perdendo era o cafeeiro interessado num câmbio baixo e
numa política de proteção a produção do café.Rodrigues Alves teria de lidar com esse
problema, ainda mais no seio de seu próprio estado, reclamando práticas intervencionistas
42
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na proteção da renda do produtor, seriam constantes os debates e pedidos de intervenção do
Estado no mercado cafeeiro via planos de valorização e manutenção de uma taxa de
câmbio que pudesse satisfazer as necessidades dos grupos relacionados com a exportação
do produto.
É certo que até 1906, os planos de intervenção esbarravam na orientação liberal
de Leopoldo de Bulhões e Rodrigues Alves e na política adotada em 1902 que consistia na
proibição de plantação de novos cafezais para garantir que o mercado se recuperasse,
mesmo com tais medidas as estimativas de uma super-safra de mais de 20 milhões de sacas
em 1906 anunciariam que o “Brasil estava diante de uma produção de volume até então
desconhecida”.
Em

vista

destes

acontecimentos-o

de

superprodução

e

de

pedidos

intervencionistas na produção e no câmbio - elabora-se na cidade de Taubaté em 1906 um
plano dirigido por três estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo conhecido como
o Convênio de Taubaté45; São Paulo era o maior interessado na execução do plano e agiria
sozinho para por em prática seus interesses, segundo Kugelmas, sob a liderança do
presidente do estado de São Paulo, Jorge Tibiriçá, é que se irá formar uma base parlamentar
para garantir a viabilidade do projeto, “na luta parlamentar, Tibiriçá e seus auxiliares, como
o senador Francisco Glicério e o deputado Candido Rodrigues, dedicam-se a urdir
pacientemente um sistema de alianças que os aproxima da bancada mineira, onde desponta
como aliado estratégico o deputado David Campista, que apresentará e defenderá o projeto
da Caixa de Conversão e de Pinheiro Machado, visto como o chefe do “Bloco”, grupo
majoritário do Congresso que emergira das articulações sucessórias. Busca-se com êxito, o
isolamento de Rodrigues Alves e, ironicamente, os políticos de São Paulo se aliam a uma
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Conversão, cuja finalidade era a “fixação do valor-moeda”; o Convenio seria aprovado pelo presidente da
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coligação tida como antipaulista na luta contra um presidente da República também
paulista”.46
No decorrer do final do mandato de Rodrigues Alves o maior problema que se
apresentava para ele não seria tanto o projeto de valorização do café, que dada a recusa do
Governo em endossar a operação de empréstimo no exterior fora modificada em Belo
Horizonte47, mas sim o plano de estabilização cambial da Caixa de Conversão defendida
pelo mineiro David Campista. È claro que os ânimos entre as duas correntes de pensamento
econômico, os “intervencionistas” e os “ortodoxos” se acirraram em 06 de dezembro de
1906, quando o novo presidente Afonso Pena já havia assumido o poder, segundo a lei que
a regulamentava “deve receber moedas de ouro, entregando em troca bilhetes ao portador
representativos de valor igual ao das moedas em ouro recebidas, fixado este valor em 15
dinheiros esterlinos por mil-réis; o ouro recebido será conservado em depósito, não
podendo ser usado para nenhum outro fim; o limite máximo de bilhetes emitidos será de
320.000$; todo dinheiro estrangeiro em ouro servirá para constituir o depósito da Caixa”.48,
dado este ardil financeiro o câmbio se manterá fixo até 1914, ao espocar da crise
internacional, todo ouro que antes residia em casa alheia volta para sua própria casa.
O aspecto que é central nas discussões entre câmbio e política monetária além da
força de duas correntes que mencionamos acima, é o suposto problema do
intervencionismo da Caixa de Conversão e a ferrenha crítica liberal que acompanha toda a
história financeira da primeira República, podemos pegar os argumentos de Leopoldo de
Bulhões que nos serve de guia para este texto.
São três os pontos da crítica de Bulhões: 1) o forte argumento moral, que não
aparece apenas no político goiano, mas sim numa plêiade de políticos e historiadores
financeiros preocupados com a orientação financeira do país; 2) O Convênio de Taubaté e
o projeto da Caixa de Conversão provocariam a quebra do padrão-ouro, meta tão sonhada
por toda a ala ortodoxa do país;e 3)como ele próprio expõe: “ninguém dirá que seja
razoável e justo sobreporem-se os interesses da reduzida fração de uma classe aos de todo
46
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um país, principalmente se atendermos a que a pretensa lesão destes interesses não passa de
errôneas compreensões dos fenômenos econômicos”.49
A preocupação que norteara a criação destes dois projetos, segundo Bulhões, batia
de frente com as políticas nacionais empreendidas por todos aqueles que buscavam a
valorização cambial e a volta à conversibilidade de 1846 como meta nacional. Claro que
este tipo de pensamento estaria umbilicalmente ligado com os interesses externos, no
decorrer de 1908, com a intensificação do programa de obras públicas, o antigo fantasma
dos déficits orçamentários voltariam á tona e seriam lançados mais uma vez o programa de
emissão de papel-moeda para cobrir dividas.
A crítica mais uma vez acusaria a Caixa de Conversão de não possuir lastro-ouro
suficiente, o que a obrigaria a emitir papel-moeda inconversível, o que resultaria na perda
dos princípios de valorização do câmbio, sob este aspecto, outro crítico ortodoxo, Pandiá
Calógeras expõe: “sob este aspecto, o novo padrão proposto representava o ato
característico do mais audacioso ataque do capital contra o trabalho, a extorsão organizada
pelos possuidores de bens contra os que viviam de seu esforço, a maioria de mais de 20
milhões de seres laboriosos e privados de conforto, lançados às garras de menos de 1
milhão de proprietários de terra ávidos de ganho, cegos e insensíveis em seu egoísmo
insaciável”.50
Ao longo dos anos a crítica não cessaria em expor as deficiências de nossa moeda
em face das outras, bastaria a experiência histórica das emissões para que todos
condenassem esta prática “abominável”, claro que o debate ficava em torno do tamanho do
Brasil dentro dos mecanismos do capitalismo, é claro que para muitos que isto não seria
possível com uma moeda fraca e desvalorizada e cujos interesses nacionais fossem
pulverizados por simples interesses regionais, estes eram seus argumentos.
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Este artigo pretende enunciar algumas questões em torno da formação do capitalismo no
Brasil a partir da ótica do consumo. Para isso, partimos do que estamos entendendo por
“padrão” de consumo, e como este, ao situar-se no cruzamento entre capitalismo e
sociabilidade moderna, pode ser tomado como uma síntese bem expressiva da realidade
brasileira do século XIX. Todo “padrão” de consumo, mesmo que importado, é
transformado ativamente pela sociedade em que se insere, a qual transforma não
somente a sua forma, mas também o seu conteúdo social. Embora seja uma tautologia
falar que todo “padrão” de consumo é absorvido pelos diferentes contextos sociais, tal
absorção é diferente nas diferentes etapas do capitalismo. No capitalismo de massas, o
elemento específico de cada sociedade e sua capacidade em absorver ou rejeitar um
dado padrão de consumo enfraquecem. Pretendemos, no entanto, circunscrever o estudo
à época da formação do capitalismo brasileiro, na passagem do século XIX para o XX,
tentando mostrar como os padrões de consumo expressam o que há de específico em
nosso capitalismo, que avança não pela permanente tensão que trava com a
“modernidade”, mas pela anulação e negação permanentes desta.

0

“Padrões de consumo” no contexto da formação do capitalismo brasileiro1
(1870-1920)

O objetivo deste trabalho está em levantar alguns problemas sobre a temática da
formação do capitalismo brasileiro a partir do estudo dos “padrões de consumo”
vigentes na sociedade brasileira nesta época. Desde já é preciso definir o que estamos
entendendo por “padrões de consumo”. Apesar de a idéia de “padrão” ser utilizada para
explicitar o tipo de consumo que surge com o capitalismo monopolista na segunda
metade do século XIX,2 o conceito, ao ser historicizado, pode ser um importante
instrumento para compreender os diversos contextos em que as diferentes nações
adentraram o desenvolvimento capitalista, tanto as pioneiras como também as de
desenvolvimento tardio.
Ao entender o consumo enquanto uma síntese que engloba não somente os
aspectos econômicos, mas também os sociais, culturais e político, damos ao consumo,
uma dimensão não somente estática, como a que é vista nos manuais de Economia (o
consumo está relacionado à utilidade marginal de um dado produto), mas também
dinâmica: o consumo tanto expressa relações de uma dada sociedade, como tem o
potencial de ser moldado pelos diversos contextos sociais, adaptando-se a esses
contextos. Para além de simples “efeito demonstração” ou expressão de dominação de
uma classe sobre outra, tal qual expressa a visão de Veblen, estamos entendendo o
consumo enquanto uma totalidade que resulta do cruzamento entre capitalismo e
sociabilidade moderna.3 As relações de poder entre as classes dentro de uma mesma
sociedade aparecem menos como determinantes dos padrões de consumo do que como
expressão dessa totalidade, assim como as relações de poder que se travam entre centro
e periferia também tantas vezes explicadas em termos das divisões entre as classes: uma
classe dominante no centro do sistema ditaria os padrões de consumo e uma classe
dominada na periferia se limitaria a absorver tais padrões.4 É óbvio que não poderemos
falar de padrão de consumo no contexto do capitalismo brasileiro sem discutir a elite
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Este artigo está baseado em projeto de doutorado, cuja pesquisa caminhou muito pouco. Gostaria de
deixar claro que se trata somente de uma idéia que ainda está por se desenvolver e que, portanto, não
apresenta conclusões fechadas.
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Rosalind Williams. Dream Worlds – Mass Consumption in late nineteenth century. Berkeley, 1982.
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Gilles Lipovetsky. O Império do efêmero-A moda e seu destino nas sociedades modernas. Trad. Maria
Lúcia Machado. São Paulo, Cia. das Letras, 1989.
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Celso Furtado. O mito do desenvolvimento econômico. 6a edição. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1983.
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brasileira, mas isso não significa que seja o desejo de diferenciação desta o motor de
todo o processo de acomodação e transformação dos padrões de consumo importados.
O que pretendemos demonstrar é exatamente o inverso: como os padrões de
consumo, de uma maneira geral, uma vez absorvidos pelo contexto social brasileiro
escolhido, tornam-se perfeitamente coerentes com este e não “estranhos no ninho”.
Claro que existem as aberrações, como os esquis que constam nas pautas de importação
brasileira de finais do século XIX,5 mas, não faz sentido estudar as exceções, e sim, o
que é geral no processo. E nesse caso, tal qual as idéias liberais, cujo argumento de total
deslocamento na sociedade brasileira decorre de uma visão superficial do processo,6 o
mesmo acontece com os padrões de consumo importados no contexto da formação do
capitalismo brasileiro.
O período utilizado como recorte é o contexto da transição do século XIX para o
XX, abrangendo um período de aproximadamente de 50 anos (1870 e 1920) e dentro do
qual as mudanças foram de uma tal profundidade que Emília Viotti da Costa chamou o
período de “Era das transformações”.7 Dentre as mudanças mais radicais, há uma
ruptura política, na passagem do Império para a República e uma ruptura social, na
transição do trabalho escravo para o livre.
A escolha do contexto se encaixa perfeitamente com a proposta do trabalho: a de
querer captar o movimento de constituição do capitalismo brasileiro, tentando englobar
tanto as dimensões econômicas, como também as políticas, culturais e sociais. Para trás,
os determinantes estruturais que determinam os contornos desse capitalismo específico:
as heranças deixadas pela escravidão e pelo passado colonial. Para frente, as
dificuldades em dar continuidade ao desenvolvimento capitalista, dificuldades estas
engendradas neste estágio embrionário. O tema escolhido, padrões de consumo, reflete
também nosso posicionamento diante das condições presentes: 8 a de que a sociedade foi
mercantilizada a um tal extremo que dimensões que antes estavam fora do sistema
mercantil tornaram-se também mercantilizáveis, como a religião, por exemplo. O
consumo avançou para tais dimensões não econômicas, destruindo a função social que
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Gilberto Freyre. Sobrados & Mucambos- decadência do patriarcado rural e desenvolvimento do
urbano. 9a edição. Rio de Janeiro; São Paulo, Ed. Record, 1996.
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Roberto Schwarz. Ao vencedor as batatas. São Paulo, Livraria Duas Cidades, 1992.
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Emília Viotti da Costa. “A era das transformações”. Cap 14 de História da América Latina. Org. Leslie
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antes tinham: a de servir como mecanismos de compensação ao desregramento criado
pelo próprio capitalismo.
Apesar de todo padrão de consumo ser moldado pelas sociedades em que se
insere, decorrente da própria característica do sistema capitalista de poder se combinar
aos mais diversos contextos sociais, não podemos deixar de diferenciar o padrão de
consumo da era do capitalismo monopólico deste século XIX do padrão de consumo da
era do capitalismo de massas, que se instaura a partir dos anos 50 do século XX.9 No
primeiro caso, o padrão de consumo pode ser absorvido, nesse caso sendo modificado
ou rejeitado porque não tem sentido para aquela sociedade absorvê-lo. Existe a
possibilidade de que não somente sua forma, como acontece no caso dos pianos
importados no século XIX, quando os fabricantes ingleses no Brasil decidiram
modificar as suas cordas, tornando-as mais resistentes ao clima tropical, como também
o seu conteúdo seja modificado, assumindo, assim, o produto, um significado social
inteiramente novo. No segundo caso, o do consumo na era do capitalismo de massas, a
margem de manobra deixada às sociedades de desenvolvimento capitalista tardio, é
muito menor e o produto ou padrão importado, ao interagir com tais sociedades, é
menos modificado em seu conteúdo do que em sua forma. Ao interagir com os
diferentes contextos sociais, sua capacidade em impor valores se sobrepõe à sua
dimensão de absorver valores. Isso vai ao encontro do que estávamos dizendo no
começo: a idéia de que os padrões de consumo e suas propriedades não são fruto da
diferença entre as classes - mesmo porque estas sempre existiram e estudar os padrões
de consumo neste nível significaria permanecer na superficialidade dos fatos, mas sim,
frutos dos próprios desdobramentos do capitalismo e sua contrapartida, a
modernidade.10 No século XIX, algumas das sociedades ainda não haviam sido tocadas
pelos valores modernos de forma profunda, embora já começassem a ter contato com
estes principalmente através de padrões de consumo e de idéias vindas da Europa.
Embora fossem sociedades engendradas no seio do capitalismo comercial, e, portanto,
já emergissem com características deste,11 ainda não eram capitalistas em todas as suas
dimensões. O trabalho, por exemplo, ainda não havia sido mercantilizado. A
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Maria Arminda do Nascimento Arruda. A embalagem do sistema. São Paulo, Livraria Duas Cidades,
1985.
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Lipovetsky, op. Cit. Gilles Lipovetsky entende a moda enquanto um produto de um totalidade, a
modernidade e uma de suas dimensões: a dmeocracia. Da mesma forma, estamos entendendo o consumo:
fruto de uma totalidade que resulta entrecruzamento entre capitalismo e modernidade.
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Caio Prado Júnior. Formação do Brasil contemporâneo. 24a ed. São Paulo, Ed. Brasiliense, 1996.
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mentalidade não era mercantil. A política era essencialmente patrimonialista. Logo,
quando os padrões de consumo se inserem numa sociedade ainda a meio caminho entre
o arcaico e o moderno, tais padrões têm se adaptam a esta sociedade para terem
legitimidade social e, a partir daí, poderem servir como insígnias de classe. Quando a
modernidade já faz sentido nesta sociedade, ainda que seja uma modernidade específica,
atrelada a um capitalismo específico, é mais natural que os padrões de consumo
importados encontrem maior facilidade para se impor porque as diferentes nações
possuem muito mais aspectos em comum do que outrora.
Portanto, já que estamos tomando como ponto de partida a totalidade
modernidade-capitalismo e não o conceito de classe, é preciso analisar em detalhes
como a nossa “modernidade” foi se constituindo de forma específica e se conjugando
com nosso capitalismo. Na verdade, modernidade e capitalismo, ao invés de
caminharem num mesmo sentido, a primeira conferindo certa racionalidade ao segundo
e contrarrestando-o em algumas dimensões, caminharam, no Brasil, muitas vezes, em
sentidos opostos.12 O desenvolvimento capitalista tardio exigiu que fossem deixados de
lado, alguns aspectos da modernidade. O capitalismo tem sua dinâmica assentada na
tensão entre sociabilidade moderna e sociabilidade capitalista, mas, em uma economia
tardia, o capitalismo desdobra-se não graças aos valores modernos e sim graças à
ausência de alguns deles. As crises capitalistas que se manifestam pelas contradições
geradas por essa tensão, aqui se manifestam num impasse específico, criado pela
ausência e não pela presença dessa tensão. É necessário então que mecanismos extraeconômicos entrem em cena, de forma a fazer com que esse capitalismo “irracional”, ou
melhor, dotado de uma racionalidade específica que mais se afasta do que se aproxima
da racionalidade moderna, supere o entrave e prossiga em sua trajetória. A ditadura
Vargas e sua subseqüente em 1964 foram exemplos desses impasses e, ao invés de
criarem um espaço para a racionalidade moderna e seus valores universais, na verdade,
abusaram da irracionalidade que se fazia presente, perpetuando assim a atrofia dos
valores modernos em prol do desenvolvimento capitalista.
O desenvolvimento capitalista brasileiro se fez assim com base na exclusão
social, na supressão dos direitos de cidadania, na não separação entre a esfera pública e
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João Manoel Cardoso de Melo e Fernando Antônio Novais. “Capitalismo tardio e sociabilidade
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a privada, da ausência de democracia.13 Este é o cenário que se deve tomar para o
estudo dos padrões de consumo. Nesse sentido, a impressão de que tais padrões se
originam da constante diferenciação entre as classes é mais forte, mas isso porque o
próprio desenvolvimento capitalista é feito com base na exclusão social e em benefício
de uma elite e não porque esta, como entidade autônoma do processo, absorve
constantemente novos padrões de consumo como insígnia de diferenciação social em
relação aos demais. A lógica sobre a qual se assenta o consumo não é uma lógica
democrática, mas uma lógica excludente, que é a lógica que rege nossa sociedade desde
o período colonial.14
Logo, para entender essa lógica excludente é preciso remeter o fato à longa
duração, compreendendo assim, como nossa sociedade, ao nascer sob o estigma do
capitalismo mercantil na forma de colônia reavivou também a instituição escravista,
regida, nessa época moderna pela lógica mercantil. A escravidão e a especialização
produtiva é a razão econômica de ser da Nova Lusitânia. Aos poucos, no entanto, essa
colônia vai adquirindo aspectos próprios, menos regidos pelo desejo de continuidade em
relação à metrópole, embora desta sempre fosse parte complementar, do que pelo desejo
de ruptura em relação a esta. A própria lógica em que se assenta a sociedade colonial: a
de ser complementar em relação à metrópole, produzindo o que esta não é capaz de
produzir e consumindo os produtos manufaturados por aquela produzidos, e para isso se
assentando no trabalho escravo, vai aos poucos criando uma sociedade inteiramente
nova e diferenciada não somente nos aspectos econômicos e sociais, mas também
culturais e políticos, que são dimensões que se diferenciam mais lentamente que as duas
outras.15 Por detrás da ruptura política que se faz no século XIX com a independência,
já existe uma ruptura social profunda, que vem se fazendo desde finais do XVIII,
engendrada pela constituição da consciência nacional brasileira.16
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Nesse sentido, como poderíamos entender a moda num regime autoritário, já que segundo Gilles
Lipovetsky, a moda é indissociável dos valores democráticos? (Lipovetsky, op. Cit.)
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Prado Jr., op. Cit.
15
Milena Fernandes de Oliveira. “Diálogos entre Caminha e Frei Vicente do Salvador: Construção de
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séculos XVI e XVII”. Dissertação de mestrado. Campinas, 2002.
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“In an anthropological spirit, then, I propose the following definition of nation: it is an imagined
political community (...) It is imagined because the members of even the smallest nation will never know
most of their fellow-members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of each lives the image
of their communion.(...) it is imagined as a community, because regardless of the actual inequality and
exploitation that may prevail in each, the nation is always conceived as a deep, horizontal comradeship.
Ultimately it is this fraternity that makes it possible”. (Benedict Anderson, Imagined Communities:
reflection on the origin and spread of nationalism. 2nd ed. London; New York, Verso, 1991, p. 5-7).
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Da mesma forma como Norbert Elias remete à sociedade de corte as raízes dos
valores da sociedade moderna,17 é necessário que remetamos também aos antecedentes
do período que datamos como o nascimento do capitalismo e o aparecimento dos
valores modernos no Brasil, e mais, ainda, ao próprio período de constituição do
capitalismo na Europa porque é somente a partir do período de transição do feudalismo
para o capitalismo que é possível entender o processo de colonização, do qual a colônia
brasileira é apenas um capítulo.18 Isso tudo para entender como a postura que a
sociedade tem diante do consumo vai mudando na passagem de uma economia colonial
para uma economia nacional, que está na base da constituição de nosso capitalismo e de
nossa “modernidade”, o que tentaremos captar a partir do recorte escolhido. É, portanto,
somente no estudo da longa duração que poderemos compreender como a lógica
excludente se assentou e depois se perpetuou em detrimento de valores universalistas.
Embora o trabalho esteja enfocado nos padrões de consumo e em como estes se
inserem no capitalismo brasileiro em formação e no jogo que este vai travando com a
sociabilidade, neste artigo, limitar-nos-emos a estudar a relação entre padrões de
consumo e somente uma das dimensões da “contramodernidade” brasileira: a não
separação entre público e privado. Claro que temos consciência de que tal dimensão não
pode ser separada das outras características de nossa “modernidade”, como a ausência
de valores democráticos, do sentimento de cidadania, de resquícios de patrimonialismo
no interior do Estado moderno liberal, do privatismo patriarcalista, enunciado por
Gilberto Freyre, mas não cabe aqui discutir o consumo e sua relação com todas estas
dimensões que configuram, no todo, a exclusão social e a alimentação de mecanismos
que caminham na contramão da racionalidade moderna,19 mesmo porque não há espaço
suficiente para tantas e intricadas relações. Daí a preferência por limitar a problemática
dos padrões de consumo à questão da não separação entre público e privado. Como
conclusão, tentaremos captar como essa não separação aparece em algumas das mais
consagradas interpretações do Brasil.

Padrões de consumo e a problemática da imbricação público-privado
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Norbert Elias. A sociedade de corte. Lisboa, Estampa, 1987.
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Concluída a transição do feudalismo para o capitalismo, as esferas de existência
- religiosa, política, social, econômica e cultural – separam-se umas das outras, sendo
seus contornos desenhados por um movimento mais geral de racionalização que ganha
força a partir do século XIX no Ocidente. Tais esferas que durante a Idade média eram
indiferenciadas – sociedade, estado e religião eram o mesmo e estavam corporificados
na cristandade ocidental – começam a sofrer a separação a partir da formação dos
Estados Modernos Absolutistas, que já se defina pela concentração do poder (ou pelo
menos a uma parte dela), ainda precisa da religião para legitimar tal poder. Na base da
sociogênese desse Estado se encontra o monopólio da força.20 A belicosidade passa a
ser, por intermédio deste, direcionada a outras nações para que, internamente, seja
mantida a paz e o consenso. Por isso é que a formação dos Estados nacionais durante o
Ancién Regime é feita de uns contra os outros.21 Esse é um aspecto da soberania. O
outro aspecto, interno, reside no fato de que as relações de suserania vão cedendo lugar
às de soberania, ou seja, a obediência de todos a um só, que é o monarca soberano.
A religião, agora subordinada ao Estado, transforma-se numa forma de
legitimação deste. Para administrar o tesouro real oriundo da arrecadação de impostos
de seus súditos e do comércio com suas colônias, o Estado Absolutista cria para si uma
burocracia. Por meio da doutrina mercantilista, o Estado intervém ainda na esfera
econômica e a expansão colonialista nada mais é do que extensão e alimento para o seu
poder. Além do corpo de funcionários e dos súditos, o Estado tem ainda sob o seu
controle a classe nobre. Nesse conjunto de transformações – tanto econômicas, como
políticas e culturais - é que reside a gênese do que Norbert Elias chama de processo
civilizador.22 Em tal processo, a dinâmica é dada pela contraposição entre duas forças: a
sociogênese do indíviduo, que abarca um conjunto de mudanças, e a sociogênese do
Estado, alimentada pelo monopólio da força.23 No século XIX, tal civilização, ou como
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define Elias, “consciência que o Ocidente tem de si mesmo”, 24 passa a ser definida por
novos termos: uma nova base material, novos valores, nova cultura, novos padrões de
comportamento, inaugurados pela consolidação do capitalismo. O Estado, já não mais
absolutista, mas liberal, contrapõe-se aqui ao indivíduo, sujeito autônomo dotado de
vontade própria, plenamente constituído. Estado e indivíduo, cujas sociogêneses
remetem ao século XVI, contrapõem-se, neste mundo moderno, na forma de uma
dimensão pública e uma privada.
Além dos aspectos gerais que compõem o processo civilizador, há uma
dimensão particular a cada Estado no que diz respeito à identidade nacional, tanto em
seu aspecto concreto – referente à delimitação geográfica – como também imaginário.
Estado e identidade nacional se combinam de formas diferentes e são essas diferentes
combinações que permitem compreender civilização como algo que vai além da
“consciência que o Ocidente tem de si mesmo”.25 É essa dimensão nacional que permite
ainda a redefinição do termo civilização para o Brasil.26
À medida que o capitalismo vai se consolidando, a dimensão econômica da
civilização ocidental é a dimensão que vai se tornando mais proeminente em relação às
demais. Antes, as outras dimensões, principalmente a religiosa, definiam o que seria
“civilizado”. Tanto que essa é a ideologia que fundamenta os grandes descobrimentos:
levar a civilização, significa propagar o cristianismo para outros lugares. No entanto,
com a queda do Antigo Sistema Colonial,27 o centro hegemônico que dita o que é
civilizado, passa da península Ibérica para a Inglaterra. Nesse novo momento da
civilização ocidental, tanto o capitalismo como os valores modernos que o transcendem
é que conferem uma nova feição. Aos valores capitalistas - que correspondem ao
utilitarismo, à livre concorrência - contrapõem-se os valores modernos, oriundos da
reforma protestante e do processo de racionalização que toma maiores proporções com
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Idem, ibidem, p. 20.
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o Iluminismo e se consolida com o conhecimento científico. É por meio da tensão entre
valores capitalistas e valores modernos que o capitalismo avança.28
A delimitação entre a esfera do público e a esfera de domínio privado é feita
tanto por meio dos valores modernos, que têm por base o indivíduo e o Estado, como
por meio de sua contraface material, o capitalismo. O espaço público, a esfera definida
para a atuação do Estado, fica definido abstratamente pelos domínios da democracia
liberal e da cidadania. Em contraposição a este domínio, surge uma esfera da
privacidade, que embora já pudesse ser definida para outros períodos, pelo menos em
sua forma arqueológica,29 somente aqui adquire o significado de um espaço íntimo
restrito à família e envolta também por uma série de novos valores como o amor
romântico, uma nova relação entre os pais e os filhos, entre o marido e a mulher, a qual
adquire um novo papel dentro da família: o de educadora moral de seus filhos. O
indivíduo é a menor unidade em que estes valores estão presentes. O Estado Nacional, a
unidade maior.
No entanto, também os valores capitalistas entram na delimitação desses
espaços. É o trabalho que diferencia o espaço da fábrica do espaço da casa. O trabalho
aparece como uma ponte entre esses dois espaços, mas para além de uma dimensão

28

“Mas [os valores capitalistas] não devem ser confundidos com o conjunto dos valores modernos. Como
se sabe, os valores modernos têm outras fontes morais que emergem, de um lado, da Reforma protestante
e da Igreja católica, e, de outro, do racionalismo ilustrado especialmente nas suas vertentes verticais.
Pensamos, sobretudo, de um lado, no valor do trabalho como fim em si mesmo, do respeito pelo próprio
corpo, da família fundada no companheirismo e na educação dos filhos, da moral sexual rigorista; e, de
outro, no valor da autonomia, dos direitos do cidadão, da igualdade real, da educação republicana, do
desenvolvimento espiritual, da criatividade e da autenticidade. Historicamente, a modernidade resulta e
avança por meio da tensão permanente entre o conjunto de valores mercantis, utilitários, propriamente
capitalistas, e o outro conjunto de valores, fundamentados seja religiosa, seja secularmente. Mais ainda:
são valores modernos não mercantis, não capitalistas que, corporificados em instituições (a democracia de
massas, a escola republicana, as igrejas, a família cristã, etc.), põem freios ao funcionamento desregulado
e socialmente destrutivo do capitalismo”. (Melo & Novais, op. Cit., p. 607). A respeito ainda dos
desdobramentos que a razão ocidental sofre, vide Jürgen Habermas. Discurso filosófico da modernidade.
Lisboa, Dom Quixote, 1990.
29
Como “forma arqueológica” de privacidade entendemos as pré-condições para a constituição de uma
forma madura já que seria cometer anacronismo transpor tal conceito para períodos anteriores ao século
XIX: “Conceitualmente, vida privada contrapõe-se à vida pública e pressupõe o estado moderno como
critério de delimitação, por conseguinte, a rigor, só seria possível uma história da vida privada a partir do
século XIX, quando se vai encerrando a era das revoluções liberais. Mas se (...) historicizarmos o
conceito, alargando as indagações para as manifestações da intimidade em momentos e contextos em que
seu espaço ainda não se encontrava plenamente definido, então, talvez possamos recompor a pré-história
da vida privada”. (Fernando Novais. “Condições de privacidade na colônia”. Introdução a Fernando
Novais (coord..) &, Laura de Mello e Souza (org.). História da vida privada no Brasil – Cotidiano e Vida
Privada na América portuguesa. vol. 1. São Paulo, Cia das Letras, 1997, p. 10). Sobre o significado do
termo arqueologia, vide Michel Foucault. Arqueologia do saber. Trad. Luís Felipe Baeta Neves.
Petrópolis, Vozes; Lisboa, Centro do livro brasileiro, 1972. Idem, As palavras e as coisas: uma
arqueologia das ciências humanas. Trad. Salma Tannus. São Paulo, Martins Fontes, 1987; Idem, O
Nascimento da Clínica. Trad de Roberto Machado. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1987.
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estritamente material, relacionada ao dispêndio e manutenção da força de trabalho, o
trabalho como um fim em si mesmo é também um valor moderno. Sua dimensão
pública corresponde às relações que o trabalhador trava tanto com seus iguais, como
com o capitalista. Sua dimensão privada corresponde à transposição para a família de
alguns valores a ele atrelados, como confiança, lealdade, cumplicidade.30 Em síntese,
tanto no plano material - novas tecnologias, novos padrões de consumo – como no
plano abstrato – valores modernos -

o domínio privado vai adquirindo certa

especificidade em relação ao público, tomando assim contornos próprios.31
No Brasil, esses valores modernos não se formaram, mas o capitalismo que se
propagava em nível internacional a um ritmo avassalador foi se impondo principalmente
a partir dos novos padrões de consumo, embora o país ainda não houvesse constituído
uma base produtiva correspondente a tais padrões.32 Desde princípios do século XIX,
com a vinda da Coroa Portuguesa, o país é invadido por uma onda arrivista avassaladora
que preconizava que a nação se tornaria moderna e civilizada simplesmente pela adoção
de novos padrões de consumo, novas idéias, novos comportamentos. 33 A aderência a
esses novos padrões influi sobre a família, mas com não pouca turbulência em relação
aos valores tradicionais: os filhos são educados na Europa; à mulher e ao marido são
conferidos novos papéis: à mulher, além da função geradora, confere-se também à de
tutora moral e aos homens, a incumbência de trabalhar para o sustento do lar. De outro
lado, no entanto, ainda continuam a persistir alguns traços da organização patriarcal de
família. A mulher, embora envolta em uma aura de “rainha do lar”, por outro lado
continua a manter a mesma postura submissa perante o homem, a mesma que mantinha
dentro da casa-grande. Aliás, essa contradição expressa-se nos próprios periódicos
destinados ao público feminino - a Revista Feminina, por exemplo - contradição essa
que pode ser captada pela imagem ideal de mulher que constroem. No caso do marido, a
contradição está entre o papel moderno conferido ao trabalho - o de sustentar a casa por
meio de um trabalho digno e honrado - e a visão tradicional do trabalho herdada de
nossos colonizadores e reforçada pelo escravismo. Não há nada que transcenda esse
trabalho e sua função acaba muitas vezes sendo puramente utilitarista: a de conseguir
30

A respeito de como o trabalho se reflete sobre a família tanto no capitalismo de outrora como no
capitalismo atual vide Richard Sennett. A corrosão do caráter – conseqüências pessoais do trabalho no
novo capitalismo. Trad. De Marcos Santarrita. Rio de Janeiro, Record, 2001, p. 21.
31
As relações entre as transformações econômicas e as diferentes formas de sociabilidade manifestam-se
compondo a vida cotidiana e a privacidade (Novais e Melo, op. Cit., p. 560).
32
Celso Furtado. O mito do desenvolvimento econômico. 6a edição. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1983.
33
Gilberto Freyre. Ordem e progresso. Rio de Janeiro, José Olympio, 1962.
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meios para ter acesso aos novos padrões de consumo. O trabalho acaba sendo um meio
e não um fim em si mesmo.34
A nossa privacidade vai sendo assim delimitada, em primeira instância, pelo
acesso de alguns poucos a tais padrões de consumo, e não pelos valores universais que
compõem o mundo moderno e que também entram na formação da privacidade. Em
segunda instância, é o Estado republicano, que preocupado com a imagem do Brasil “lá
fora” também acaba conferindo uma feição particular aos nossos espaços privados.
Imbuídos da idéia de que dentro da civilização moderna, o habitar em grandes cidades
corresponde à “forma superior de existência”,35 os diversos estados entram em uma
guerra contra os traços deixados por nossa herança rural.36 Fazem parte dessa guerra as
obras arquitetônicas dos prefeitos Pereira Passos e Antônio da Silva Prado,
respectivamente no Rio de Janeiro e em São Paulo e, ainda, as campanhas higienistas
levadas a cabo durante esse período. É por isso que nossa documentação abarca não
somente anúncios de jornais, álbuns de família e objetos pessoais, mas também os
documentos públicos.
A “precária privacidade” que se tenta construir por meio da importação de
padrões de consumo modernos e da ação estatal é permanentemente ameaçada pela
imensa massa popular excluída desse processo e que se compõe de brancos pobres, exescravos e muitos imigrados;37 pela resistente imbricação entre espaço privado e
público, não somente representado aqui por essa coerção do Estado sobre os ambientes
privados, mas ainda pelo tradicional prolongamento da sociabilidade familial na esfera
do público, impedindo assim a racionalização de espaços característica do mundo

34

A respeito da postura do brasileiro ante o trabalho no Brasil, uma das interpretações a ser consultada
consta em Alberto Torres. A organização nacional. São Paulo, Ed. Nacional, 1933.
35
Melo & Novais, op. Cit., p. 574.
36
Diante da impossibilidade em negar nossa herança rural que torna o habitar em cidades uma atitude
anti-natural (Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. 26a edição. São Paulo, Cia. das Letras, 1995,
cap. 3 “Herança Rural”) tenta-se substituí-la por um outro modo de vida rural: “Folhetins, operetas e
romances vindos da França difundiam no Império a imagem de um modo de vida rural, conservador e
equilibrado, entrelaçado de aldeias e pequenas cidades nas quais o padre e o militar, quando havia
casernas, apareciam como personagens de prestígio. (...) Desenhava-se a representação de uma sociedade
rural francesa que aparecia como um paradigma de civilidade para a sociedade tropical e escravagista dos
campos do Império”. (Luís Felipe de Alencastro. “Vida Privada e Ordem Privada no Império”. Fernando
Antônio Novais (coord.) & Luís Felipe de Alencastro (org.) História da Vida Privada no Brasil –
Império: a corte e a modernidade nacional. São Paulo, Cia. Das Letras, 1997, vol. 2, pp. 43/44.
37
A respeito da relação entre imigração e limites à vida privada nacional na passagem do século XIX para
o XX, vide Zuleika Alvim. “Imigrantes: a vida privada dos pobres do campo”. Capítulo 3 de Fernando
Antônio Novais (coord.) & Nicolau Sevcenko (org.). História da Vida privada no Brasil- República: da
Belle Époque à era do rádio. vol. 3. 4a reimpressão. São Paulo, Cia. Das Letras, 2001, pp. 215-287.
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moderno;38 e, principalmente, pela inexistência de valores universais que sustentem e
regrem a incorporação dos valores capitalistas por meio dos padrões de consumo.
Embora nossa Reforma religiosa e científica estivessem caminhando no sentido da
construção de tais valores universais, uma das grandes questões que surge dentro do
capitalismo brasileiro é porque esses valores foram insuficientes para conter as
vicissitudes do nosso capitalismo.39 Provavelmente parte da herança colonial escravista
pesasse mais do que esses valores universais.
Disso tudo resulta uma relação ímpar entre o público e o privado extremamente
complexa, dentro da qual, o consumo conspícuo tem um papel central. Para ilustrar o
que estamos querendo dizer, selecionamos dois trechos que remetem diretamente a essa
função do consumo no processo de construção da privacidade no Brasil. O primeiro é
retirado de Ordem e Progresso. O segundo foi retirado de um periódico da época, uma
crônica de Machado de Assis escrita em 1894 para a revista A semana. O trecho de
Gilberto Freyre demonstra a preocupação da elite em se diferenciar dos demais quando
da emergência de um espaço público que é freqüentado por todos tipos de pessoas:
“Podia também sentar-se em banco de jardim público ou terrasse de café. Era o trajo
que fazia o gentleman”.40 O consumo conspícuo individualiza o sujeito que a ele tem
acesso, diferenciando-o dos demais.
Já na crônica de Machado de Assis, a atitude observada é justamente a de
ruptura com essa diferenciação criada pela elite, comprometendo assim a privacidade
por ela criada por meio do consumo conspícuo. O autor observa que um motorista de

38

Diz Sérgio Buarque de Holanda que no Brasil operaram tendências inversas às formas modernas de
separação entre ordem privada e pública. Para o autor, o Estado moderno não pode ser a continuidade da
família e sim a transgressão de sua ordem. (Holanda, op. Cit., p. 101). Daí a oposição absoluta entre
Antígona (família) e Creonte (Estado). No entanto, em razão de nossa herança patriarcal, neste século
XIX, a família, que deveria ser “abolida por uma transcendência” (Holanda, op. Cit., p. 101), continua a
ter força em razão de “uma coincidência entre as virtudes que se formam e se exigem no recesso do lar e
as que asseguram a prosperidade social e a ordem entre os cidadãos” (Idem, ibidem, p. 105). Em Gilberto
Freyre, essa imbricação entre os espaços público e privado é captada pela indefinição entre a casa e a rua
e pela dificuldade em se limitar o poder senhorial na mudança dos ambientes rurais para os urbanos: “Ao
mesmo tempo, a partir daquela época, as posturas municipais começaram a defender a rua dos abusos da
casa-grande que sob a forma de sobrado se instalara nas cidades com os mesmos modos derramados,
quase com as mesmas arrogâncias da casa de engenho ou de fazenda (...) As posturas dos começos do
século XIX são quase todas no sentido de limitar os abusos do particular e da casa e de fixar a
importância, a dignidade, os direitos da rua, outrora tão por baixo e tão violados”. (Freyre, Sobrados....,
op. Cit., p. XLIII).
39
O “surgimento de uma ética fundada nos valores modernos, tanto no que diz respeito aos cuidados e ao
aperfeiçoamento de si (...), quanto, no plano social, no que se refere à ordenação de uma boa sociedade
(...).tem duas matrizes: nossa reforma católica, que agiu na base da sociedade urbana, e a penetração, no
seio das elites do trabalhismo de inspiração positivista, do socialismo, do comunismo e do solidarismo
cristão”. (Melo & Novais, op. Cit., p. 609).
40
Gilberto Freyre. Ordem e progresso. Rio de Janeiro, José Olympio, 1962, p. CXXIV.
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bonde fuma nos arredores da cidade, mas quando chega ao centro desta, ele se desfaz do
cigarro e segue a lei de proibição de fumar no interior do veículo.41 Fica claro que, no
subúrbio, o condutor sente-se à vontade para violar uma regra que deveria ser comum a
todos os lugares e a todas as pessoas, mas ao fumar é como se ele prolongasse uma
atitude que deveria ser feita dentro dos domínios do privado, ou de um espaço público
destinado para isso. Ao fazer isso, o condutor também está se apropriando de um padrão
de consumo não comumente encontrado entre as classes mais populares, que ainda
consumia o rapé. Ao desfrutar de um cigarro, o condutor não somente invade o espaço
público – embora respeite suas regras onde ele está melhor definido, como também
ultrapassa os limites impostos pela elite descrito acima por Gilberto Freyre: “Assim, na
periferia, nosso cocheiro refaz as regras, assumindo a iniciativa do jogo social. No
centro, ele se submete ao código que o anula. Diante da ausência de uma norma de
cidadania que o reconheça, ele responde com a desestabilização do privilégio social que
o direito à privacidade se tornou aqui”.42
Assim, ainda na passagem do século XIX para o século XX, estamos tentando
apreender as dimensões de uma privacidade possível no Brasil,43 na ausência de valores
modernos, de uma mentalidade do trabalho como um fim em si mesmo e de um Estado
liberal livre de clientelismos. Como já dizia Fernando Novais a respeito das “condições
de privacidade na colônia”, ainda estamos nos limites de tais condições, embora não
mais dentro de uma colônia, mas de uma nação; não mais de domínio português, mas
influenciada pelos novos centros, a Inglaterra e a França; não mais em uma nação
monárquica, mas republicana; com economia não mais fundamentada no trabalho
escravo, mas no trabalho livre. No entanto, uma nação que traz consigo todo o peso de
um passado colonial e escravista, que tanto obsta como em certos momentos contribui
para a invasão do capitalismo. Logo, não passamos ainda do limiar das “condições da
privacidade” ou dos “limites de uma privacidade possível”. E isso nos leva a refletir

41

“‘Mas ele fuma só aqui, no arrabalde; lá para o centro da cidade não fuma, não senhor’. Grande foi o
espanto da pessoa, ouvindo essa tradução de Pascal, tão ajustada ao cigarro e ao bond. Verité em deçá,
erreur au dela”. (Machado de Assis, crônica, A Semana, 21/01/1894). Ainda a respeito da diferenciação
entre centro e periferia, as personagens de Lima Barreto também são bastante significativas: “Quando
ultrapassa as fronteiras da sua cidade – que é o subúrbio – o personagem barretiano começa a perder sua
identidade. ‘Passado o Campo de Santana, o que era ele? Não era nada. Onde acabavam os trilhos da
central, acabavam sua fama e o seu valimento’” (Mônica Pimenta Velloso. As tradições populares na
Belle Époque carioca. Rio de Janeiro, Funarte; Instituto Nacional do Folclore, 1988, p. 45).
42
Nicolau Sevcenko. “A capital irradiante: técnica, ritmos e ritos do Rio”. Capítulo 7 de História da vida
privada no Brasil, vol. 3, op. Cit, p. 530.
43
Maria Cristina Cortez Wissenbach. “Da escravidão à liberdade: dimensões de uma privacidade
possível”. Capítulo 2 de História da vida privada no Brasil, vol. 3, op. Cit., pp. 131-212.
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sobre as condições de formação de nossa sociedade e sobre a já consagrada frase de Frei
Vicente do Salvador a respeito de como, na colônia, o espaço privado se organizava vis
a vis o público44: “verdadeiramente que nesta terra andam as cousas trocadas, porque
toda ela não é republica, sendo-o cada casa”.45

A problemática vista a partir de algumas interpretações do Brasil

Na base conceitual desse trabalho encontram-se as obras de cunho mais geral,
tanto as que se referem sobre a gênese e interpretação do capitalismo, como as que se
referem sobre a formação nacional e sobre como esta interage com o centros dos quais o
capitalismo irradia. Como disse Caio Prado Jr. em Formação do Brasil Contemporâneo
o sentido de nossa colonização, que era o de servir de meio de acumulação da metrópole
por meio do fornecimento de produtos primários, fica cravado na história do país. Logo,
já nascemos sob o signo do negócio, dentro égide da formação do sistema capitalista.46
Se nascemos sob o ditame de um capitalismo que se formava, nada mais curioso
questionar a respeito da formação de nosso capitalismo quando esse capitalismo que nos
gerou se consolidava nos centros hegemônicos e criava novas formas de sociabilidade.
Daí utilizarmos-nos dos “intérpretes do capitalismo”, alguns deles: Freud, Nietzsche,
Weber, Marx, os da escola de Frankfurt, Adorno, Marcuse, Horkheimer, Habermas, que
tanto nos fornecem o embasamento teórico sobre o assunto (definição dos conceitos de
modernidade,

capitalismo,

consumo,

privacidade,

civilização,

elite),

como

questionamentos mais gerais a respeito das tendências do capitalismo. * Também nos
foi de extrema importância a obra de Norbert Elias, O Processo Civilizador, como se
pode constatar pelo próprio projeto.
Ainda dentro de nossa especificidade nacional, utilizamo-nos de outros
intérpretes além de Caio Prado. De Gilberto Freyre, retiramos alguns aspectos de nossa
formação nacional quando interpretada por meio da unidade sociológica família
patriarcal. A trilogia Casa-Grande & Senzala, Sobrados & Mucambos e Ordem &
44

A imbricação de espaços era o que a colônia apresentava de semelhante à Europa. Sua inversão era o
que denotava sua especificidade. (Novais, “Condições de privacidade...”, op. Cit., p. 15).
45
Frei Vicente do Salvador, História do Brasil (1627). 3a edição, revista por Capistrano de Abreu e
Rodolfo Garcia. Cia. Melhoramentos de São Paulo, São Paulo/Caieiras/Rio de Janeiro, 1931, p. 17.
46
“Aquele sentido é o de uma colônia destinada a fornecer ao comércio europeu alguns gêneros tropicais
ou minerais de grande importância: o açúcar, o algodão, o ouro. (...) A nossa economia se subordina
inteiramente a este fim, isto é, se organizará e funcionará para produzir e exportar aqueles gêneros. Tudo
mais que nela existe (...) será subsidiário e destinado unicamente a amparar e tornar possível a realização
daquele fim essencial”. (Prado Jr., op. Cit., p. 131).
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Progresso, analisa o processo de formação do complexo patriarcal no Brasil monocultor,
escravista e latifundiário, e sua decadência na passagem do Brasil rural para o Brasil
urbano. Decadência esta que se fez em doses homeopáticas pela influência da rua sobre
o sobrado, do padre e do médico sobre a mulher, do professor sobre o menino. Também
se fez decadente pela onda de inovação, que quebrava com a tradição patriarcal de culto
ao velho. A questão da modernidade aparece em Gilberto Freyre exatamente pelas
influências do moderno sobre aquilo que nos identificava como brasileiros, na sua
opinião, a organização dos indivíduos em torno da família patriarcal.47 Uma das figuras
sociais mais ilustrativas desse processo é o bacharel, que incorpora tanto os novos
padrões de consumo, como, principalmente as novas ideologias. Esse bacharel
representa o triunfo do novo sobre o velho, da elegância de comportamento e de trajos
sobre a incivilidade patriarcal, da inteligência e do estudo sobre a experiência de vida.
Os exemplos de padrões de consumo retirados de anúncios de jornais da época
fundamentam a argumentação do autor sobre como o consumo importado funciona
como uma forma de aculturação e dissolução da sociabilidade tradicional sem que esta
seja redefinida em novos termos. Isso se agrava se pensarmos que aqui não houve
formação do indivíduo nem de outros aspectos que caracterizam as sociedades
modernas.48
O tema é retomado por Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil. Aqui, o
autor busca os antecedentes de alguns traços do brasileiro. Pois não era de certa forma
um consenso que o brasileiro era como Macunaíma, um herói sem caráter?49 Pois Sérgio
partiu na busca dos traços que definissem esse caráter. Os capítulos mais significativos
para o tema são o capítulo oitavo, “O homem cordial”; o capítulo nono, “Novos
tempos” e por fim o último capítulo do livro: “A Nossa Revolução”. Nestes três
capítulos, o autor discute alguns traços de caráter do brasileiro e como alguns desses
47

A respeito das reflexões sobre as tendências da modernidade, vide Gilberto Freyre. Além do apenas
moderno: sugestões em torno de possíveis futuros do homem, em geral, e do homem brasileiro, em
particular. Palavras de Mário Gibson Barboza. Rio de Janeiro, J. Olympio, 1973.
48
As menções a respeito dos impeditivos à formação do indivíduo no Brasil encontram-se, de forma
direta ou indireta, em praticamente todas as obras consagradas como interpretação do Brasil, em especial
nas de Gilberto Freyre. Isso rebate diretamente sobre a formação da privacidade, conforme interpretação
da obra de Norbert Elias. No Brasil, já o mundo colonial, a privacidade nem sempre significava
separação em relação aos demais, e sim, proximidade, o que pode ser apreendido pela clássica
interpretação da sociedade brasileira por Gilberto Freyre por meio da família patriarcal. E isso é uma
herança que é legada a outros momentos de nossa história. Segundo Mary Del Priore: “Os registros da
vida cotidiana (...) revelam que a intimidade não significava a separação ou o distanciamento de outros
indivíduos, como ocorria na Europa, e sim, uma forma específica de compromisso com a vida. Não era
solidão, mas uma atitude peculiar em face do mundo, dos outros”. (Priori, op. Cit., p. 297).
49
Mário de Andrade. Macunaíma. São Paulo, Martins Fontes, 1944.
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traços são inconciliáveis com os traços de caráter que a modernidade exige e que
quando combinados podem até mesmo gerar algumas patologias sociais. Para ele, o
movimento modernizador do século XIX é um movimento que mais desagrega os
valores nacionais do que se concilia com ele. Um exemplo claro é quanto ao
racionalismo puro e às regras abstratas que são o substrato de uma sociedade moderna.
Na sociedade brasileira, elas exercem um profundo fascínio, embora não tenham a
menor correspondência na realidade concreta. Mesmo assim, aquele fascínio exercido
pelo moderno, pelo civilizado, pelo urbano trazia consigo a esperança de que todos os
problemas seriam resolvidos.50 Aquele Estado abstrato que se forma com as revoluções
liberais na Europa é inteiramente incompatível, na opinião de Sérgio Buarque, com o
caráter personalista do brasileiro, caráter esse que se prolonga também nas instituições
políticas.51 Uma verdadeira revolução deve levar em consideração estes aspectos para
efetuar a total liquidação dos fundamentos personalistas e aristocráticos que se situam
na base da sociedade. A mera modernização de padrões de consumo e de idéias não
somente não é capaz de fazer essa liquidação, mas pelo contrário, acentua o problema,
criando aberrações sociais.
Na opinião de Celso Furtado, uma verdadeira revolução não somente se faz no
plano material, mas também no plano cultural. Em primeiro lugar porque essa
incorporação é excludente, levada à frente por “minorias beneficiárias do capitalismo
periférico” que procuram “reproduzir as formas de consumo dos países cêntricos”. 52
Em segundo lugar, a mera incorporação de padrões de consumo não gera uma
correspondente base produtiva correspondente, restringindo os ganhos de produtividade
e perpetuando a concentração de renda. Celso Furtado diz que essa situação se perpetua
continuamente por meio da idéia do “mito moderno do desenvolvimento econômico”,
ou seja, a crença de que o desenvolvimento pode ser alcançado simplesmente pela
imitação ou importação dos padrões de consumo modernos.53 O fetiche reside na ilusão
de que por meio da mera incorporação de padrões de consumo modernos apagaremos

50

“Foi essa crença, inspirada em parte pelos ideais da Revolução Francesa, que presidiu toda a história
das nações ibero-americanas desde que se fizeram independentes. Emancipando-se da tutela das
metrópoles européias, cuidaram elas em adotar, como base de suas cartas políticas, os princípios que se
achavam então na ordem do dia. As palavras mágicas “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” sofreram a
interpretação que pareceu ajustar-se melhor aos nossos velhos padrões patriarcais e coloniais, e as
mudanças que inspiraram foram antes de aparato do que de substância”. (Holanda, op. Cit., p. 179).
51
“A idéia de uma espécie de entidade imaterial e impessoal, pairando sobre os indivíduos e presidindo
os seus destinos, é dificilmente inteligível para os povos da América Latina”. (Holanda, op. Cit., p. 183).
52
Furtado, op. Cit., p. 80.
53
Idem, ibidem, p. 45.
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tanto nosso passado arcaico como atingiremos o mais elevado grau de civilização. Logo,
para romper com esse círculo vicioso “a nova orientação do desenvolvimento teria que
ser num sentido muito mais igualitário (...) reduzindo o desperdício provocado pela
extrema diversificação dos atuais padrões de consumo privado dos grupos
privilegiados”. 54

54

Idem, ibidem, p. 74.
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Título: Corporações de Ofícios versus Liberdade de Indústria: o liberalismo econômico e
as idéias de José da Silva Lisboa no Brasil

Resumo:

O artigo versa sobre a polêmica na Constituinte de 1823 a respeito da
proibição das corporações de ofícios no Brasil e a defesa de sua permanência,
feita por José da Silva Lisboa. Para tanto, desenvolvo uma discussão
bibliográfica sobre o surgimento das corporações de ofícios no Brasil no
período colonial. Partindo das críticas do liberalismo econômico às
corporações de ofícios, especialmente a partir das idéias de Adam Smith,
procuro apontar como Smith via as corporações como um impasse à liberdade
de comércio, como uma manutenção de monopólios e privilégios de comércio
a determinados segmentos profissionais. Por fim, apresento os argumentos de
José da Silva Lisboa a favor da manutenção das corporações no Brasil –
contrariando argumentos do próprio Smith – onde Lisboa ressalta os
benefícios sociais na manutenção de tais entidades, mesmo à custa de
prejuízos econômicos.

1

Palavras-chave:
Corporações de ofícios - Liberalismo econômico - Constituinte de 1823

Corporações de Ofícios versus Liberdade de Indústria:
O liberalismo econômico e as idéias de José da Silva Lisboa no Brasil
A economia brasileira no início do século XIX caracterizava-se pelo predomínio do
trabalho escravo na maior parte das atividades produtivas, embora o sistema escravista
estivesse em amplo processo de mudanças. Exemplo disso foi demonstado pela crescente
presença do escravo em atividades urbanas, como já foi amplamente estudado no caso dos
escravos de ganho e de aluguel1. A inserção desses escravos na economia foi cada vez
maior ao longo do século XIX, participando de várias atividades econômicas importantes e
concorrendo com os libertos e brancos pobres pela conquista de trabalho na cidade2.
Em seu estudo sobre as categorias socioprofissionais no Rio de Janeiro no período
entre 1820 e 1850, Eulália Lobo demonstrou a forte presença do trabalho escravo no campo
e nas cidades como um fator importante para a falta de estímulo ao investimento e
desenvolvimento de atividades manufatureiras no Brasil, embora a partir da década de 1840
o governo tenha apresentado maior interesse pelo desenvolvimento das fábricas. Mas
mostrou também o aumento paulatino de estabelecimentos comerciais no Brasil e a franca
expansão do comércio na cidade do Rio de Janeiro, que já vinha ocorrendo desde fins do
século XVIII, evidenciada pelo aumento das casas de comércio e pela crescente presença de
negociantes estrangeiros3.
1

ALGRANTI, Leila Mezan. O feitor ausente: estudos sobre a escravidão urbana no Rio de Janeiro 18081822. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1988; LARA, Sílvia Hunold. “Escravidão, Cidadania e História do
trabalho no Brasil.” In: Projeto História. São Paulo: EDUC, n. 16, 1998; KARASCH, Mary. A vida dos
escravos no Rio de Janeiro. São Paulo: Cia da Letras, 2000 e outros.
2
Sobre as disputas por trabalho na cidade do Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX e a formação
de um mercado de trabalho na cidade ver: RIBEIRO, Gladys Sabina. A Liberdade em Construção:
identidade nacional e conflitos antilusitanos no Primeiro Reinado. Rio de Janeiro: RelumeDumará/FAPERJ, 2002.
3
LOBO, Maria Eulália. “Estudo das categorias sócio-profissionais, dos salários e do custo da alimentação no
Rio de Janeiro de 1820 a 1930”. Revista Brasileira de Economia, 27, out. 1973, pp.132-149.
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A autora apontou a crescente importância econômica da atividade artesanal no meio
urbano, importante fator de suprimento do mercado interno. Tais atividades eram
predominantemente controladas pelas corporações de ofícios, que pareciam ter inclusive
um sistema de crédito organizado pelas irmandades. Segundo a autora, “As irmandades e as
corporações desempenhavam importante papel mesmo depois do fechamento oficial das
corporações. As irmandades funcionavam como bancos, defendiam os interesses das
corporações”4.
O surgimento das corporações de ofício remete-nos às similares entidades surgidas
na Roma antiga. Na Lei Romana, corpora ou collegia eram as associações voluntárias de
indivíduos que compartilhavam a mesma profissão ou função na sociedade5. As
corporações foram extintas no período das invasões bárbaras e só voltaram a renascer por
volta do século XII, a partir das mudanças vividas pelo sistema feudal, recebendo diferentes
designações nas várias regiões da Europa: mercadantia ou collegia notariorum, na Itália;
confréries, na França; guilds, na Inglaterra, Suécia e Holanda; Innungen, Gilden ou Zünfle,
na Alemanha; gremios na Espanha6.
Apesar das diferenças entre as corporações surgidas nas diversas regiões da Europa,
a sua estrutura interna seguia os mesmos princípios e a mesma divisão: os trabalhadores
eram divididos por três categorias, a saber, mestres, aprendizes e operários (ou
companheiros)7.
Segundo Lopes Gonçalves8, as corporações teriam desaparecido da Europa por volta do século IV e
“o lento retorno do povo à liberdade acaba por produzir no século X o claro aparecimento das corporações,
forma aperfeiçoada das associações mútuas de outrora”. Dessa forma, as guildas e as organizações sociais e
religiosas reuniam fundamentalmente artesãos e comerciantes, atividades profissionais que tiveram papel
decisivo no processo de desenvolvimento comercial e renascimento das cidades.
Foi a partir do crescimento das cidades e das necessidades criadas no meio urbano

que as

corporações foram aos poucos tomando vigor e incorporando seu papel de proteção e defesa do trabalho e dos
trabalhadores. Ao mesmo tempo, tiveram importante contribuição no processo de desenvolvimento das

4

Ibid, p 137.
The Oxford Encyclopedia of Economic History. Oxford, University Press, 2003, vol. 2, pp. 8-11.
6
Ibid, p.9.
7
BONNASSIE, Pierre. Dicionário de História Medieval. Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1985, p. 60
8
GONÇALVES, Lopes. “As Corporações e as Bandeiras de Ofícios”. In: Revista do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro, Departamento de Imprensa Nacional, 1952, vol. 206/ jan-mar,
pp.171-191.
5
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cidades e expansão comercial, sendo um elemento importante na formação de trabalhadores. Com o passar do
tempo, o rigor com a formação dos artesãos e do exercício dos mestres foi se tornando cada vez maior.
“Estão formadas as corporações, entidades em que aos propósitos de mutualidade é
acrescida a função de órgão responsável por rigorosa fiscalização do trabalho, com a
hierarquização tão do espírito medieval, dos trabalhadores. Mas no princípio ainda não
existe esse rigor. (...) Essa evolução para a rigidez, consagrada nos regimentos de
ofícios, só terminou no século XVI”9.
Criada como órgão central dessas corporações no século XIV, foi inaugurada em Lisboa, em 1383, a
Casa dos Vinte e Quatro. Essa organização reunia vinte e quatro homens, dois mestres de cada ofício e tinha a
incumbência de fiscalizar a administração municipal tomando parte dos interesses do povo. Cada ofício era
representado por uma Bandeira, tendo a referida Casa doze bandeiras definidas e representadas pelos mestres.
A Casa do Vinte Quatro funcionou como importante instituição na vida social, econômica e administrativa,
se tornando o “supremo local dos ofícios”. Segundo Lopes Gonçalves, o colégio passou a ser uma câmara
corporativa junto à vereação municipal, “efeito do aparecimento de freqüentes questões de alto interesse
profissional na administração do município”10.
Os artesãos eram divididos em vinte e quatro corporações, distribuídos de acordo com o ofício que
exerciam. Cada uma delas tinha a incumbência de eleger um juiz. Era a reunião desses juizes que formava a
Casa dos Vinte e Quatro. Tais juizes elegiam ainda um presidente, denominado juiz do povo, e um escrivão e
ambos tinham assento no senado. Seus estatutos e regulamentos (compromissos) precisavam ser aprovados
pelo rei para que pudessem ser postas em funcionamento11.
A emergência das corporações e da representação através da Casa dos Vinte e Quatro significou uma
importante mudança política no sistema representativo, inicialmente em Lisboa. Se não era possível alterar
uma estrutura secular de composição da Câmara, definida pelas três ordenações, a incorporação desses juizes
do povo aumentou a importância das corporações junto à vida administrativa dos municípios onde atuavam12.
Com o passar do tempo foram sendo fundados colégios desse tipo em outros municípios, sendo que
com doze mestres. Vários conflitos envolveram essas Casas e as vereações municipais na atribuição que essas
instituições desempenharam de fazer petições junto às câmaras. No entanto, o seu prestígio e poder político
pode ser atribuído ao crescente aparecimento de questões relacionadas aos ofícios e interesses profissionais na
vida administrativa dos municípios, imbuindo os mestres de maior prestígio inclusive junto à realeza, que
precisava cada vez mais do apoio popular.

Ao longo do tempo, o controle sobre as atividades dos mestres foi se tornando cada
vez mais intenso por parte do governo, que se aproveitava das organizações de assistência e
solidariedade profissional ou de moradias já instituídas para exercer a fiscalização sobre a
9

Ibid, p. 172
Ibid, p. 180. Lopes Gonçalves informa que não é conhecido o regimento da Casa dos Vinte e Quatro de
Lisboa, só tendo permanecido intacto o da Casa de Guimarães, cujo regimento deveria ser igual ao das
outras casas, tirando o detalhe de possuir apenas doze mestres. pp. 181-182.
11
FAZENDA, José Vieira. “Antiqualhas e Memórias do Rio de Janeiro, As Bandeiras dos Ofícios”. Revista
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, t. 86, v. 140, pp. 152 –158.
10
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atividade mesteiral13. Conforme crescia a importância social dos mestres e das corporações,
crescia também a preocupação em controlá-los. Dessa forma, os mestres passaram a ser
representados junto às vereações. Ao mesmo tempo, as vereações aumentavam sua
fiscalização e controle sobre as atividades mecânicas controlando os produtos, os preços e
as condições de fabricação dos artigos14. Portanto, a inclusão dos mestres nas
representações tinha também um papel controlador sobre as corporações:
“A participação camarária dos mesteres tinha uma função de controle
social evidente: prevenir a permeabilidade desta gente miúda, vil, e
mecânica às conjunturas adversas, que podiam descambar em agitação.
No caso de Lisboa isso também se mostrava como resultado de
precauções políticas e sociais. Não convinha nada que se abrisse caminho
a amotinações e manifestações de desagrado pelo que o rei e os poderosos
iam fazendo”15.
Essas preocupações começaram a se evidenciar na letra da Lei a partir do século
XVI, quando a prática dos ofícios deixou de ser exercida exclusivamente pelos costumes e
tradições para ser oficializada através de leis escritas. Apesar de algumas corporações já
terem registrados seus regimentos ou compromissos em período anterior, a partir do século
XVI a organização legal dos ofícios tornou-se obrigatória dando-lhes maior solidez16. Elas
passaram a ter que fazer a escolha de um padroeiro, sendo consideradas a partir de então
entidades embandeiradas, recebendo a Bandeira dos Ofícios.
As Bandeiras de Ofícios só tiveram uma organização definitiva em Portugal no
século XVIII, quando o juiz do povo Clemente Gonçalves dirigiu representação à Câmara
a fim de que ela solicitasse ao rei uma reforma da Casa dos Vinte e Quatro. Essa reforma
teria por fim a distribuição das corporações por bandeiras e a organização da representação
dos respectivos ofícios na Casa. Assim, a partir de 1771 as bandeiras passaram a ser
minuciosamente organizadas, definindo-se com precisão os ofícios ligados a cada uma
delas17.

12

Gonçalves, Lopes. Op. Cit, pp. 179-180.
MAGALHÃES, Joaquim Romero. “A forte presença dos mesteres”. In: MATTOSO, José (direção).
História de Portugal: o alvorecer da modernidade. Lisboa, Editorial Estampa, 1993.
14
Ibid, p. 311
15
Ibid, p. 312
16
Gonçalves, L. Op. Cit, p.172.
17
Gonçalves, L. Op. Cit, pp. 183-185.
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No Brasil foi fundada uma entidade similar à Casa dos Vinte e Quatro, sem que
tivesse no entanto esta denominação. Segundo Lopes, a mais antiga referência da qual se
tem notícia é de 1641, com a eleição de doze mestres na Câmara municipal de Salvador.
Outra referência a isso indica, em 1624, um pedido da Câmara do Rio de Janeiro ao rei,
através do ouvidor Joan de Sousa Cardenas, para que fossem eleitos dois mestres, “por
haver nesta cidade muito crescimento de gente e de pobreza da terra, que de tudo tem
necessidade”18.
Segundo Vieira Fazenda, na colônia os operários não tomavam parte nas câmaras
municipais, como era praxe na Casa dos Vinte e Quatro lisboeta. A representação era
exercida por parte dos oficiais mecânicos que se reuniam junto aos “homens bons” e ao
povo, sendo ouvidos nos negócios importantes, por intermédio dos mestres19. Segundo o
autor, “na correcção, feita em 1624 pelo ouvidor desembargador João de Sousa Cadenas,
prova elle que a Camara do Rio de Janeiro pedira licença ao rei para o povo poder eleger
dous mesteres” e ainda que o governador José da Silva Paes, em 1736, dirigiu-se à Câmara
“procurando saber como nella se costumava ouvir o povo. A Camara respondeu que por
meio de procuradores – da nobreza, mercancia e MECHANICA, eleitos neste Senado”20.
A participação política exercida pelos mesteres e o poder de peticionar, demonstram
que havia espaços de organização dos trabalhadores, que não se dava apenas de maneira
vertical, através do controle do poder público sobre o trabalho. Havia também um exercício
político no sentido da organização através dos ofícios de forma a defenderem seus
interesses, demonstrado inclusive pela acentuada atuação que os mestres tiveram ao longo
do tempo no Brasil.

18

Auto de Correição dos Ouvidores do Rio de Janeiro, Prefeitura do Distrito Federal, vol. I, pág. 6. Apud.
Lopes Gonçalves, Op. Cit, p. 191.
Quanto à existência de entidade similar à Casa do Vinte e Quatro no Brasil, Lopes Gonçalves contraria
autores como Vieira Fazenda, que afirmaram não ter existido Casa do Vinte e Quatro no Rio de Janeiro nem
em cidade alguma do Brasil. Afirma que existiu, mas sem esta denominação. Cita a vereação de 10 de
setembro de 1625, como o mais antigo documento baiano que se conhece sobre o assunto. Assim como as
demais Casas de Portugal, com exceção de Lisboa, a da Bahia também tinha a representação de apenas doze
mestres. Ele atribui isso ao pequeno número de artesãos que existiam na cidade.
19
Fazenda, José Vieira. Op.Cit. p. 155.
Sobre as artes e ofícios no século XIX, ver: FILHO, Adolfo Morales de los Rios. O Rio de Janeiro Imperial.
2ª ed. Rio de Janeiro: Topbooks/ UNIVER CIDADE, 2000.Segundo o autor, “Os juízes e escrivães faziam
parte do grupo de personalidades chamadas homens bons, ou bons do povo; o que quer dizer, de categoria
profissional, moral ou social”, p. 306.
20
Idem.
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Alguns estudos apontam o início dessa organização corporativa na colônia em
período posterior. Exemplo disso foi dado pelo estudo sobre o Rio de Janeiro setecentista,
no qual Nireu Cavalcanti afirmou que as Bandeiras dos Ofícios (ou Irmandades
embandeiradas) surgiram no Rio de Janeiro no século XVIII, articulando-se ao Estado
através das Câmaras locais. Segundo o autor, cada ofício mecânico tinha sua atividade
vinculada a uma irmandade, que controlava o processo de formação, produção e de
comercialização das obras. Ainda segundo o autor, tudo isso era registrado e controlado
pelas Câmaras municipais21.
Com a organização das Bandeiras de Ofícios ocorrida em Portugal a partir do século
XVIII, as irmandades embandeiradas do Brasil também sofreram novo ordenamento. Para
este período, Nireu Cavalcanti identificou seis Bandeiras de Ofícios em funcionamento:
Irmandade do Patriarca São José (pedreiros, carpinteiros e outros ofícios anexos),
Irmandade do Glorioso Mártir São Jorge (ferreiros, serralheiros e outros ofícios),
Irmandade do Senhor Bom Homem (alfaiates), Irmandade do Gloriosos Santo Elói (ourives
de ouro e prata), Irmandade de São Crispim e São Crispiniano (sapateiros), Irmandade da
Gloriosa Virgem Mártir Santa Cecília (músicos)22.
Essas entidades tiveram também uma importante tarefa relacionada à formação,
aprendizado e disciplinarização dos trabalhadores. Um aprendiz precisava de pelo menos
quatro anos de prática do ofício, sendo obrigado posteriormente a passar pelo exame na
Mesa da Bandeira e só então poderia exercer a atividade . Cada mestre, por sua vez, poderia
ter em casa no máximo quatro aprendizes.
Sobre os artífices e a mestrança, havia ainda a fiscalização das irmandades. Eram
elas que fiscalizavam os juizes e cuidavam de todos os aspectos legais que envolviam a
contratação de mão-de-obra, a habilitação e licença dos artesãos para o exercício da
atividade. Cobravam jóias e mensalidades aos mestres de loja aberta e tinham o poder de
impedir a habilitação dos artífices que não tivessem cumprido suas obrigações junto à
irmandade23.

21

CAVALCANTI, Nireu. O Rio de Janeiro setecentista: a vida e a construção da cidade da invasão francesa
até a chegada da Corte. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2004. pp. 208-209
22
Ibid, p. 209
23
Lobo, Eulália. Op. cit, pp. 136-137
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As irmandades e ordens terceiras24 exerciam um papel crucial na vida sócioeconômica do Rio de Janeiro. Primeiramente porque eram importantes referências para os
trabalhadores dos mais diversos ofícios: tanto exerciam controle sobre as corporações como
defendiam seus interesses, funcionando inclusive como bancos em benefício dessas
entidades. Além disso, elas empregavam artífices de diversas categorias profissionais e a
elas eram solicitados trabalhos e obras dos artesãos com freqüência. Eram ainda
responsáveis pelas festas mais concorridas da cidade, onde o sagrado e o profano
misturavam-se, arrastando gente das mais diferentes origens sociais25.
Essas entidades exerciam especial papel em relação aos mecanismos de acesso ao
trabalho e exercício da vida profissional na cidade, preservando os interesses próprios de
cada um dos grupos étnicos ou profissionais por elas defendidos, reservando ainda os
empregos e atividades disponíveis para seus filiados:
“Assim, as [irmandades] dos ofícios mecânicos, como os alfaiates,
pedreiros, carpinteiros e músicos, favoreciam seus associados quanto às
vagas no mercado de trabalho, controlavam o ensino e o exercício
profissional da categoria, enquanto a dos pretos e pardos livres se
propunha ajudar os irmãos escravos a conseguirem sua liberdade.26”
Exemplo disso foi o regimento do ofício de 1764, que proibia que pretos e pardos
tivessem loja aberta ou vendessem sapatos pelas ruas da cidade. Em 1771 e 1772, a
Irmandade de São Crispim e São Crispiniano recorreu à justiça a fim de que fosse cumprido
o regimento, exigindo ainda a fiscalização sobre o número de aprendizes por mestre. Em
1813 outra representação da mesma irmandade ao rei criticava a venda em praça pública de
obras feitas por “cativos, mulheres e pessoas imperitas” dentro de casa. A irmandade
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As irmandades e ordens terceiras se diferenciavam das confrarias por estarem subordinadas às ordens
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continuou reclamando ao longo da década de 1820 a respeito da persistência de tais práticas
na cidade27.
Um dos exemplos mais significativos de irmandades inauguradas no mundo ibérico
foi a Santa Casa de Misericórdia. A primeira Santa Casa portuguesa foi fundada em Lisboa,
em 1498. Entre 1550 e 1584, sedes da Santa Casa foram estabelecidas nas principais
cidades do Brasil colonial28. A função mais importante dessas entidades era atuar como
hospitais públicos nas cidades, cuidando de pessoas doentes, especialmente os mais pobres,
sem dintingüir raça, classe ou religião. A caridade da Santa Casa direcionava-se ao auxílio
de pessoas doentes e necessitadas, auxiliando ainda no enterro dos mais pobres, inclusive
de escravos. Segundo Mulvey, da Idade Média aos tempos modernos as irmandades foram
associações voluntárias nas quais homens e mulheres agrupavam-se para auxílio mútuo,
tanto material quanto espiritual29.
A mesma autora apontou para os conflitos de interesses envolvendo a Santa Casa de
Misericórdia e as demais irmandades fundadas na Colônia Portuguesa na América.
Analisando especificamente o caso das irmandades negras e o papel que tiveram no Brasil
colonial, ela afirmou que os brancos da Santa Casa revelavam o desprezo pelas entidades
negras, argumentando que a Santa Casa teria sozinha o direito de realizar o trabalho de
caridade que vinha sendo feito por outras irmandades, já que tinha a prerrogativa de ser a
mais antiga de todas elas30. Dessa forma, a Santa Casa preocupava-se com a disputa de
concessões e privilégios dados a outras irmandades, vigiando de perto tudo o que era
oferecido às demais, sobretudo às irmandades negras.
A experiência dessas irmandades é particularmente interessante por indicar o papel
inaugural na idéia de cooperação e auxílio mútuo que elas tiveram no Brasil. Além disso,
desde sua origem na Europa, essas entidades sempre desenvolveram atividades de
assistência social e benefício mútuo que não eram desempenhadas pelo poder público.
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O caso exemplar das irmandades negras aponta para a formação de laços de
solidariedade entre seus integrantes que ocupassem um espaço onde o poder público não
desempenhava nenhuma função. Estas eram organizações de negros livres, escravos
africanos e mulatos dedicadas à educação religiosa e benevolência social em regiões como
Península Ibérica, América espanhola, África portuguesa e Brasil. Essas entidades
proporcionavam certa proteção aos escravos, tinham ainda o papel de promover a
confraternização entre os escravos recém-chegados31. As irmandades parecem ter dado
ainda uma contribuição para a coesão dos escravos no Brasil, ajudando na coesão cultural
dos grupos étnicos, mantendo vivos os costumes africanos, danças, língua e os rituais
religiosos.32
Neste sentido, se as diferenças lingüísticas e culturais, bem como as hostilidades entre negros
nascidos no Brasil e os negros originários da África os impediam de manter maior coesão e organização a
ponto de unirem-se contra senhores ou contra a escravidão, as associações parecem ter respondido à essa
possibilidade de coesão entre eles. As irmandades negras eram as únicas associações legitimadas e permitidas
à população não branca no período colonial, “Confraternities were the urban counterparts to the rural
quilombos or fugitive slave communities.”33 Ou seja, no meio urbano, as irmandades negras representavam a
possibilidade de estabelecer vínculos de solidariedade e manter as referências culturais da população de
origem africana.
A formação e organização do trabalho no Brasil apresentou várias diferenças em relação à Europa.
Aqui o entrelaçamento entre as corporações de ofícios e as irmandades foi de tal monta, que alguns autores
chegaram a levantar a hipótese de que a proibição das corporações de ofícios - que se deu com a outorga da
Constituição de 1824 -, teria levado ao lento desaparecimento também das irmandades fundadas sobre os
ofícios34. Questão ainda a ser investigada, o certo é que elas andaram pari passu ao longo de todo o período
colonial no Brasil e a existência das corporações de ofícios não pode ser entendida sem a compreensão da
dinâmica e do funcionamento destas com as irmandades.
Dada a importância das corporações de ofícios no Brasil e a preeminência sócio-econômica que
tinham na vida urbana, o que teria feito com que elas fossem proibidas na Carta Magna, em 1824? Que
argumentos eram utilizados para justificar tal proibição? Não consta que muitas vozes tenham se levantado
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contra a sua proibição na década de 1820. Apenas um argumento veio à tona – voto vencido – nas discussões
da Assembléia Constituinte de 1823: o de José da Silva Lisboa, o futuro Visconde de Cairu35.

José da Silva Lisboa e a Economia Política
Na Constituinte de 1823, José da Silva Lisboa gozava dos seus sessenta e sete anos. Nasceu em
Salvador, filho de pai lisboeta e de mãe baiana. Não consta que sua vida tenha sido de riquezas, ao contrário,
a família perece ter vivido com grandes dificuldades. Ainda assim, José da Silva Lisboa estudou em Portugal
e cursou Universidade de estudos “jurídicos e filosóficos” em Coimbra. Em 1778, tornou-se professor
substituto de hebraico e grego na Universidade e obteve bacharelado em Direito Canônico e Filosofia36.
Em Portugal teve suas duas primeiras obras publicadas: Princípios de Direito mercantil e leis da
Marinha e Princípios de Economia Política. Este último foi o primeiro livro em língua portuguesa a dissertar
sobre os princípios da Economia Política clássica, fruto da admiração que nutria pelo liberalismo econômico e
pelas idéias de Adam Smith, a partir da leitura de Uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza
das nações37.
De volta ao Brasil, Lisboa lecionou na Bahia até 1797, ocupando este ano a função de Deputado e
Secretário da Mesa da Inspeção da Agricultura e Comércio da Bahia. Vários autores atribuíram a José da
Silva Lisboa a idealização da medida tomada por D. João em 1808, de abertura dos portos às nações
estrangeiras. Outra importante atribuição de José da Silva Lisboa esteve relacionada ao fato de ter sido
nomeado pelo príncipe regente como professor de Economia Política no Rio de Janeiro, demonstrando a
importância dada pelo governo à economia política no processo de instalação da Corte portuguesa no Brasil.
Em 1808, já no Rio de Janeiro, foi designado Censor Régio pela Mesa do Desembargo do Paço e da
Consciência e Ordens juntamente à função de membro da primeira Junta Administrativa da Impressão Régia.
À frente desse órgão, apareceram no Brasil as primeiras impressões tipográficas, tendo sido o primeiro livro
publicado no Brasil, pela Impressa Régia a obra Observações sobre o comércio franco no Brasil, do próprio
José da Silva Lisboa.
Em 1820, iniciou sua trajetória política sendo nomeado deputado da Junta das Cortes, por D. João
VI. Ao longo dos anos, manteve-se atuante na publicação de pasquins, onde fazia sua defesa do regime, bem
como divulgava as idéias liberais, mantendo atitude de defesa do Imperador e do regime monárquico. Como
deputado constituinte em 1823 conquistou muitos desafetos, mantendo-se mesmo assim fiel ao governo
imperial.

35

Uma informação breve sobre o mencionado debate na Assembléia constituinte de 1823, no qual José da
Silva Lisboa se opôs à proibição das Corporações de ofícios está em: HOLANDA, Sérgio Buarque de. A
Herança colonial – sua desagregação. In: História Geral da Civilização Brasileira, tomo II – O Brasil
monárquico, vol. 1: O Processo de Emancipação. 5a edição. São Paulo, DIFEL, 1982, PP. 31-39.
36
Ver informações sobre a vida de José da Silva Lisboa em: ROCHA, Antonio Penalves (organização e
introdução). José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu. São Paulo: Ed. 34, 2001.
37
Ibid, p. 12

11

Devido a proximidade de José da Silva Lisboa com o governo e sua intensa atuação política, em
1825 ele recebeu o título de Barão de Cairu e, um ano mais tarde, seu título foi elevado ao de Visconde de
Cairu.
Para os fins desse estudo, nos interessa entender o pensamento político econômico de José da Silva
Lisboa, a influência do liberalismo econômico sobre as suas idéias e a importância e força que elas tiveram no
Brasil no início do século XIX. Interessa-nos também analisar que razões teriam levado o deputado a
polemizar na Constituinte de 1823 a respeito da manutenção das Corporações de Ofício no Brasil, apesar de
suas idéias serem francamente liberais e ser ele mesmo um adepto das teorias de Adam Smith e Bentham.
Para esses pensadores – representantes da corrente utilitarista -, as corporações representavam um empecilho
indiscutível à liberdade de comércio.

Alguns aspectos sobre o liberalismo clássico
Em um estudo sobre a História Intelectual do Liberalismo, Pierre Manent38 analisou a formação e
consolidação das idéias liberais, tendo estas originado-se com a questão teológico-política, em cuja matriz
está o pensamento hobbesiano. A partir da revolução francesa um “segundo liberalismo” teria emergido,
aprofundando críticas ao radicalismo revolucionário, mas absolutamente contrário aos privilégios da nobreza
e ao poder político do clero, ao retorno enfim do Antigo Regime.
O liberalismo clássico teve sua gênese em meados do século XVIII, concomitante a duas outras
importantes doutrinas: a doutrina do Direito Natural e o Utilitarismo. A teoria do Direito Natural “préliberal” caracterizava-se pela noção de contrato legítimo, ou seja, os homens nascem livres e iguais, mas é o
contrato que determina as relações sociais (partindo desse pressuposto, distingue-se inclusive a escravidão
legítima – ancorada na razão e na justiça – da escravidão ilegítima – contrária à justiça). A corrente
utilitarista, entendia que uma relação social, tal como a escravidão, poderia se estabelecer para suprir as
necessidades de um povo e ser útil ao seu desenvolvimento e ao seu crescimento”39.
Ao longo do século XVIII, as duas correntes de pensamento sofreram mudanças, decorrentes das
transformações pelas quais vinham passando as idéias políticas, sociais e econômicas na Europa. Do Direito
Natural nasceu a Doutrina dos Direitos do Homem, defendidas por pensadores como Turgot, Condorcet e
Paine. Por outro lado, o utilitarismo emergia com idéias favoráveis a irrestrita noção de liberdade nos vários
âmbitos: político, econômico e das idéias, estando associado fundamentalmente a nomes como os de Adam
Smith, Benthan, Hume e Stuart Mill.
Segundo Vergara, “[o utilitarismo] é uma doutrina que identifica o bem comum com a felicidade” 40.
Para os utilitaristas o maior bem de uma sociedade consistiria na felicidade coletiva e a liberdade deveria estar
sempre subordinada ao interesse geral, qual fosse, o da felicidade. Ou seja, a liberdade só seria benéfica se ela
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fosse capaz de exercer uma utilidade para a coletividade, caso contrário ela serviria unicamente aos interesses
particulares, se tornando indesejável e prejudicial. “A liberdade é assim rejeitada quando entra em conflito
com a felicidade; portanto é ‘subordinada’ à felicidade, que é o bem supremo”41. Os pensadores liberais dessa
corrente expressaram uma noção de felicidade que fundamentava-se principalmente na prosperidade material,
na possibilidade de ter e de usufruir. Neste sentido, ainda segundo essa doutrina, “o valor moral de uma ação
depende exclusivamente da quantidade de prazer que ela produz”42. O cálculo dos prazeres desenvolvido
pelos utilitaristas referia-se ao tipo de prazer que podia gerar a maior felicidade coletiva.
O aspecto que nos interessa para os fins deste trabalho é o que diz respeito ao princípio da liberdade
econômica. Para o utilitarismo, a liberdade econômica é um tipo de liberdade concedida pela sociedade e
sobre a qual somente ela tem o direito de intervir. Neste sentido,

“os regulamentos restritivos que dizem respeito ao comércio ou à produção de
mercadorias são indiscutivelmente entraves; e qualquer entrave, enquanto
entrave, é um mal; mas essas restrições particulares dizem respeito a essa parte
da conduta que a sociedade é autorizada a restringir”43.
Portanto, a única restrição deveria ser feita pela própria dinâmica da economia, a própria
sociedade/consumidores decidiriam seus limites, dando uma dinâmica “natural” às atividades econômicas,
que não precisariam se desenvolver sob intervenção estatal. Neste caso, a atividade econômica deveria existir
com plena liberdade, não sendo necessários regulamentos para que ela bem funcionasse. Dessa forma, os
limites da ação do Estado seriam bastante estreitos, ficando à cargo da sociedade a decisão de regular suas
relações econômicas, que só se dariam com o exercício da liberdade.
Em sua obra A Riqueza das Nações, Adam Smith colocou a liberdade econômica como a grande
protagonista, que agiria como uma espécie de “redentora” dos laços que prendiam as nações ao atraso e ao
empobrecimento. A permanência de uma prática protecionista e controladora do Estado na esfera econômica
seria empecilho ao pleno desenvolvimento econômico das nações. Ele argumentou que as leis do comércio
seriam naturalmente reguladas, sem que houvesse a necessidade de uma intervenção estatal, a economia se
auto-regularia por suas próprias leis. Smith criticou os mercantilistas, defensores do Estado intervencionista e
de práticas protecionistas. Desenvolveu duras críticas à existência de monopólios, extrema regulação do
Estado e aos entraves à liberdade de comércio. Para ele, a riqueza de uma nação seria medida por suas terras e
pelos bens de consumo que fosse capaz de obter. Acima de tudo, pelo desenvolvimento de sua manufatura e
de seu comércio.
Smith esboçou sua críticas ao monopólio exercido pelas corporações de ofício na Europa,
principalmente na Inglaterra, em diversas partes de sua obra. Em sua análise sobre as taxas naturais de salário,
lucro e renda, apontou a importância de se manter a liberdade de comércio a fim de que o preço de todos os
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bens tendessem ao preço natural44. Assim, o preço do monopólio seria o mais alto que se poderia obter,
enquanto o preço da livre concorrência seria o mais baixo ao qual se poderia chegar um bem:
“Os privilégios exclusivos das corporações, os estatutos de aprendizagem, e todas
aquelas leis que, em empregos determinados, restringem a concorrência a um número de
indivíduos inferior ao que, noutras circunstâncias, nela entrariam, tendem a produzir
idênticos efeitos (...). Constituem uma espécie de monopólio em sentido lato e podem,
muitas vezes, durante gerações, e para vastos grupos profissionais, manter o preço de
mercado de certos bens acima do seu preço natural (...)”45
Ao argumento de que as corporações tinham um importante papel na aprendizagem dos
artesãos, Smith contrariava

afirmando que a política da Europa estaria dando origem a desigualdades

importantes ao impedir a liberdade de comércio, sendo um dos principais entraves à tal liberdade a
manutenção dos privilégios corporativos. Para ele, o privilégio exclusivo de um ofício regido por uma
corporação impedia a concorrência no local onde aquela corporação estivesse estabelecida, restrito
exclusivamente àqueles que fossem autorizados a exercer tal ofício.
Segundo Smith, as vantagens e desvantagens tenderiam para uma situação de igualdade quando
houvesse “liberdade perfeita”, e a primeira forma de política desigual seria criada a partir da restrição
econômica a alguns empregos, principalmente pela concessão de privilégios exclusivos às corporações, que
exigiam um longo período de aprendizagem e com limitação do número de aprendizes. Para ele, os longos
períodos de aprendizagem não constituíam garantia contra a má qualidade do trabalho, e não “habituavam a
gente jovem a ser industriosa”:
“A instituição de longos períodos de aprendizagem não pode constituir garantia de que
não sejam apresentados para venda ao público artefactos de qualidade inferior. Quando
isto sucede, é normalmente por efeito de fraude e não de incapacidade e nem a mais
longa das aprendizagens pode constituir garantia contra a fraude. É muito diverso o tipo
de regulamentação necessário para evitar estas infracções. A marca do esterlino no
metal, e os carimbos nos tecidos de linho e de lã proporcionam muito maior segurança
ao comprador do qualquer estatuto de aprendizagem. Ele procura normalmente tais
marcas, mas nunca acha necessário inquirir se o operário cumpriu os sete anos de
aprendizagem.”46

A aprendizagem não correspondia para Smith, necessariamente, a um caminho para a
disciplinarização do jovem trabalhador, na medida em que haveria por base um desestímulo gerado pela não
aquisição de salário imediato nos anos de aprendizagem. Ou seja, um aprendiz não teria nenhum interesse em
não ser “indolente” ou “ocioso”, visto que dedicava-se anos ao aprendizado de um ofício sem receber nada
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por isso. Neste caso, o hábito do trabalho seria adquirido mediante o interesse do trabalhador em ser
recompensado pelo seu trabalho47.
Argumentava ainda que a origem das corporações estava na necessidade de manutenção dos preços,
dos salários e dos lucros, conseguindo ganhos às custas do campo, que ficava em situação desfavorável,
inclusive pela dificuldade maior de associação dos habitantes do campo. Conclui um capítulo de críticas às
corporações, afirmando que além de serem absolutamente desnecessárias, elas corrompiam o trabalhador 48.
Smith, um dos principais pensadores liberais da corrente utilitarista, era absolutamente contrário a
qualquer prática econômica exercida por corporações de ofícios, defendendo que as corporações mantinham
sob sua tutela o exercício de determinados ofícios e atividades profissionais, garantindo a defesa dos
interesses de seus artífices, mas também garantindo para si o mercado, monopolizando as atividades. O
sistema regido por corporações era profundamente monopolista, na medida que procurava garantir a
exclusividade comercial para suas obras e produtos e impedir a concorrência. Outro aspecto importante é que
as corporações eram rigorosamente organizadas a partir de regulamentos que tinham a aprovação do rei para o
seu funcionamento. Na organização econômica com a presença de corporações, a presença do Estado era
fundamental.

A defesa das corporações – a posição de José da Silva Lisboa
Em sete de novembro do ano de 1823, a Assembléia Constituinte reunia-se em uma de suas últimas
sessões antes do fechamento definitivo por D. Pedro I. As discussões em torno de artigos do projeto
constitucional foram longas e relacionaram-se a temas diversos. Dentre eles, discutiu-se o artigo 17, no qual
se dizia que “Ficão abolidas as corporações de ofícios, juizes, escrivães e mestres” 49.
A forte influência do pensamento liberal sobre os grupos políticos que se formavam em torno do
poder desde antes da emancipação, em 182250, foi um elemento importante para as críticas lançadas por
políticos e pensadores “brasileiros” naquele momento à permanência das corporações de ofício no Brasil.
O aspecto interessante a ser salientado em torno dessa discussão é que o único argumento contrário à
proibição das corporações de ofício foi exatamente de José da Silva Lisboa. Como já foi dito, ele foi um dos
primeiros a disseminar no Brasil o pensamento liberal através de publicações, introduziu a economia política
e foi um fervoroso defensor da liberdade de indústria (comércio) no Brasil. Defendeu com veemência a
abertura dos portos, realizada em 1808, e seus argumentos calcavam-se sempre na defesa da liberdade
econômica como meio de aumentar a indústria e os recursos no Brasil e de enriquecer a Coroa:
“A franqueza do comércio no Brasil será de progressivo interesse à Coroa, e nação.
Aquela terá mais rendas, em proporção à maior quantidade dos valores importados e
exportados, que pagarem os direitos estabelecidos; e esta aumentará continuamente os
47
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seus recursos, despertando a letargia, em que jazem as indústrias do país, e introduzindose outras por novas direções, que a energia do interesse particular, deixada à sua natural
elasticidade, removidos todos os obstáculos, deve achar, até pela constante emulação e
conflito dos competidores nacionais e estrangeiros”51.
Esses argumentos atacavam o mercantilismo, como meio de criticar a base do sistema colonial. Esse
foi o objetivo perseguido fervorosamente por Lisboa até a década de 1820: o combate ao colonialismo. José
da Silva Lisboa deu continuidade às críticas desenvolvidas pelos utilitaristas desde o século anterior e
criticava a prática protecionista, que seria o impedimento ao crescimento das nações provocando benefícios
financeiros que se limitavam a um curto prazo. Segundo ele, “o verdadeiro espírito do comércio é social; ele
quer ajudar, e ser ajudado, ele aspira a dar socorro, e recebê-lo, ele carece um benefício recíproco, e não é
fecundo, e constantemente útil, senão quando é repartido”. Neste sentido, as relações econômicas só poderiam
gerar benefícios para todos e favorecer o crescimento se fossem livres, se não houvesse entrave às atividades
econômicas. Teceu sua crítica ao princípio da balança comercial favorável, um dos pilares do mercantilismo,
afirmando que “a vantagem de sempre vender caro aos estrangeiros, e comprar-lhes barato as suas
mercadorias, é necessariamente odiosa, e precária”52.
Tanto nos seus artigos em periódicos, quanto em suas publicações, Cairu dedicava-se a comparar as
condições de progresso científico e técnico da Inglaterra com o de outros países, tomando a realidade inglesa
como parâmetro por suas práticas políticas e pelo destaque no pensamento econômico liberal.
“Enquanto as mais nações, e os seus estadistas, ainda disputam, se convém o uso das
máquinas, porque (dizem) privam de trabalho, e pão a muita gente; os ingleses acham
poucas quantas têm, e o seu governo premeia com profusão qualquer arte e máquina
nova, e útil, e ainda qualquer considerável melhoramento nas já descobertas, que
aumentam (como diz Smith) as potências produtivas do trabalho”53.

Em Observações sobre a franqueza da Indústria e Estabelecimento de Fábricas no
Brasil, José da Silva Lisboa apontou que a política de proteção às atividades econômicas e
da liberdade de indústria teria criado condições favoráveis ao desenvolvimento econômico
e crescimento dos

Estados Unidos. Segundo ele, nos Estados Unidos haveria a

possibilidade de desenvolvimento das artes e ofícios, havendo ainda trabalho para os que
quisessem se estabelecer. Para ele, “os artistas, em geral, vivem melhor na América que na
Europa (...)” e “os homens pois que têm na Europa alguma arte, e sabem fazer alguma coisa
útil, podem achar emprego e vantagem na América, e aí estabelecer-se”54. Segundo ele, o
desenvolvimento das artes era necessário até que uma nação tivesse condições de
desenvolver fábricas e concorrer com as demais. Neste caso, o Brasil estaria nas condições
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de investir na terra, na agricultura, no comércio interior e exterior e nas artes. No entanto,
ele advertia:
“Não se segue do exposto que não se devam ir introduzindo algumas
fábricas até agora não existentes, e que possam convir ao país, se para
isso houver proporções da parte dos projetistas. Mas é justo fazer um
reparo. Faz-se geral queixa, e sem dúvida fundada, que no Brasil ainda as
artes mais grosseiras e ordinárias se acham em grande atraso, e
imperfeição, e que todavia os artistas, e obreiros, ainda ínfimos,
demandam altos salários, e preços exorbitantes de suas obras. Isto prova o
pouco número de braços, e a tênue perícia dos que não são empregados na
lavoura, e outras ocupações. Aluguéis de casas, e artigos de alimentos e
matérias-primas ainda são muito caros, como pois será já possível ter
manufaturas superiores, e em concorrência com os estrangeiros?”55
Neste sentido, defendia que a liberdade de indústria abriria caminho para que pouco
a pouco as fábricas fossem se estabelecendo no Brasil, estimulando o crescimento
econômico.
Naquela discussão parlamentar em 1823, José da Silva Lisboa se opôs ao projeto
(art. 17) que previa a abolição das corporações de ofícios no Império. Solicitava que fosse
suprimido este artigo e que se procurasse conciliar a existência de tais corporações com o
espírito de liberdade de indústria. Embora admita que em outro artigo do projeto ficava
estabelecido a não admissão de monopólios, argumentou que aquelas corporações não eram
“rigorosos monopólios”, embora os economistas as considerassem monopolios latos,
porque restringiam a “concorrência dos artistas, diminuindo a possível quantidade,
perfeição, e barateza das obras, sendo (como dizem) conloios para defraudarem ao
público”56. Para ele, o monopólio exercido por elas no Brasil não chegava a ser prejudicial
ao desenvolvimento das atividades comerciais, argumentando que “no Brazil o mal dellas é
inconsiderável; porque não compõe a casa dos 24 de Lisboa, que com os seus estatutos das
classes quasi chegavão ao ridículo nas suas restricções economicas, que tanto comprimirão
a industria do povo”57. Argumentava ainda que por elas já estarem estabelecidas no Brasil,
não convinha que de uma hora para outra elas fossem extintas.
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Na sua opinião, mesmo as representações de mestres no Brasil, composições que se
inspiraram na referida Casa lisboeta, não chegavam a causar grandes males aqui no Brasil,
por não adotarem uma prática excessivamente monopolista e restritiva do mercado. Seguia
os argumentos apresentando a composição dessas corporações e sua divisão interna:
“Aqui apenas tem poucos gremios com seus mestres e escrivães do
offício, sob a inspecção do senado da camara, sendo o seu instituto
também condecorado com actos religiosos, fazendo alguns a sua festa
annual á santos, que em devoção pia têm por protectores, e por isso não
convém occasionar-lhes descontentamento, quando aliás os respectivos
artistas estão hoje sujeitos á concurrencia dos industriosos, e dos produtos
importantes de todos os paizes, em virtude da nossa grande charta da
franqueza do commercio.”58
Lisboa afirmava que as corporações não representavam entrave ao livre comércio e
ao desenvolvimento. Além do controle estabelecido sobre as corporações que as mantinham
sob as rédeas do senado da câmara, a importância social delas era algo relevante, que
deveria ser levado em consideração mediante a possibilidade de proibição. Seria mais
adequado, de acordo com o político, que se mantivesse esses estabelecimentos “sem o vício
do monopólio”, por não haver sobre eles queixa do público. Além disso, as artes – tão
importantes para o desenvolvimentos das cidades – eram edificadas por esses
estabelecimentos. Para ele, a liberdade de indústria - assegurada pelo Alvará de 1808 -,
impedia a qualquer estabelecimento a prática do monopólio, o que era garantido por
Decreto do Rei. Daí se apreende que Lisboa considerasse justo, de acordo com o princípio
de liberdade de indústria assegurado naquele ano, que se desse continuidade a essa prática,
sob risco de que a sociedade angariasse maiores problemas:
“Pelo nosso systema deve ficar sem efeito a contraria disposição, que,
pela despotica politica dos avizos da secretaria de estado, no ministerio do
marques de Aguiar, se infrigio esta lei, á requerimento da corporação dos
sapateiros, que pretenderão obstar a venda dos sapatos estrangeiros, e
ainda dos feitos neste paiz pelos escravos, e livres que usavão desta
indústria domestica. É bem sabido o vão esforço, que os economistas da
França, fizerão para abolir taes estabelecimentos, com as regras geraes
da liberdade de indústria, pelas quaes começarão a desorganisação do
systema civil, sem preverem as consequencias”.59
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Com base nesses argumentos, Lisboa alertava que seriam imprevisíveis as
conseqüências da proibição desses estabelecimentos para a sociedade. A exemplo de países
onde essa proibição gerou sérios problemas, mostrava que em alguns lugares tinham
retrocedido na Lei. Assim ocorreu com Luiz XVI, que em 1776 fez o edicto da proibição
das corporações de ofício e no mesmo ano foi obrigado a aprovar outro edicto em contrário,
“reconhecendo os inconvenientes praticos, e a complicação dos interesses de muitos
individuos”. Entretanto, ressaltou os benefícios que tais estabelecimentos proporcionaram à
Europa, possibilitando o posterior desenvolvimento das manufaturas:
“Quaesquer que fossem os abusos dessas corporações, o fato é, que a
França tinha subido à eminencia em todas as artes, de sorte que a
industria franceza era proverbial na Europa, para exprimir excellencias
nas obras. Não cansarei a esta assembléia com a história economica das
corporações das artes, cujo instituto, na origem, foi de grande auxílio à
civilisação, e de obstaculo ao despotismo dos potentados barbaros do
tempo do governo feudal.”60
Destacou um aspecto de fundamental importância para a manutenção dessas
corporações, que dizia respeito à formação e aprendizado dos trabalhadores, especialmente
dos filhos de famílias pobres. As corporações davam-lhes a chance de aprenderem um
ofício e terem uma profissão, o que não se garantiria sem elas. Neste sentido, ele
argumentava que essas corporações tinham o benefício de facilitar o ensino dos pobres
naqueles ofícios essenciais para a sua formação:
“Que maior bem se póde fazer aos filhos dos pobres, do que o dar aos
pais a oportunidade de os oferecerem aos mestres das corporações, para
aprenderem aos seus ofícios, e perceberem aquelles o fructo do trabalho
destes, (...) sob a inspecção de algum magistrado ?”
E ainda na defesa do aprendizado dos ofícios como forma de disciplinarização dos
trabalhadores, José da Silva Lisboa fez perante a Assembléia Constituinte algumas críticas
em relação ao pensamento de Adam Smith a este respeito:
“Este escriptor, na sua obra da inquirição das permanentes causas da
declinação e queda das nações poderosas e ricas, bem mostra que Smith
sendo aliás tão perspicaz, só olhou a industria do povo pelo lado da
concurrencia dos artistas, e barateza dos suprimentos, sem considerar (o
que é de summa, e ainda superior importancia) a moralidade dos
aprendizes, sendo entregues á disciplina do mestre da corporação, e o
60
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hábito da subordinação, que dahi resulta depois, para a sociedade. É certo
que não se carece de longo aprendizado para o laboratorio de qualquer
arte ordinaria, e ainda do relogio, que elle traz por exemplo. Mas, para o
aprendiz adquirir habito de trabalho, reverencia ao superior, destreza
manual para quantidade e perfeição da obra, é preciso tempo diuturno”61
Ele utilizou um exemplo ocorrido na própria Inglaterra, para mostrar a importância
do aprendizado para os ofícios, mostrando aonde o abandono dessas artes estava levando a
sociedade:
“Tem sido notado que nas cidades ou villas de Inglaterra, onde não há
rigor de se darem muitos annos á offício, os jovens habeis, que entrão
logo a ganhar mais do que carecem para o necessário, são pródigos,
vestem-se finos, e dissipão tudo em conveniências, e, em breve, não têm
crédito, nem salario, e se fazem ratoneiros, pessimos membros da
sociedade, e incapazes de serem pais de familia (...)”62.
O exemplo ratificava sua posição contrária à proibição das corporações, como forma
de manter os estabelecimentos a fim de que houvesse algum tipo de aprendizado para esses
trabalhadores jovens. Neste caso, José da Silva Lisboa aprovava até mesmo a possibilidade
de se restringir um pouco da liberdade de comércio em prol do bem social, de um benefício
que serviria à coletividade. Seguir à risca as teoria da economia política poderia ser
prejudicial, neste caso, ao interesse público. Desta forma, José da Silva Lisboa finalizou sua
fala, deixando clara sua posição política em relação à questão:
“Não creio em vagos direitos individuaes no estado civil, mas sim em
praticos direitos sociaes, em que se fazem necessarias as restrições da
liberdade natural pelos interesses do bem público. Estou pela regra do
estadista pratico Edmundo Burke – ‘Os princípios abstractos da liberdade
são como os raios de luz, que, entrando em um meio denso, se refragem,
desviando-se da sua direção rectilinea:’ O mesmo digo da liberdade da
industria, que, em varios casos, devem ter justas restricções, quando se
conpensão com a utilidade geral.”63
Não demoraria para que em algumas semanas a Assembléia Constituinte fosse dissolvida pelo
Imperador D. Pedro I. Os argumentos de Silva Lisboa não tiveram eco e a Constituição outorgada em 1824
apagou também a riqueza desses debates, abolindo definitivamente a permanência das corporações no
Império.

61

Ibid, p. 268
Idem.
63
Idem.
62

20

Em sua obra Estudos do Bem Comum e Economia Política64, José da Silva Lisboa fez maiores
reflexões acerca da economia política nas nações européias, das diversas opiniões a respeito da Indústria e dos
princípios fundamentais da economia política e cooperação social. Mas explicitou com mais clareza algumas
posições diferentes das idéias de seus precursores, criticando por exemplo o fato de Smith não ter atribuído
um papel de destaque à inteligência no processo de desenvolvimento e enriquecimento das nações. Neste
sentido, suas idéias não foram disseminadas aqui como mera reprodução do pensamento econômico europeu.
Embora seguisse a linha teórica dos liberais utilitaristas, destacando aspectos fundamentais das obras de seus
principais pensadores, José da Silva Lisboa formulou novas formas de pensar a economia política adequada à
realidade brasileira, seguindo nossas tradições, de maneira a melhor contribuir para o crescimento econômico
brasileiro. Não foi um simples ajuste das idéias liberais européias, foi a construção de uma nova forma de
pensar o Brasil e nas suas possibilidades de crescimento.
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Uma Análise da Evolução Recente da Visão do FMI sobre Controles de Capitais
Rafael de Almeida Paulillo1

Resumo: O artigo visa avaliar a evolução da posição recente do Fundo Monetário Internacional
em relação à liberalização da conta de capital. Nos concentraremos em duas mudanças de posição
dos economistas do FMI a respeito desse tema. A primeira teve início a partir do início dos anos
1990, quando os economistas do FMI passaram a defender uma abertura completa das contas de
capital dos seus membros, propondo uma emenda aos estatutos da instituição, que transformaria a
conversibilidade de capitais imediata como meta do FMI. A segunda mudança ocorreu após a
crise do Leste Asiático, em que o Fundo recuou suas posições, passando a advogar uma
liberalização “lenta, gradual e segura”, através de um seqüenciamento de políticas liberalizantes
do setor financeiro.
Palavras-chave: Fundo Monetário Internacional, controles de capitais, sistema financeiro.
1. Introdução

Criado ao final da Segunda Guerra Mundial na conferência de Bretton Woods, o Fundo
Monetário Internacional tinha como missão administrar o sistema internacional de pagamentos
entre os seus países membros, em especial entre as economias avançadas, enfrentando seus
desequilíbrios de balanço de pagamentos que pudessem ameaçar o regime de taxas de câmbio
fixas. Porém, segundo o historiador do Fundo James Boughton (2001, p.1) “por mais de duas
décadas [após sua criação] o papel ativo do Fundo foi pontual, e de uma perspectiva global,
pequeno”. Como se sabe, a partir dos anos 1970 os desequilíbrios econômicos e financeiros se
multiplicaram, e as crises se tornaram mais freqüentes. Tal tendência se consolidou com o
abandono do regime de taxas de câmbio fixas pelas economias avançadas. Desprovido da sua
missão original, o FMI passou por um momento de crise de identidade até o início dos anos 1980,
quando a instituição se redefiniu como uma administradora das crises dos países em
desenvolvimento.
No início desse processo, o Fundo lidava com os problemas de balanço de pagamentos
dos países em desenvolvimento da mesma forma que sempre havia feito com as economias
industriais. No entanto, começou a crescer uma visão de que as causas das dificuldades de
balanço de pagamentos desses países não eram conjunturais ou de curto de prazo, como nas
economias avançadas, mas eram questões de longo prazo, devido a deficiências estruturais. A
partir de então, o Fundo, além de receitar soluções para esses problemas de curto prazo, passou a
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recomendar em seus programas que esses países fizessem também reformas estruturais. Era
necessário modernizar essas economias. Uma vez eliminados esses entraves, o ajuste do balanço
de pagamentos seria mais fácil de ser tratado.
Na visão dos funcionários do Fundo, essas deficiências estruturais que levavam a
dificuldades de balanço de pagamentos e à estagnação do crescimento eram basicamente o
excessivo fechamento dessas economias e a grande presença do Estado nas atividades
econômicas (Boughton 2001). Esses fatores estariam sustentando um setor produtivo ineficiente,
que impedia uma alocação ótima dos recursos. Ao promover privatizações e submeter esses
mercados à concorrência externa, entre outras medidas, esses países se concentrariam nas
atividades que possuem vantagens comparativas, e assim poderiam prosperar. A visão de que os
mecanismos de mercado por si só levariam a sociedade a atingir a melhor alocação de recursos,
bastante contestada desde a Grande Depressão dos anos 1930, voltou ser a predominante. O
historiador do FMI James Boughton (2001) chamou esse processo de “revolução silenciosa”.
Essa visão pregava tanto a liberalização comercial (ou a conversibilidade da conta
corrente) como a liberalização financeira (ou a conversibilidade da conta de capital) a esses
países. No entanto, o artigo VI do estatuto do FMI (os Artigos de Acordo) proibia o Fundo de
financiar grandes ou recorrentes saídas de capitais, e encorajava os países que se defrontassem
com isso a impor controles para regulá-los. Esse enfoque fora proposto tanto pela delegação
britânica em Bretton Woods, liderada por John Maynard Keynes, como pela delegação
americana, capitaneada por Harry Dexter White. A motivação desses dois economistas em
relação a controles de capitais era que tais mecanismos poderiam garantir a autonomia de decisão
de políticas que pudessem combater o desemprego e incentivar o investimento e a produção aos
governos. Como se sabe, isso pode ser feito pela política de juros. Caso os fluxos de capitais
pudessem se movimentar livremente, a taxa de juros de um país seria afetada pelas entradas e
saídas de capital. Assim, os controles seriam necessários para política interna de juros porque
garantem ao governo a capacidade de controlar a taxa de juros interna de acordo com seus
objetivos de política econômica, além de isolar a economia de choques externos.
Contudo, a partir dos anos 1980 e 1990, como vimos essa visão intervencionista foi
desafiada pela volta dos valores pró-mercado. Conforme Carvalho (2000, p.9) “tendo feito essa
reavaliação radical dos custos e benefícios da regulação dos fluxos de capitais, o FMI de fato
assumiu a missão de completar o processo de integração financeira”. Na conferência semestral do
FMI em setembro de 1997, que ocorreu em Hong Kong, foi levantada uma proposta de emenda
dos Artigos de Acordo, que estabelecesse a liberalização dos fluxos de capitais como uma meta

do FMI, e que alterasse o artigo VI, fornecendo ao Fundo a jurisdição para promover tal
liberalização em seus programas.
Ao mesmo tempo em que se discutia essa reforma pró-conversibilidade de capital nos
estatutos do Fundo, no ano de 1997 irrompia a crise do Sudeste Asiático. Os três principais países
atingidos, Tailândia, Indonésia e Coréia do Sul, eram países que haviam completado ou estavam
bastante adiantados na liberalização da sua conta de capital, fato que era bastante enaltecido pelos
economistas do Fundo como um dos fatores do sucesso econômico desses países até então. No
entanto, nesses três casos a abertura da conta de capital permitiu uma excessiva fuga de capitais
que levou ao colapso de seus regimes de câmbio, e deu à crise uma magnitude global. De acordo
com muitos críticos desse processo, a intensidade da crise poderia ter sido evitada se esses países
tivessem um maior controle da entrada e saída dos fluxos de capitais.
A partir desse episódio, a visão do FMI sobre a liberalização financeira sofre mais uma
mudança. O projeto de emenda deixa de ser prioridade na sua agenda, e cresce a proposta de uma
liberalização “lenta, gradual e segura”, isto é, um país deve promover a conversibilidade de
capitais lentamente, apenas depois de ter estabelecido uma seqüência de reformas que lhe
permitirá atingir esse objetivo sem sobressaltos, ou seja, reduzindo a possibilidade de crises
financeiras. Na verdade, conforme Carvalho (2000, p.13), a pergunta não é mais se, mas como. A
discussão sobre conversibilidade de capital pós-crise do Sudeste Asiático é sobre como se chegar
à liberalização, qual é o “sequenciamento” (sequencing) ótimo de reformas a serem feitas.
Num primeiro momento, vamos resenhar alguns artigos selecionados de funcionários do
FMI, datados de meados dos anos 1990, em que começa a crescer a defesa da conversibilidade de
capital imediata e irrestrita. Na seção seguinte, discutimos o projeto de emenda dos estatutos do
Fundo que eliminaria o artigo sobre controles e colocaria a liberalização de capitais como
objetivo do Fundo, que teve seu ápice em 1997, justamente quando se iniciou a crise do Sudeste
Asiático. Na terceira seção vemos a retomada do debate sobre controles de capitais durante e
após a crise asiática e a volta do argumento do seqüenciamento.

2. O projeto da conversibilidade de capital: primeiros passos

Sebastian Edwards (2003 p.254) explica que até o início dos anos 1990 a visão dominante
sobre a liberalização da conta de capital era a de que ela deveria ser feita no tempo certo e na
seqüência correta. Nos anos 1980 vários estudos, inicialmente encomendados pelo Banco Mundial,
exploravam esse assunto. “Os elementos mais importantes desse consenso eram: (1) a liberação do
comércio deve ser gradual e amparada com uma ajuda externa substancial; (2) um esforço deve ser

feito para minimizar as conseqüências da liberalização em termos de desemprego; (3) nos países
com alta inflação, desequilíbrios fiscais devem ser enfrentados logo no início do processo; (4) a
reforma financeira requer a criação de modernas agências reguladoras e supervisoras; (5) a conta
de capital deve ser liberalizada no último estágio do processo e apenas quando a economia for
capaz de expandir com sucesso seu setor exportador” (idem). Exemplos de papers dos anos 1980
em que o próprio Edwards já recomendava o seqüenciamento das políticas de liberalização são
Edwards (1985), (1986) e (1989), entre outros.
Edwards, entretanto, afirma que no início da década de 1990 essa visão começou a ser
contestada. “Cada vez mais, pessoas em Washington começaram a pedir reformas simultâneas e
mais rápidas. Muitos argumentavam que politicamente essa era única maneira de seguir em
frente. De outra maneira, o argumento continuava, os oponentes das reformas conseguiriam
bloquear os esforços de liberalização” (Edwards 2003, p.254). Em primeiro lugar, questionavase a idéia de que haveria uma seqüência “ótima” de liberalização e de como ela seria. E,
principalmente, começou-se a achar, no FMI e no Tesouro americano, que a única maneira de se
chegar a uma integração financeira global seria propondo reformas rápidas e simultâneas, e não
seqüenciais. Edwards afirma que para muitos a base dessa argumentação era principalmente
política.
Em 1992 aconteceu na Universidade da Coréia do Sul uma conferência sobre a
liberalização da conta de capital, cujos textos estão coletados em Edwards (1995). Segundo o
autor, a grande maioria dos participantes estava de acordo com a idéia de que para o sucesso das
reformas liberalizantes um seqüenciamento apropriado seria vital, e que uma abertura prematura
da conta de capital poderia ser perigosa. O futuro prêmio Nobel Robert Mundell, por exemplo,
afirmou que “existem externalidades negativas de uma liberalização prematura da conta de capital.
Uma delas é que os empréstimos viram consumo e não investimento, permitindo que o país
importador de capital viva acima das suas possibilidades sem nenhum contrapeso na produção
para o serviço das dívidas” (1995, p.20). Uma das vozes dissonantes era Manuel Guitián, um
funcionário antigo do Fundo, cujo artigo escrito para essa conferência em 1992, e finalmente
publicado em Edwards (1995), será resenhado em seguida.
Guitián começa fornecendo justificativas para a presença do artigo VI nos Artigos de
Acordo do Fundo, que permite aos países a imposição de controles de capitais. Ele argumenta que
o principal objetivo da época era a retomada dos fluxos de comércio internacional e, que por
muitos anos, a concentração do Fundo baseou-se na promoção da conversibilidade da conta
corrente e não na da conta de capital. Porém, após o fim do sistema de Bretton Woods e o grande
crescimento dos fluxos de capitais, as regras internacionais não estariam mais de acordo com os

fatos: “a realidade dos desenvolvimentos na economia mundial começou a ir além das prescrições
dos códigos de conduta”, e “os fluxos de capitais se tornaram um aspecto predominante das
relações econômicas internacionais, porém o uso de controles de capitais continuou a ser aceito”;
assim “a motivação desse ensaio é examinar as razões que mostram porque os códigos de conduta
para políticas econômicas internacionais devem se adaptar a realidade das questões econômicas
mundiais” (Guitián 1995, p.73). O próprio título do texto é bastante ilustrativo: “Capital Account
Liberalization: bringing policy in line with reality”.
Guitián reconhece que o governo de um país que elimina controles de capitais perde parte
de sua autonomia de promover políticas econômicas que considere as mais corretas. Mas ele
afirma que não é a liberdade dos fluxos de capitais que elimina a independência da política
macroeconômica, mas a abertura da economia por si só. Como exemplo, o autor cita um dilema
dos países desenvolvidos, surgido no mundo de integração financeira e taxas de câmbio flexíveis
pós-queda de Bretton Woods. A entrada de capitais leva à expansão monetária, que traz pressões
inflacionárias; para combatê-la aprecia-se o câmbio, mas isso piora a competitividade das
exportações. Portanto, entre os objetivos de controlar a inflação e o de manter a competitividade
externa, um deles terá que ceder, ou então ambos cedem um pouco. Saídas tradicionais como
esterilizar esses fluxos, através de operações de open market, por exemplo, também funcionariam
somente no curto prazo; no futuro isso poderia aumentar a dívida pública, o que levaria a um
aumento da taxa de juros, que novamente atrairia os fluxos de capital, levando à expansão
monetária e assim tudo começaria novamente. Para ele a única solução é adotar políticas
“sólidas” (sound policies) como restrição fiscal, que também teria poder esterilizador sobre a
entrada dos fluxos sem pressionar a taxa de juros. Outras medidas fundamentais seriam no
sentido de aumentar a flexibilidade dos mercados de bens e de fatores de forma que a tendência
em direção à apreciação da taxa de câmbio possa ser compensada por quedas nos preços e custos
domésticos, mantendo a competitividade e reduzindo a inflação.
Para o autor “o argumento básico é que políticas monetárias domésticas são endógenas às
forças de mercado domésticas e externas. Tentativas de fuga da influência dessas forças, por mais
eficazes que sejam inicialmente, só podem ser condenadas ao fracasso. Todas as razões
conhecidas contra o uso de restrições quantitativas, normalmente aceitas no contexto do mercado
de bens e serviços e dos fluxos de comércio internacional, aplicam-se da mesma forma no
contexto de mercado de capitais e dos movimentos de capitais internacionais” (idem, ps.80-1).
O autor desce do nível teórico para as considerações que ele chama de “sistêmicas”,
levando em conta o papel do Fundo. “As duas últimas décadas [anos 1970 e 1980]
testemunharam os desenvolvimentos nas contas de capital crescerem e até ultrapassarem em

importância aqueles das contas correntes. Porém [...] os códigos internacionais de conduta
continuaram os mesmos no domínio das normas que governam os fluxos de capitais. Esses fluxos
continuam sendo tratados como eram em Bretton Woods, quando sua escala era bem mais
limitada e a preocupação mundial era a retomada do comércio” (idem pg. 82). Guitián reforça sua
posição de que a independência da política monetária, em um nível particular, e das políticas
econômicas domésticas, em um nível mais geral, é mais aparente que real e que um corolário
disso é a necessidade de políticas consistentes como condição para o desenvolvimento dos países:
“Essas considerações em efeito destacam a crescente futilidade de tentativas de perseguir metas
nacionais em detrimento dos objetivos internacionais” (idem, pg.83).
O autor afirma ainda que a liberalização da conta de capital deve ser tomada como uma
bandeira de importância equivalente à da conversibilidade da conta corrente e que não há lógica
em tratar essas duas questões separadamente. Para ele, o estabelecimento da conversibilidade da
conta de capital é o desafio chave para a filiação ao Fundo Monetário Internacional, como era a
conversibilidade da conta corrente no período do sistema de Bretton Woods.
Guitián escreveu seu texto no meio da crise cambial do Sistema Monetário Europeu, em
1992, em que ataques especulativos obrigaram a Grã-Bretanha e a Itália a abandonarem o sistema
e países como Portugal, Espanha e Irlanda adotarem controles de capitais. Muito provavelmente o
autor tinha esses países em mente quando defendia a liberalização da conta de capital. Outro texto
bastante interessante dessa época, de Quirk (1994), um working paper do Fundo, apresenta a
mesma proposta tendo como foco os países em desenvolvimento. O próprio título do texto já nos
fornece evidência dessa mudança de atitude na instituição: “Capital Account Convertibility: A
New Model for Developing Countries”. Ou seja, agora o Fundo busca um novo modelo para os
países em desenvolvimento, que é a conversibilidade da conta de capital. Logo no resumo do
texto, Quirk afirma que “esse paper resenha as experiências recentes em muitos países em
desenvolvimento e recomenda que controles [de capitais] podem ser retirados com pouca
consideração a respeito de seqüenciamento” (1994, p. iii).
Quirk discute a relação entre seqüenciamento e gradualismo. Os críticos do gradualismo
afirmam que essa postura aplicada à implementação das reformas pode levar a especulações
sobre uma possível reversão futura nas políticas, o que pode destruir a credibilidade do processo.
Tiveram como resposta que seqüenciamento não é o mesmo que gradualismo, e que as mudanças
pode ser feitas numa determinada ordem, porém rapidamente. Quirk retruca dizendo que muitas
vezes ordenar a liberalização temporalmente faz com que outras políticas como a estabilização
econômica e flexibilização do mercado de trabalho não possam ser incluídas em um pacote mais
abrangente de reformas. Porém, afirma ele, a experiência do Fundo tem sido implementar todas

as reformas de uma vez e que após as negociações com os países latino-americanos nos anos
1980, houve uma massiva saída de capital mesmo com a presença de controles de capitais,
sublinhando a “irrelevância do debate sobre o seqüenciamento das contas corrente e de capital”.
Na última seção do seu artigo, Quirk apresenta algumas experiências de países em
desenvolvimento que liberalizaram sua conta de capital. Entre esses estão os países exportadores
de petróleo como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Qatar, Kuait, etc, e três países do sudeste
asiático, Indonésia, Malásia e Cingapura, além dos casos especiais de currency board como
Argentina e Hong Kong. Seu exemplo principal é o da Indonésia, que ao contrário do grupo de
países exportadores de petróleo, liberalizou sua conta de capital antes mesmo de alcançar um
equilíbrio sustentável do balanço de pagamentos. Após uma década de inflação e crise externa, os
indonésios receberam ajuda do Fundo e começaram a receber fluxos de capitais em 1969 e 1970.
Em 1971 a conversibilidade de capital foi estabelecida e bons resultados começaram a aparecer.
A inflação foi eliminada em 1971-72, o nível de reservas internacionais cresceu
monotonicamente durante as décadas de 1970 e 1980 e a estabilidade do balanço de pagamentos
foi alcançada especialmente nos anos 1980. Quirk diz que esse sucesso não ocorreu por acaso,
mas porque ao se expor ao mercado internacional, as políticas econômicas indonésias tiveram que
ser ajustadas de forma a alcançar rapidamente a estabilização. O autor aproveita para criticar os
defensores do seqüenciamento mostrando que a liberalização de capitais veio muito antes de
muitas reformas internas, como a desregulamentação do sistema financeiro, que só ocorreu em
meados dos anos 1980.
Assim, a experiência de longo prazo da Indonésia mostra evidências muito fortes de que
os países em desenvolvimento têm capacidade de introduzir e manter a conversibilidade da conta
de capital mesmo em face de dificuldades de balanço de pagamentos. Além disso, o autor
também usa argumentos decisivos contra aqueles que defendem o seqüenciamento de políticas,
pois tanto a liberalização comercial como as reformas no sistema financeiro na Indonésia foram
ocorrendo aos poucos durante as décadas de 1970 e 1980. Quirk reconhece que se pode
argumentar que a performance poderia ter sido ainda melhor se a ordem do seqüenciamento que
normalmente é recomendada tivesse sido respeitada, mas que o caso indonésio mostra que essa
visão não é obrigatória.
Em seguida o autor relata brevemente os casos de outros países que liberalizaram sua
conta de capital nos anos 1980 ou no começo e que até então tinham obtido sucesso,
estabilizando suas taxas de câmbio (em geral flutuantes) e suas economias: Costa Rica, El
Salvador, Guiana, Jamaica, Trinidad e Tobago, Venezuela e o caso do currency board argentino,
em que a liberalização foi satisfatória e eficiente, pois conseguiu conter o déficit público. Quirk

não esconde seu entusiasmo com o resultado dessas políticas, chamando-as de um “sucesso
espetacular”, salientado pela grande entrada de fluxos de capitais, muito maior do que a esperada,
causando até uma certa preocupação das autoridades: “se realmente a entrada de fluxos de
capitais representam a restauração da confiança na moeda doméstica, então as políticas usuais de
controles de capitais de curto prazo ou de intervenção no mercado cambial não são apropriadas”
(Quirk 1994 p.17).
Concluindo, Quirk afirma que a solução para os problemas de desequilíbrios de balanço
de pagamentos dos países em desenvolvimento é entrar na integração financeira internacional
desmantelando os controles de capitais. A liberalização de capital deve entrar nos programas do
Fundo como uma ação prioritária e, além disso, os principais ingredientes para um pacote
econômico devem ser a contenção crível do déficit fiscal e a livre flutuação das taxas de juros e
de câmbio. E mais, ainda, a liberalização do comércio pode ser introduzida nesse pacote, apesar
de não ser crucial. Para ele, a principal vantagem da liberalização do comércio é que entradas de
capitais podem estimular a demanda por importações, aliviando as pressões de expansão
monetária dos fluxos. E quotas devem ser substituídas por tarifas uniformes, que ajudariam na
redução do déficit fiscal. Por fim, acrescenta que um pacote como esse não é hipotético, pois de
fato é muito similar ao que foi introduzido na época pela Venezuela. Depois de uma contração
inicial na produção e uma pressão inflacionária, a economia venezuelana se ajustou rapidamente,
derrubando a inflação e restaurando o crescimento abruptamente no ano seguinte. Ele conclui:
“Encorajar os membros a liberalizar seus sistemas financeiros não é novidade para o Fundo;
formou a base de muitas recomendações das missões do Fundo, para países desenvolvidos e em
desenvolvimento. Mas isso ainda não é refletido na rubrica oficial do Fundo, que ainda permite
aos membros manter controles de capitais quando necessário. O que a experiência recente propõe
é que a definição de “necessário” requer uma nova avaliação” (Quirk 1994, p.18).

3. O projeto da conversibilidade de capital: rumo ao Congresso de Hong Kong

O desfecho positivo da crise do México em 1994-5 incentivou o Fundo a ir além no
projeto da conversibilidade de capital. Segundo Blustein (2001, p.11), “o caso mexicano deu ao
Alto Comando do Fundo uma noção exagerada do seu poder de administrar tais situações.
Apenas depois das perturbações generalizadas do final dos anos 1990 que a falta de governança
do sistema ficou evidente”. Ao mesmo tempo, por volta de 1995, o “boom” dos investimentos em
mercados emergentes atingia um pico. O entusiasmo por mercados emergentes tinha se difundido
tanto que aproximadamente mil fundos mútuos atuavam nesses mercados e o número de fundos
neles especializados havia crescido 38% em um ano. “E fundos mútuos eram apenas partes de
uma corrida maior para os mercados emergentes nos primeiros 6 anos do década de 1990 por

instituições financeiras de todos os tipos, incluindo bancos, firmas de corretagem, fundos de
pensão e companhias de seguros”, fazendo com que “a entrada líquida de capital nos mercados
emergentes, que era de 42 bilhões de dólares em 1990, montasse a 229 bilhões em 1996” (idem,
p.41).
Blustein também nota uma particularidade na composição destes fluxos. Enquanto os
fluxos de longo prazo, principalmente investimentos de empresas multinacionais, cresceram
paulatinamente ano a ano, chegando a 92 bilhões de dólares em 1996, os fluxos de curto prazo,
investimentos de portfólio, especialmente em ações e títulos, apresentaram um comportamento
mais instável. Passaram de 32 bilhões de dólares em 1991 para 118 bilhões em 1993, caíram para
53 bilhões em 1995, provavelmente pela crise mexicana, e voltaram a 112 bilhões no ano
seguinte. “O resultado líquido foi que em 1996, e no início de 1997, o otimismo em relação aos
mercados emergentes prevaleceu entre investidores de todos os tipos” (idem, p.42). Outros
fatores que o autor também ressalta são a maior integração dos mercados com o avanço
tecnológico e também a questão do diferencial nas taxas de juros. Na década de 1990, as taxas
domésticas de juros apresentaram uma tendência de queda nos países industriais e um aumento
nos países em desenvolvimento, o que atraía esses fluxos.
Assim se fortaleceu ainda mais o projeto da total conversibilidade de capitais. Nesse
sentido, o apoio do governo americano seria fundamental. Blustein afirma que no início da
administração Clinton, entretanto, alguns economistas do governo começaram a se preocupar
com a orientação pró-liberalização do Departamento do Tesouro americano. Entre eles Joseph
Stiglitz e Alan Blinder, que estavam no Conselho de Consultores Econômicos do presidente
Clinton. Para eles “o Tesouro estava agindo como um criado de Wall Street e não tomando conta
suficiente dos riscos envolvidos ao expor países em desenvolvimento ao vai-e-vém dos mercados
globais” (idem, p.44). Os economistas se preocupavam efetivamente com os fluxos financeiros de
curto prazo, sujeitos a reversões repentinas e não tanto com o investimento externo direto das
multinacionais. O principal antagonista de Stiglitz e Blinder era o subsecretário do Tesouro
americano, Lawrence Summers.
O próprio Stiglitz (2002 p.139) relata o exemplo da situação da Coréia do Sul a respeito
da liberalização de capital. Em 1993, EUA e Coréia do Sul estavam discutindo suas relações
comerciais. Os americanos negociavam uma maior integração dos coreanos ao processo da
globalização e isso incluía uma desregulamentação no comércio e na conta de capital. Os
coreanos vieram com uma proposta de liberalizar sua economia de forma extremamente
cuidadosa. O Conselho de Consultores Econômicos do presidente, liderado por Stiglitz, também
veio com uma proposta desse tipo, estabelecendo critérios que priorizassem determinados setores

a serem liberalizados inicialmente. Porém Lawrence Summers recusou essas propostas e não as
levou ao presidente. No final, os coreanos acabaram aceitando a conversibilidade da conta de
capital.
Blinder, segundo Blustein, afirmou que apesar do debate ter sido acalorado, o Conselho
tinha pouco poder diante do Tesouro, que estava empenhado em impedir que os países
colocassem barreiras a uma das maiores indústrias americanas: a financeira. Já Summers contraargumentou que o Tesouro estava a favor de que esses países abrissem seu sistema financeiro a
instituições financeiras internacionais, e que a controvérsia de que controles de capitais devam ou
não ser mantidos, essa era outra questão. Mas Blinder achava que essa diferença não era evidente,
que o Tesouro estava superestimando os benefícios e subestimando os perigos da abertura da
conta de capital. Dessa forma, com o apoio americano reafirmado, o Fundo começou a preparar o
terreno para a mudança na sua jurisdição.
Duas vezes por ano há um encontro do Fundo em que participam o Alto Comando, os
principais diretores, além de ministros da Fazenda e presidentes dos bancos centrais dos países
membros. Um é o encontro anual do Fundo com o Banco Mundial, normalmente em setembro.
Há também o encontro de primavera do Fundo, que ocorre sempre na sede em Washington,
normalmente em abril. Nesses dois encontros os dirigentes da instituição discutem os assuntos
relevantes e emitem uma série de comunicados, abordando sobre a performance da economia
mundial e dos diversos blocos de países membros (países industriais, em desenvolvimento,
economias ex-socialistas, etc) e avaliando as ações que o Fundo têm tomado e quais os desafios
para o futuro. Os comunicados mais importantes são os do Comitê Interino (que é o Comitê
Executivo mais cerca de vinte ministros da Fazenda e presidentes do banco central de países de
cada uma das macro-regiões) e os do G-10, o grupo dos representantes das dez maiores
economias, e há também comunicados do G-24 e do Comitê de Desenvolvimento. As principais
ações do Fundo em termos mais gerais são anunciadas nessas reuniões.
Na reunião de abril de 1997, em Washington, o Comitê Interino ressaltou que a
globalização dos mercados estava abrindo oportunidades para todos os países e que o desafio era
saber como os países poderiam receber esses benefícios da melhor maneira. Para o Comitê,
políticas macroeconômicas consistentes, reformas pró-mercado, sistemas bancários fortes,
liberalização do comércio, do investimento e boa “governança” deveriam ser ressaltados como
atitudes importantes nesse processo. Nesse sentido, o Comitê concordou que um sistema de
movimentos de capitais aberto e livre seria um grande benefício para a economia mundial e que o
Fundo estava em uma posição central para promover a liberalização ordenada dos movimentos de
capitais. E mais: o Comitê anunciou que estava de acordo que os Artigos do Fundo deviam ser

emendados para transformar a liberalização dos movimentos de capitais em um objetivo
específico do Fundo e dar jurisdição apropriada para perseguir essa meta. Também foi pedido ao
Comitê Executivo que continuasse trabalhando nessa área tendo em vista que na próxima reunião,
em setembro de 1997 em Hong Kong, já tivessem as recomendações específicas para a emenda.
O comunicado do G-10 também aprovou a emenda dos Artigos de Acordo do Fundo e ressaltou a
importância do papel do Fundo no processo de liberalização das contas de capital. Já o
comunicado do G-24 tinha uma posição bem mais cautelosa.
Michel Camdessus, o diretor-gerente do Fundo, ao falar à imprensa durante a reunião de
Washington, lembrou que
“há unanimidade entre os associados do Fundo para dar a nós [Comitê Executivo] o mandado de
promover a liberalização da conta de capital, assim adicionando um capítulo no trabalho
incompleto de Bretton Woods. Bretton Woods nos deu o mandado de longo prazo para trazer o
mundo dos controles de câmbio para a conversibilidade em conta corrente. Levamos 50 anos para
fazer isso. Na verdade, não completamos totalmente o trabalho, mas estamos bastante avançados.
Agora estamos buscando o mandado para fazer algo similar – eu espero num período de tempo
menor – com as transações da conta de capital” (IMF Survey, 12/05/1997, p.134).

Alguns dias antes da conferência anual do Fundo em setembro de 1997, houve também
em Hong Kong um outro seminário, intitulado “A Ásia e o FMI”. Nessa ocasião, o vice-diretor
(deputy manager) do Fundo, Stanley Fischer, apresentou um trabalho defendendo a liberalização
da conta de capital e discutindo o papel do Fundo nesse processo, além de argumentar que os
benefícios potenciais da liberalização da conta de capital compensariam os custos de sua
implementação e manutenção. Segundo Fischer, a queda dos fluxos de capitais para países em
desenvolvimento observada no ano de 1997, em relação aos de 1996, devido ao início da crise do
Sudeste Asiático, tratava-se apenas de um desvio da tendência principal (é bom lembrar que, até
então, meados de setembro, apenas a Tailândia havia tido um ataque especulativo e precisado do
Fundo). Altas taxas de retorno nos países em desenvolvimento, o aprimoramento dos seus
sistemas financeiros, além da própria liberalização de capital nas economias industriais, uma
tendência de queda nas taxas de juros de longo prazo nessas economias e a emergência de
grandes investidores institucionais seriam as razões para que essa tendência de aumento dos
fluxos de capitais para os países em desenvolvimento não devesse ser interrompida. Para ele, “os
portfólios nos países avançados continuam insuficientemente diversificados no nível
internacional, e os residentes dos países em desenvolvimento da mesma forma têm muito que
ganhar ao investir no mercado de capitais de outros países. Podemos ter certeza que o volume
bruto de fluxos internacionais continuará a crescer” (Fischer 1997, p. 2).
Como benefícios da liberalização, Fischer afirma que, num mundo sem restrições de
capitais, os recursos podem ser utilizados na sua forma mais produtiva, aumentando o

crescimento e o bem-estar. Governos e indivíduos podem tomar empréstimos de forma mais fácil,
novas tecnologias que facilitam as transações tornaram-se disponíveis mais rapidamente,
ampliando as oportunidades e a eficiência dos mercados financeiros de todo o mundo. Porém,
Fischer reconhece que a liberalização aumenta a vulnerabilidade externa das economias em
relação às mudanças de percepção do mercado. Por exemplo, entradas de capitais irrestritas
podem ser excessivas, e, num momento de tensão, esses fluxos podem se reverter, gerando
desequilíbrios: “mercados tendem a reagir tardiamente, mas quando o fazem, reagem
rapidamente e de forma exagerada” (idem). Essa super-reação pode gerar efeitos como contágio.
Para evitar problemas desse tipo, Fischer alega que os países devem se preparar de forma
adequada para a liberalização de capital, adaptando suas instituições e políticas, em particular o
seu sistema financeiro e propõe que a única maneira para que essas mudanças ocorram
ordenadamente seria através da supervisão do Fundo. Assim, acrescenta que uma emenda dos
Artigos de Acordo do Fundo é a solução ideal para a comunidade internacional ter certeza que a
liberalização da conta de capital pelos países pode ser conduzida no intuito de maximizar seus
benefícios e minimizar os riscos de uma ação prematura.
Fischer assinala ainda que, até aquele momento, muitos países que desejavam abrir sua
conta de capital pediam auxílio ao Fundo para fazê-lo sem abalar a estabilidade econômica.
Entretanto, a única jurisdição formal que o FMI possuía nesse assunto era o artigo que garantia ao
Fundo, quando necessário, o direito de solicitar a um país membro a imposição, e não a retirada,
de controles de capitais.
Uma vez aprovada essa emenda, Fischer aponta que seria usada uma analogia com o
procedimento que o Fundo usa para promover a liberalização da conta corrente para a conta de
capital. Normalmente, quando um país retira as restrições de moeda para o comércio
internacional, inicialmente se enquadra no Artigo XIV do Fundo, no qual se permite que o país
mantenha algumas restrições até que se adapte totalmente às novas circunstâncias, isto é, até que
o seu balanço de pagamentos esteja numa posição considerada sólida, de forma que não precise
mais depender dessas restrições para sua estabilidade. Tendo atingido esse objetivo, o país
membro deve aceitar o Artigo VIII, em que não são mais aceitas quaisquer restrições nos
pagamentos de transações em conta corrente.No seu discurso de abertura da reunião de Hong
Kong (coincidentemente no meio do turbilhão da crise), em 23 de setembro de 1997, Camdessus
comentou a importância de responsabilidade e da solidariedade entre os países, sugerindo que
países vizinhos desenvolvessem um espírito de clube para encorajar um ao outro a perseguir
políticas “sólidas”. Declarou que

“o FMI, longe de desencorajado pelos eventos recentes no Sudeste Asiático, está ainda mais
motivado para continuar a trabalhar na emenda dos Artigos de Acordo que permitirá ao Fundo
promover a liberdade de movimentos de capitais. Vocês podem nos perguntar quando estamos
tendo tanta turbulência batendo na nossa porta, é a hora certa para falar sobre liberalização dos
movimentos de capitais? Nós acreditamos que sim! [....] A liberdade tem seus riscos. Mas são
estes maiores que aqueles de regras administrativas complexas e mudanças caprichosas? [...] O
ponto não é encorajar os países a remover os controles de capitais prematuramente, ou impedi-los
de usar os controles de forma temporária, [...], mas encorajá-los a remover os controles de uma
maneira que sustente um caminho em direção a políticas macroeconômicas sólidas, setores
monetário e financeiro fortes e liberalização duradoura” (IMF Survey , 06/10/1997, p.293).

Fischer, Camdessus e seus colegas do Fundo defensores da emenda pró-convertibilidade
de capital seriam surpreendidos nos meses seguintes por uma das maiores crises financeiras já
vistas, caracterizada pela entrada excessiva de fluxos de capitais seguida pela saída rápida desses
mesmos capitais no momento seguinte, gerando grande instabilidade financeira e recessão. A
crise se alastraria por Tailândia, Indonésia (como vimos, para Quirk (1994) um dos modelos de
sucesso na liberalização de capitais), Coréia do Sul e Rússia.

4. A Retomada da Discussão sobre Controle de Capitais e a volta do argumento do
Sequenciamento

Segundo Blustein (2001), muitos acadêmicos, analistas e mesmo o alto comando do
Fundo e do Tesouro Americano se recordam do período de setembro e outubro de 1998 como
aquele desde a segunda guerra mundial em que as perspectivas para a economia mundial eram as
mais sombrias. “O ‘fim da história’ proclamado quando o muro de Berlin caiu repentinamente
parecia muito menos definitivo, dentre um excesso de sinais que indicavam que o avanço da
ideologia pró-mercado, aparentemente inabalável durante a década de 1990, estava prestes a ser
revertida” (Blustein 2001, p.284). Essa percepção foi acentuada em primeiro de setembro, quando
o primeiro ministro Mahathir da Malásia anunciou que o país estava impondo controles de
capitais limitando a quantidade de divisas que as pessoas poderiam tirar do país. Esse ato foi
bastante surpreendente, uma vez que se tratava de um país que já havia liberalizado sua conta de
capital e agora retrocedia impondo controles de saída.
Muitos criticaram essa medida do governo malaio até então considerada inconcebível,
porém, segundo Blustein (2001, p.285) “ainda mais surpreendente foi a aprovação implícita da
política de Mahatir por um dos defensores mais articulados da globalização”: em artigo da revista
Fortune, Paul Krugman do MIT explicou que dentre as alternativas de um país atacado pela crise,
a imposição de controles de capitais (ou controles de câmbio) pode ser a menos pior. Para ele,

“situações extremas requerem medidas extremas” e controles de câmbio estavam “tão fora de
moda, tão estigmatizados que ninguém se propunha a sugeri-los” (Krugman 1998).
Jeffrey Sachs, que já havia estabelecido a sua visão de que a liberalização da conta de
capital para os países do Sudeste Asiático havia sido precipitada em Radelet e Sachs (1998). Para
os autores, a meta de política econômica deve ser o incentivo a fluxos de capitais de longo prazo
e a restrição de fluxos de curto prazo para o financiamento do comércio internacional. “O
argumento de que fluxos de curto prazo essencialmente não podem ser controlados, por causa de
monitoração fraca ou pelo acesso a derivativos que permite controles serem burlados não é
convincente” (1998, p.71). Os autores ainda comentam sobre a conferência do Fundo em Hong
Kong: “ironicamente o FMI tem pressionado os países asiáticos a acelerar a liberalização de seus
mercado de capitais na esteira da crise[...] Para a nossa análise, uma pressão em direção a uma
maior liberalização de fluxos de capitais de longo prazo, incluindo investimento externo direto,
traz menos risco – e provavelmente benefícios econômicos de longo prazo”(idem, p.72).
Em artigo na revista The Economist de setembro de 1998, Jeffrey Sachs recomenda
controles de capitais. Para ele,
“a melhor idéia no momento é que países em desenvolvimento devem impor seus próprios
controles nos empréstimos internacionais de curto prazo por suas instituições financeiras. Para
evitar saídas de capital devido a pânico, é melhor prevenir a exposição dos bancos a
endividamento de curto prazo excessivo em primeiro lugar. O Chile o fez taxando os fluxos de
curto prazo; outros enfoques merecem ser explorados” (Sachs 1998).

Outro crítico do processo de liberalização de capital, Joseph Stiglitz, na época vicepresidente sênior e economista chefe do Banco Mundial, também apontava a relevância desse
recurso ao comentar:
“Entre as idéias correntemente sob discussão estão políticas desmotivadoras de fluxos de entrada
de capital de curto prazo, especialmente do tipo chileno. O Chile impôs um requerimento de
reserva em todos os fluxos de entrada de capital – essencialmente uma taxa nos empréstimos de
curta maturidade. Enquanto esses controles têm sido sujeitos a grandes discussões, mesmo os
críticos do sistema chileno reconhecem que o requerimento de reserva tem aumentando
significativamente a maturidade dos fluxos que entram no Chile. Essa, juntamente com
fundamentos fortes e um sistema financeiro sólido, pode ser a razão porque o Chile foi um dos
poucos países relativamente pouco afetados pelo contágio do efeito Tequila em 1994-1995 e
novamente sofreu pouco com o contágio financeiro da crise asiática atual” (Stiglitz 1998, p. 18,
itálico original).

Em uma obra mais recente, Stiglitz afirma que: (2002 p.100):
“de todos os erros cometidos pelo Fundo Monetário Internacional, os de seqüenciamento e ritmo,
além da sua insensibilidade em relação ao contexto social mais amplo, talvez sejam os que
receberam mais atenção – forçar a liberalização antes que redes de segurança fossem instaladas,
antes que houvesse uma estrutura regulamentar adequada, antes que os países pudessem suportar

as conseqüências adversas das súbitas mudanças no sentimento do mercado, que são parte
integrante do capitalismo moderno”.

Economistas de orientação pós-keynesiana, como Paul Davidson, e a UNCTAD, também
vinham advogando controles de capitais – ver Davidson (1998) – mas, sem dúvida, o impacto na
comunidade internacional em defesa de controles de capitais foi bem maior com Krugman, Sachs
e Stiglitz, pois são economistas formados pelo mainstream, de tradição neoclássica, e, pelo
menos os dois primeiros, grandes entusiastas dos benefícios da globalização.
Outro artigo importante é o de Dani Rodrik (1998). Fazendo uma análise empírica,
relacionando conversibilidade da conta de capital com três indicadores da performance
econômica: crescimento per capita, investimento como uma proporção do PIB e inflação. A
amostra inclui mais de cem países, tanto industriais como em desenvolvimento, no período de
1975 a 1989. A conversibilidade é medida pelos anos em que a conta de capital do país esteve
livre de restrições, sendo que a classificação de controles usada foi a do próprio FMI. O resultado
é que “os dados não fornecem nenhuma evidência de que países sem controles de capitais
cresceram mais rápido, investiram mais ou tiveram menor inflação” (Rodrik 1998, p.61).
Mais uma conferência do FMI ocorreu em outubro de 1998 e então as perspectivas eram
bastante diferentes em relação à reunião anterior. Nessa última, que ocorreu em abril de 1998, o
comunicado do Comitê Interino começava da seguinte forma: “O Comitê está de acordo que,
enquanto os países no centro da crise sofrerão significativamente do recente colapso na Ásia, a
perspectiva global para o crescimento econômico mundial pode ser vista como cautelosamente
otimista”. Já o comunicado de dois de outubro de 1998 abriu com a seguinte constatação:
“o panorama da economia mundial tem se deteriorado consideravelmente desde o encontro do
comitê em abril, com a diminuição das perspectivas do crescimento do produto e do comércio [...]
Problemas recentes foram agravados por um enfraquecimento geral da confiança do mercado,
refletindo a maior persistência e intensidade de contágio numa economia cada vez mais
globalizada. Esses efeitos de contágio são mais evidentes nos países com políticas e instituições
fracas, mas muitos países com fundamentos sólidos também não foram poupados”(IMF Survey,
nosso grifo).

Esse comunicado também apresentou os primeiros sinais de uma mudança na postura do
Fundo em relação à liberalização de capital. Quando o Comitê discutiu a arquitetura financeira
internacional, foi reconhecido que as últimas crises expuseram novas dificuldades no sistema, o
que demandaria uma extensão do escopo dos trabalhos recentes para que novos aspectos das
crises fossem abrangidos. Os membros do Comitê Interino convidaram o Comitê Executivo a
aprofundar os desenvolvimentos nessa direção. Em relação aos movimentos de capitais, o Comitê
afirmou que “introduzir ou fortalecer controles de capitais não é a maneira mais apropriada de

lidar com desequilíbrios econômicos fundamentais”, porém, e aí está a grande novidade em
relação aos comunicados passados, “Impedimentos temporários aos movimentos de capitais,
contudo, têm sido utilizados sob certas circunstâncias, e, nesse sentido, o Comitê Interino pede ao
Comitê Executivo a revisão da experiência do uso de controles aos movimentos de capitais e as
circunstâncias sob as quais tais medidas podem ser apropriadas”. Ou seja, o Fundo, agora em sua
posição oficial, começou a considerar a possibilidade de que controles possam ser adequados,
ainda que apenas em determinadas circunstâncias. Além disso, o Comitê pediu à direção do
Fundo que aprofundasse a pesquisa sobre os controles de capitais.
Mais adiante o Comitê discutiu a liberalização dos movimentos de capitais. Em uma
linguagem bem mais cautelosa, argumentou que “a abertura da conta de capital deve ser
conduzida de uma maneira ordenada, gradual e bem seqüenciada, mantendo o passo com o
fortalecimento da habilidade dos países em suportar as conseqüências [dessa medida]”. O mais
interessante é a passagem seguinte: “Para esse fim, o Fundo foi encorajado a continuar seu
trabalho, no contexto das suas atividades de supervisão e programas de ajuste, para estimular os
países a adotar medidas adequadas para lidar com esses esforços, em colaboração próxima com o
Banco Mundial, incluindo assistência técnica e disseminação de regras”. Isto é, o Comitê Interino
não mais mencionou o projeto de emenda dos Artigos de Acordo e aconselhou o Fundo a abordar
o assunto conversibilidade de capital através apenas das suas atividades tradicionais de
supervisão e assistência técnica.
Nesse sentido, ao observarmos os estudos do Fundo sobre a conversibilidade de capital a
partir desse período, fica bastante evidente essa mudança de orientação, pelo menos se
compararmos com os artigos do início da década de 1990, que vimos no capítulo anterior.
Aqueles artigos defendiam a liberalização e a ineficácia dos controles e questionavam o
seqüenciamento de reformas liberalizantes. A única concessão era a necessidade de que o país
fizesse uma estabilização fiscal e monetária antes de abrir totalmente a conta de capital. Em geral
todos aqueles artigos apoiavam o projeto de emenda dos Artigos de Acordo. Os estudos do Fundo
que veremos em seguida não discutem mais a emenda, o que nos deixa a impressão que tal
projeto pudesse ter sido arquivado.
Como afirmam Carvalho e Sicsú (2004), “a pressão pró-liberalização cedeu lugar à
preocupação com os requisitos necessários para que a abertura financeira pudesse ser
concretizada. No ínterim, o Fundo passou a reconhecer, a manutenção de certos controles poderia
ser tolerada”. No entanto, ”o balanço fundamental de custos e benefícios da remoção de controles
continua sendo suposto pender para o lado da liberalização”.

Esses estudos mais recentes do FMI discutem as justificativas de controles de capitais, sua
eficácia e a relação entre liberalização financeira e crescimento econômico, em geral utilizando
testes econométricos extensivos e bastante detalhados, e, como veremos, chegando a resultados
inconclusivos. Selecionamos alguns desses artigos recentes.
Eichengreen e Mussa (1998a) e (1998b) reconhecem que, no nível teórico, a controvérsia
sobre os benefícios da liberalização reflete as visões divergentes sobre os mercados financeiros2.
A primeira visão é a da hipótese dos mercados eficientes e a segunda da informação assimétrica.
Para Eichengreen e Mussa, os riscos da remoção de controles são similares aos riscos associados
à remoção de controles sobre as instituições financeiras domésticas. Dessa forma, os autores
afirmam que há boas razões para se afirmar que informação assimétrica, moral hazard, seleção
adversa, comportamento de manada e outras falhas de mercado que impedem os movimentos de
capitais de garantirem a alocação eficiente de capital estão presentes no sistema financeiro
internacional.
Eichengreen e Mussa (1998b) afirmam que “a experiência tem demonstrado que a
liberalização da conta de capital antes que o sistema financeiro do país seja fortalecido pode
contribuir para sérios problemas econômicos. Em particular, liberalização financeira doméstica
aumenta os riscos de crises se não têm o suporte de supervisão e regulação prudencial robusta (e
políticas macroeconômicas apropriadas)” [...] Os autores apontam que a liberalização financeira
externa pode magnificar os efeitos de políticas inadequadas. Além disso, ”a liberalização da conta
de capital, que aumenta o potencial de reversões súbitas dos fluxos de capitais, pode forçar as
autoridades nacionais a aumentar a taxa de juros mais dramaticamente para defender uma moeda
sob ataque, uma ação que pode ser maléfica quando o sistema bancário já é frágil. Portanto, a
liberalização financeira externa aumenta o escopo de falta de confiança no sistema bancário e na
moeda”.
Dessa forma, Eichengreen e Mussa afirmam que “reconhecendo essas possibilidades, o
Comitê formulador de políticas do FMI – O Comitê interino – e subseqüentemente os ministros
da Fazenda e dirigentes dos bancos centrais do grupo das sete nações industriais, em outubro de
1998, enfatizaram que um país ao abrir sua conta de capital deve fazê-lo de uma forma ordenada,
gradual e bem seqüenciada”.
Hali Edison e outros (2002) fazem testes com novos dados e novas metodologias
econométricas3, chegando ao seguinte resultado: “os dados não mostram que a integração
financeira internacional [liberalização da conta de capital] per se acelera o crescimento
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3

Ver Carvalho e Sicsú (2004).
Não entraremos em detalhes sobre a metodologia econométrica utilizada nesses artigos.

econômico”. O mesmo tipo de conclusão pode ser encontrado em artigos como Chari e Henry
(2002) e Eichengreen (2003).
Rogoff e outros (2003). Em um occasional paper do Fundo, argumentam que
“superficialmente, parece haver uma correlação positiva entre abraçar a integração financeira e
desenvolvimento econômico. Países industriais em geral são mais integrados com a economia
mundial do que os países em desenvolvimento. Então abraçar a globalização aparentemente é
parte de ser mais avançado economicamente” (p.26). Mostram ainda que nas últimas três décadas
os países em desenvolvimento mais financeiramente integrados cresceram a taxas maiores que a
nações menos financeiramente integradas. Porém, Rogoff e outros (p.27) explicam que
“essas observações apenas refletem uma associação entre integração financeira internacional e
performance econômica do que necessariamente uma relação causal. Em outras palavras, essas
observações não dispensam a possibilidade que exista uma causalidade reversa: países que têm
um crescimento robusto podem escolher se engajar na integração financeira mesmo que isso não
contribua diretamente para aumentar seu crescimento”.

E concluem seu estudo afirmando que:
“a evidência empírica não estabeleceu uma prova definitiva que integração financeira tem
aumentado o crescimento para paises em desenvolvimento [...] o exame da evidência disponível
não fornece um mapa claro para o ritmo e seqüenciamento ótimos para a integração” (p.5).

5. Conclusão

O objetivo desse artigo é analisar a evolução da posição recente do FMI sobre a
conversibilidade de capital. Achamos esse tema muito interessante, uma vez que ele está inserido
numa discussão mais ampla sobre estratégias de desenvolvimento econômico para os países
emergentes. A liberalização de capitais é um dos pilares da estratégia de desenvolvimento
formulada pelo FMI; e o FMI, a partir dos anos 1980, aumentou consideravelmente a sua
influência na condução da política econômica de tais países. Dessa forma, achamos que esse
estudo poderá contribuir no estudo dessa instituição tão presente na discussão cotidiana dos
rumos escolhidos pelas nações emergentes.
Existem dezenas de artigos avaliando a eficácia de controles de capitais e o
seqüenciamento ótimo das reformas liberalizantes. O importante é entender a mudança de atitude
do Fundo, que pode ser vista, por exemplo, em declarações do penúltimo diretor-gerente, Horst
Kohler (Kohler 2001): “[sobre controles de capitais] dada a experiência inconclusiva (mixed
experience), vejo a necessidade de mais pesquisa e análise, para ajudar a avaliação dos custos e
benefícios de controles de capitais em circunstâncias particulares”. Rogoff (2002), então diretor
de pesquisas do Fundo, também afirma que antes da crise da Ásia, o FMI pressionou os países em

desenvolvimento a “liberalizar os mercados prematuramente para os movimentos de capitais de
curto prazo, antes que uma estrutura regulatória interna estivesse no lugar para lidar com eles [...]
Posto isso, o papel de controles de capitais temporários e limitados, especialmente para
economias em níveis intermediários de desenvolvimento financeiro, necessita de estudos mais
profundos”. Muitos outros exemplos dessa nova postura podem ser encontrados em demais textos
do FMI, como pronunciamento dos diretores, artigos e estudos.
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A herança “sesmeira-peuarista” e seus reflexos sobre o desenvolvimento atual: o caso de
Encruzilhada do Sul-RS segundo uma abordagem de Sistemas Agrários
Rafael Perez Ribas*
RESUMO
No estudo da herança “sesmeira-pecuarista” de Encruzilhada do Sul, constata-se que
essa em muito pautou as históricas relações existentes entre pequenos e grandes produtores
rurais e o atual nível de desenvolvimento municipal. Através de uma abordagem voltada aos
sistemas agrários, o presente artigo tem por objetivo analisar a origem dessa herança, fazendo
uma reflexão sobre suas conseqüências atuais. O fato é que, mais recentemente, a
concentração de terras reforçada pelo modelo modernizador constitui-se num entrave
estrutural a outros modelos de desenvolvimento, com uma maior inclusão dos mais diversos
produtores rurais. Grande parte dos municípios da Região Sul do Rio Grande do Sul passaram
por um processo semelhante de ocupação e formação, já que esses locais foram construídos
socialmente dentro de um espaço e de um tempo comum.
Palavras-chave: Encruzilhada do Sul-RS; Sistemas Agrários; Sesmarias.
1. Introdução

A Região Sul do Estado do Rio Grande do Sul sofreu, ao longo do último século, um
processo de decadência econômica em relação às demais mesoregiões gaúchas (Região Norte
e Região Metropolitana), com enfraquecimento do dinamismo produtivo e com perda de
poder político, por parte de seus representantes, frente ao Estado e a União (VERSCHOORE
FILHO, 2000; ALONSO, BENETTI, BANDEIRA, 1994). A conseqüência foi, ao longo do
século XX, o gradual empobrecimento da população de muitos municípios, em termos de
capacitações1, com o aumento no número de desempregos e agricultores sem-terra. As
evidências dessa relativa decadência são decorrentes, em especial, da situação experimentada
pelos principais setores produtivos, como a pecuária de corte extensiva, a orizicultura e o
setor agroindustrial tradicional (conservas e carnes), e da ausência de recursos para
investimentos sociais (PGDR, 2001).
Incluído nessa região e, conseqüentemente, nesse processo, Encruzilhada do Sul foi
um dos municípios selecionados pelo Programa de Pesquisa Interdisciplinar (PROINTER)2,
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1
O conceito de pobreza enfocado faz referência a abordagem das capacitações. Sobre o tema, ver Sen (2001).
2
O Programa de Pesquisa Interdisciplinar (PROINTER) é desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Rural (PGDR) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em parceria com
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da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), para realizar sua investigação.
Através desse programa, constatou-se que o local apresenta uma situação demográfica de
significativo êxodo rural, decorrência da dificuldade que certos grupos de agricultores locais
enfrentam na busca de assegurar sua reprodução social e material (PGDR, 2003). O projeto
ainda aponta que diversas iniciativas têm sido propostas por órgãos públicos para reverter este
processo, todavia sem uma análise aprofundada da realidade local e da complexidade das
relações entre os vários fatores envolvidos no surgimento dos ditos “problemas” (PGDR,
2001; PGDR, 2003).
Encruzilhada do Sul apresenta uma vasta extensão geográfica (3.438,5km2), 13a maior
entre os municípios gaúchos, com uma elevada diversidade social em seu interior, tendo
também uma grande importância histórica e cultural, tanto a “Metade Sul” quanto para o
Estado do Rio Grande do Sul, em decorrência de sua localização3 e de seu sistema produtivo
predominante, baseado na pecuária. No entanto, nos últimos vinte anos, observou-se no
município uma constante situação de crise e marginalização de seu setor produtivo,
basicamente primário, fator que se refletiu no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M)
de 1991 (0,677) e na consideração deste como um dos locais com maior incidência de pobreza
no Estado do Rio Grande do Sul em meados da década de 1990. Comparativamente, esse
IDH-M situava-se entre os 20% menores do Estado naquele ano.
No estudo da evolução dos sistemas agrários, enfoca-se o sistema “sesmeirapecuarista”, constatando que a herança deixada por esse em muito pautou as históricas e
atuais relações existentes entre produtores e trabalhadores rurais na ocupação e utilização de
seu espaço. Trabalhos, como de Monasterio (2002) e de César e Bandeira (2001), com
abordagem voltada à questão do capital social4, levantaram que a disparidade regional
ocorrida no Rio Grande do Sul foi causada, em parte, pela formação de uma sociedade com
bases nessa herança, provinda dos séculos XVIII e XIX, na maior parte dos municípios da
“Metade Sul”.
O presente artigo tem por objetivo analisar a evolução e a diferenciação das estruturas
social e agrária, fazendo uma reflexão sobre a influência do Sistema Agrário de
Sesmarias/Estâncias no posterior desenvolvimento de Encruzilhada do Sul. Este estudo visa
diversas outras entidades do Brasil e do exterior, sendo esse um programa voltado ao desenvolvimento de
pesquisas, de cunho multi e interdisciplinar, sobre a problemática rural na Região Sul do Rio Grande do Sul.
3
Encruzilhada do Sul situa-se a 30º 32’ 25” de latitude Sul e 52º 31’ 20” de longitude W. Gr. Com uma altitude
média de 420 metros acima do nível do mar, o município está localizado, em relação ao Brasil, na Região Sul;
em relação ao Rio Grande do Sul, na Região Sudeste; em relação à Região Sudeste, localiza-se à margem direita
da Laguna dos Patos entre as bacias dos rios Camaquã e Jacuí (IBGE, 1958). No período colonial, a região era
local de passagem para aqueles que transitavam do Centro da Colônia ao Rio da Prata.
4
Sobre o tema, ver Woolcock & Narayan (2000).
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compreender as atuais características físicas e socioeconômicas deste município e,
conseqüentemente, parte da região onde está inserido, a Serra do Sudeste do Rio Grande do
Sul.

2. Metodologia

No enfoque gradualista das mudanças sociais, North (1990) enfatiza que a explicação
das causas para o desenvolvimento possui um caráter histórico e evolutivo. Há, ao longo do
tempo e segundo o autor, escolhas políticas e econômicas que oferecem alternativas reais,
ligadas ao processo de decisões, para o futuro de uma sociedade. No entanto, uma vez
escolhido o caminho de desenvolvimento “the network externalities, the learning process of
organizations, and the historically derived subjective modeling of the issues reinforce the
course” (p. 99).
A análise da formação histórica do espaço geográfico aqui descrita baseia-se na teoria
dos sistemas agrários5. Esta teoria, proposta por Mazoyer & Roudart (2001), é concebida
como o instrumento que permite a apreensão da complexidade e a percepção das
transformações históricas e da diversidade geográfica das agriculturas humanas nos mais
diversos espaços globais. Analisar e conceder a agricultura praticada num momento e espaço
determinados consiste em decompô-la em dois subsistemas principais, o “ecossistema
cultivado” e o “ecossistema social produtivo”, além de estudar a organização e o
funcionamento de cada um destes e suas inter-relações (MAZOYER & ROUDART, 2001).
Na aproximação com a área de estudo, foi realizado um levantamento de documentos
históricos, estatísticos e cartográficos do município e do Estado, resgatando informações
referentes à organização e à composição social, formas de produção e manejo agrícola e
limites do espaço geográfico, todos estes inseridos num eixo temporal. As informações
obtidas foram levantadas através de entrevistas com lideranças locais e de documentos
resgatados nas seguintes entidades: Associação Rio-Grandense de Empreendimentos e
Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER/RS), Sindicato dos Trabalhadores Rurais,
Prefeitura Municipal de Encruzilhada do Sul, Museu Histórico Municipal de Encruzilhada do
Sul, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Sistema de Bibliotecas da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
5

“Um sistema agrário é, antes de tudo, um modo de exploração do meio historicamente constituído, um sistema
de forças de produção, um sistema técnico adaptado às condições bioclimáticas de um espaço determinado, que
responde às condições e às necessidades sociais do momento” (MAZOYER, 1987, apud INCRA/FAO, 1999,
p.21).
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3. A Evolução da Estrutura Socioeconômica de Acordo com os Sistemas Agrários

Encruzilhada do Sul foi palco de diversos momentos da trajetória histórica da
ocupação européia no Rio Grande do Sul. São fatos que influíram e marcaram o ambiente
local, na evolução e na diferenciação dos sistemas agrários, e determinaram a história
econômica e social do município. As características de cada sistema agrário estão sintetizadas
no quadro abaixo.
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Quadro 1 – Evolução e diferenciação dos sistemas agrários de Encruzilhada do Sul/RS
SISTEMAS
AGRÁRIOS
CARACTERIZAÇÃO

SISTEMA AGRÁRIO
INDÍGENA

SISTEMA AGRÁRIO
JESUÍTICO

SISTEMA AGRÁRIO DE
SESMARIAS/
ESTÂNCIAS

Até 1640

De 1640 até 1756

De 1756 até 1900

Campo (Serra e Planície):
Pecuária extensiva.
Mata: coleta e agricultura.

Campos (Serra): agricultura
e captura de gado.
Mata: extração.
Planície e Encosta: pecuária
extensiva.

Meios de produção:
Milho, mandioca.
Plantas, culturas,
Ferramentas manuais.
instrumentos
equipamentos, força de Mão-de-obra familiar.
trabalho.

Milho, mandioca, bovinos e
coleta de erva-mate.
Ferramentas manuais.
Mão-de-obra familiar.

Erva-mate, bovinos,
madeira e trigo.
Equipamentos de tração
animal e manuais.
Mão-de-obra familiar e
escrava.

Modo de
artificialização do
meio.

Agricultura de queimadas
(coivaras).

Agricultura de queimadas
(coivaras).
Pastejo de animais.

Agricultura de queimada e
pousio.
Pastejo de animais.

Divisão social do
trabalho.

Tribos.
Homens e mulheres.

Estâncias.

Proprietário (família),
escravos e homens livres.

Relações de troca.

Autoconsumo.

Autoconsumo.
Escambo com outras
estâncias e povoados.

Comercialização de gado,
trigo e erva-mate.
Autoconsumo.

Destinado aos Sete Povos.

Gado e trigo via rio
Camaquã e Laguna dos
Patos.
Erva-mate via terrestre pela
Serra.

Guerra Guaranítica.
Concessão das Sesmarias.

Fim da indústria do
charque.
Abolição da escravatura.
Cercamento das terras.

Exploração do
ecossistema natural e
do ecossistema
cultivado.

Coleta, agricultura e pesca
artesanal.

Excedente agrícola.

Transição para o
Sistema Agrário
seguinte.
(continua)

Abandono das Reduções.
Formação das Estâncias
Jesuíticas.
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SISTEMAS
AGRÁRIOS

SISTEMA AGRÁRIO PRÉ-MODERNO

SISTEMA AGRÁRIO
CONTEMPORÂNEO

De 1900 até 1950

A partir de 1950

CARACTERIZAÇÃO

Campos (Serra): culturas do trigo, milho,
feijão, entre outras de subsistência;
pecuária tradicional.
Mata: milho e feijão.
Planície e Encosta: pecuária empresarial e
cultura do arroz.

Campos (Serra): culturas do trigo, milho,
soja, feijão, pecuária tradicional.
Mata: extração vegetal e silvicultura.
Planície e Encosta: pecuária empresarial,
arroz irrigado.

Trigo, milho, feijão, batata, fruticultura,
mandioca, cana-de-açúcar; bovinos,
ovinos; fumo.
Meios de produção:
Serra: tração animal, mão-de-obra
Plantas, culturas,
familiar.
instrumentos
equipamentos, força de Mata: ferramentas manuais, mão-de-obra
familiar.
trabalho.
Planície: equipamentos de tração animal e
manual; mão-de-obra contratada.

Trigo, milho, feijão, soja, fumo; bovinos,
ovinos, suínos; madeira.
Serra: tração animal e motomecânica,
mão-de-obra familiar.
Mata: ferramentas manuais, mão-de-obra
familiar.
Planície: tração motomecânica; mão-deobra contratada.

Modo de
artificialização do
meio.

Agricultura de queimada e pousio.
Pastejo de animais.

Agricultura de pousio.
Utilização de fertilizantes e agrotóxicos.
Pastejo de animais.
Cultivo de pastagens.

Divisão social do
trabalho.

Proprietário (família) e trabalhadores
contratados.

Proprietário (família) e trabalhadores
contratados.

Relações de troca.

Comercialização de carne, lã, trigo, feijão,
arroz e fumo.

Comercialização de animais e derivados,
milho, arroz, trigo, soja fumo e lenha.

Excedente agrícola.

Gado e arroz via rio Camaquã ou terrestre. Bovinos, ovinos, arroz, trigo, soja, milho e
fumo via terrestre, pelo sul ou pelo norte.
Fumo, trigo e lã via terrestre.

Transição para o
Sistema Agrário
seguinte.

Revolução verde.
Investimentos em energia elétrica, silos
para forragem e irrigação.
Utilização de defensivos agrícolas, adubos
e força de tração motomecânica.

Exploração do
ecossistema natural e
do ecossistema
cultivado.

(possivelmente)
Falência de propriedades familiares.
Assentamentos rurais.
Melhoria das estradas.
Investimentos em silvicultura, fruticultura
e mineração.

Fonte: Pesquisa de campo, 2003.

A partir dessa síntese, constatando as formas de exploração do ambiente e organização
produtiva local ao longo da história, são colocadas a seguir algumas considerações relevantes,
em termos de composição socioeconômica, em cada período. Salientando que a análise deste
trabalho se dá a partir do período do Sistema Agrário de Sesmarias/Estâncias. Portanto, as
dinâmicas do Sistema Agrário Indígena e do Sistema Agrário Jesuítico são ignoradas, até
porque os traços desses sistemas são pouco perceptíveis atualmente.
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3.1. Caracterização do Período do Sistema Agrário de Sesmarias/Estâncias (1756 a 1900)

Após o Tratado de Madri de 1750 que, entre suas cláusulas, concedia aos portugueses
a antiga estância jesuítica de São Lourenço6, um exército de portugueses e espanhóis expulsa
os indígenas e os jesuítas da região, em 1756, após a chamada Guerra Guaranítica. Em
decorrência, os Tapes deixam a região e o objetivo do Tratado é obtido com a tomada das
terras.
Com o rebanho bovino deixado pelos indígenas7 e com a descoberta de ouro em Minas
Gerais, Goiás e Mato Grosso, ocorre uma ligação do extremo sul à economia colonial
brasileira, através do transporte de animais de corte e tração, realizado pelos tropeiros, para
essas regiões. Os tropeiros enriquecidos passaram a reivindicar terras para se dedicarem à
criação de gado, e no cruzamento de interesses entre a criação e o contrabando, foram
concedidas terras em Sesmarias tanto a eles quanto a soldados por seus méritos e conquistas8
(PESAVENTO, 1992).
As estâncias foram se formando sem que o panorama de conflitos entre portugueses e
espanhóis se amainasse. “Estruturava-se uma sociedade pecuarista e militarizada, orientada
pelos valores guerreiros, baseada na violência do mando e no exercício irrestrito da
autoridade” (PESAVENTO, 1992, p. 13). Na forma de ocupação das terras por homens “rudes
e ambiciosos”, é crível para Cardoso (1977) que a “sociedade pastoril” não se constituiu por
uma ordem democrática. Houve a transferência para o sul do mesmo sistema de organização
do trabalho e de poder vigente no resto da Colônia: “a grande propriedade mantida e dirigida
pela família patriarcal, à base do trabalho escravo, com o concurso dos agregados”.
(CARDOSO, 1977, p. 95)
A colonização do Sul do Brasil começa a ser pensada pela Coroa Portuguesa com a
vinda de casais açorianos, objetivando o uso das terras, alimentação das tropas e o surgimento
de povoados e cidades, consolidando a ocupação do território. Apesar dos açorianos
cultivarem em pequena escala um grande número de produtos (ROCHE, 1969), Kliemann
(1986) aponta que o objetivo de Portugal, de instaurar núcleos de pequenas e médias
propriedades rurais com o patrocínio à imigração, não foi atingido. Os colonos acabaram
contribuindo para o fortalecimento do latifúndio, já que muitos enriqueceram com o cultivo
6

Toda a área pertencente ao atual município de Encruzilhada do Sul pertencia na época à Estância Jesuítica São
Lourenço.
7
Após a retirada dos indígenas locais, antes mesmo do período jesuíta, formou-se na região um imenso rebanho
vacum, denominado Vacaria del Mar.
8
As Sesmarias eram glebas de terra com três léguas de comprimento por uma de largura, equivalente a 13.068
hectares (SOUZA, 2001). A concessão delas extingue-se no Brasil, por lei, em 1822 (KLIEMANN, 1986).
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do trigo ou foram agraciados com terras, ao mobilizarem-se no conflito contra os
“castelhanos”, se tornando estancieiros (PESAVENTO, 1992).
Na área onde hoje se situa o município de Encruzilhada do Sul, o início do
assentamento dos primeiros sesmeiros ocorre em 1771, na Encosta do Cerro Partido, no Vale
do rio Camaquã e no altiplano, onde atualmente está edificada a cidade. Nos primeiros
esforços de colonização do povoado, migraram para os terrenos do sesmeiro Antônio
Machado de Bitencourt vários colonizadores, provenientes das ilhas dos Açores, de Laguna,
de São Paulo e de Rio Pardo, além de indígenas provenientes das Missões. Quando o
regimento dos dragões instala as Guardas de Encruzilhada, empenhadas em rechaçar o invasor
espanhol, o povoado começa a surgir no cenário da capitania. Em 1799, o oratório de Santa
Bárbara é elevado à condição de capela da curada, que mais tarde é declarada filial
privilegiada da Igreja do Rosário da Vila de Rio Pardo, constituindo um fator ponderável para
o adensamento de um núcleo populacional já em formação (IBGE, 1958).
Apesar da decadência nas minas, ao final do século XVIII, provocar o retraimento da
procura por animais de corte e transporte, produtos como o charque e o trigo impulsionaram a
economia local. Segundo Pesavento (1984), através destes dois produtos, a economia riograndense se mercantilizava com uma produção especializada que objetivava o mercado
interno brasileiro. O fluxo de trocas entre o Continente de São Pedro e os mercados externos
resultou em um acúmulo de renda.
Para Cardoso (1977), neste momento, onde crescia a “demanda por braços” em
decorrência da expansão dos trigais, a expansão da economia refletiu-se em compra de
escravos. Para o autor, o negro supria basicamente o mercado de trabalho nas zonas de
povoamento, sendo utilizado em lidas urbanas, agricultura e atividade pastoril. Até o início do
século XIX, na preia ao gado, a presença do escravo foi relativamente pouco proveitosa,
sendo ele mais utilizado em serviços domésticos do que de peão.
Com o enriquecimento dos senhores de terra, gado e charqueadas, solidificando o
prestígio das armas, a Coroa Portuguesa legitimou o poder local desses, distribuindo cargos e
tarefas. Estes senhores passaram a ocupar, de forma sistemática, o controle da política local e
estadual, além dos negócios. As raízes do poder estão no controle socioeconômico das
grandes áreas de terra onde se instaura um sistema de produção baseado na exploração
extensiva de gado e no trabalho quase servil e barato (PESAVENTO, 1992; UNIJUÍ, 2002).
A perda do território uruguaio na Guerra Cisplatina, em 1928, abala a imagem gaúcha
de “sentinela da fronteira”, perdendo prestígio nas relações com o centro do País e tornandoas instáveis. As regras tarifárias à importação, que encareciam os insumos e barateavam os
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produtos concorrentes da economia gaúcha, as regras fiscais impostas aos estancieiros e a
falta de interesse dos presidentes provinciais em atenderem as demandas locais faziam com
que os problemas se avolumassem na Província de São Pedro. A tensão entre o anseio
federalista e a política centralizada culminou em inúmeras rebeliões no período regencial,
entre elas a chamada Revolução Farroupilha (PESAVENTO, 1984).
Na época de conflitos, a população de Encruzilhada9, que tinha fortes laços de
amizade, dividia-se em dois lados, entrando em conflito uns com os outros. Na Guerra dos
Farrapos, de 1835 a 1845, surgiram problemas de abastecimento, saques e de conturbação
política. Neste período, o local passa a ser considerado Freguesia, por Lei Provincial assinada
no dia 17 de novembro de 1837 e, a partir daí, um movimento emancipatório começa a se
organizar. Movimento esse conturbado pelas lutas entre tropas legalistas de Joaquim Lacerda
e os rebeldes do Coronel Agostinho Mello em 1843, quase ao final da Revolução. Finalmente,
no dia 19 de julho de 1849, é declarada a emancipação política de Encruzilhada, sendo
instalado em 2 de janeiro de 1850.
Em 1845, estabelecida a paz entre Farrapos e Imperialistas, os cidadãos da Província
passam a escolher seu próprio presidente. Porém, em 1848, com a fundação do Partido
Conservador no Rio Grande do Sul, legitimou-se uma aliança no interior da camada
dominante, constituindo uma ação política que permitiu que parte da oligarquia gaúcha se
tornasse governo, em troca de apoio ao poder central. As eleições, indiretas, censitárias e a
descoberto, não revelavam a real posição do eleitorado, já que permitia fraudes e
manipulações. Mantinha-se, com isso, a estabilidade do regime monárquico e a estrutura
social excludente (PESAVENTO, 1992).
Segundo Lessa (1969), a economia do gado, do couro e do charque, negociada em
centros de consumo próximos ou entre vizinhos entrepostos, forçou o intercâmbio entre as
estâncias. A própria atividade econômica típica aproximou as famílias de mesma categoria
social. Essa aproximação, segundo o autor, elevaram os padrões “associativos” e festivos na
Província. Porém, as minorias populacionais, como a dos negros, sem oportunidade de formar
numerosos grupos, não tiveram suas tradições difundidas no campo.
Os filhos de colonos açorianos que perderam suas terras ficando a mercê de atividades
agrícolas em terras devolutas ou nas estâncias, de estancieiros com mulheres escravas, de
militares com a população civil, de índios sobreviventes e de antigos escravos libertos, que
9

Até sua emancipação, o local era denominado “Santa Bárbara de Encruzilhada”, uma homenagem ao
destacamento dos dragões das Guardas de Encruzilhada frente aos espanhóis, já que Santa Bárbara é a padroeira
dos artilheiros. Em 1943, com a revisão geral da toponímia brasileira, o município de Encruzilhada passa a se
chamar Encruzilhada do Sul.
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continuaram vinculados à estância, dão origem a uma população de “caboclos”. Os caboclos
são agricultores pobres que procuram modalidades de sobrevivência em torno dos eixos
dominantes do desenvolvimento socioeconômico, sendo sistematicamente excluídos de
benefícios (UNIJUÍ, 2002).
O quadro abaixo, com informações provindas do Recenseamento realizado no Rio
Grande do Sul em 1872, demonstra como era composta a população encruzilhadense de
acordo com a raça e as condições de trabalho.

Tabela 1 – População de Encruzilhada/RS em 1872, por raça e situação de trabalho
Gênero racional
Livres
Brancos
4.589
Negros
1.008
Pardos
742
Caboclos
215
Total
6.554
Fonte: Recenseamento do Brasil 1872.

Situação
Escravos
1.551
346
1.897

Total
4.589
2.559
1.088
215
8.451

O município, formado pelas Paróquias Santa Bárbara da Encruzilhada e São José do
Patrocínio, contava, nesse ano, com uma população de 8.451 habitantes, sendo 23% escrava e
3% cabocla. A população escrava era constituída por 82% de negros e 18% pardos, sendo que
52% da população negra e parda não era livre.
Analisando as tendências demográficas para a virada deste século, evidencia-se que a
população encruzilhadense entra no século XX com um acelerado crescimento populacional
e, juntamente a isso, um problema se agrava: o analfabetismo. O número de analfabetos
cresceu mais que a própria população em 28 anos, entre 1872 e 1890, reflexo de que, em
1872, apenas 88% dos jovens entre 6 e 15 anos não freqüentavam a escola, além de haverem
apenas 9 professores em todo município, sendo um profissional para cada 939 habitantes.
A ausência dos meios regulares de instrução marcou o período, desde o início do
povoamento. Os estancieiros que sabiam ler e os padres das primeiras capelas ensinavam aos
filhos das principais famílias as noções básicas de leitura e escrita, algumas vezes
complementadas por estudos fora da Província.
Em meados do século XIX, em nome do combate à corrupção, a participação política
da população nas eleições, representada pelos direitos ao voto e à candidatura, se dava pelos
ganhos monetários dos habitantes. A exigência para ser um eleitor primário (eleição de 1o
grau) era uma renda líquida anual de 100$000; para os eleitores propriamente ditos (eleição
de 2o grau) a renda era de 200$000, para deputados gerais, 400$000 e para senador, 800$000.
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Sob o regime dessas regras eleitorais, Encruzilhada, inserido no 1o Distrito Eleitoral do Rio
Grande do Sul, acaba por ter, entre as eleições de 1870 e 1876, apenas 27 eleitores,
representantes de uma população de quase 9.000 pessoas. Importante salientar que, durante o
Império, os eleitores só tinham o papel de escolher a composição da Câmara de Vereadores
Municipal, no caso com sete cadeiras. A Coroa era a responsável por determinar o interventor
municipal. Somente a partir da república é que se iniciaram as eleições municipais para
prefeito, dando direito ao voto a todos os homens alfabetizados.
Com o fim do tráfico negreiro, em 1850, intensificou-se o tráfico interprovincial de
escravos, canalizando o fluxo interno de negros para a região do café. Por conseqüência, a
partir de 1860, revelou-se para a economia gaúcha a “crise de braços”. Crise ocorrida
justamente no momento em que o Uruguai, que renovara a sua estrutura produtora saladeiril,
usando máquina a vapor e outros benefícios, começou a colocar seu produto no mercado
brasileiro por um preço inferior ao do charque rio-grandense. A questão gerou a cisão de
interesses entre produtores e beneficiadores da matéria-prima, mas, em suma, a maioria dos
representantes do povo gaúcho era identificada com os interesses da pecuária como um todo
(PESAVENTO, 1984, 1992).
Em 1890, a leis de proteção à pecuária e ao charque e as medidas que tangiam o
contrabando nas fronteiras foram eliminadas pelo governo republicano 10. Os pecuaristas não
se opunham ao programa de diversificação econômica, no entanto reivindicavam atendimento
eqüitativo às suas atividades com aplicação de verbas públicas no atendimento à pecuária e à
charqueada (KLIEMANN, 1986). A charqueada passou a ser tratada ora como retrógrada,
numa comparação com o Prata, ora como a “sustentação econômica” do Rio Grande
(PESAVENTO, 1984). Para Kliemann (1986), a luta política que é travada vai além da
questão econômica, tornando-se uma briga intra-oligárquica pela manutenção do poder de
uma fração que perdeu a hegemonia11.
Além da abolição da escravatura e da decadência das charqueadas, a divisão das terras,
ou por concessão a herdeiros ou por negociação com empresas, a redução drástica do gado
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Com Júlio de Castilhos na presidência do Estado ao final do século XIX, o programa do Partido Republicano
Rio-grandense (PRR) entra em vigor, com diretrizes nas quais a diversificação da economia, o desenvolvimento
dos meios de transporte e a preocupação social implícita no programa de imigrações e incorporação do
proletariado à sociedade, têm um papel importante. As modificações e preocupações com o rural deste novo
programa traduzem as novas diretrizes para o desenvolvimento, quebrando determinadas resistências à
modernização do estado (KLIEMANN, 1986).
11
No meio disso, os ex-liberais pecuaristas fundam o Partido Federalista Brasileiro (PFB) e, junto com
republicanos dissidentes, o Partido Republicano Liberal (PRL), ambos em oposição ao PRR. Os federalistas,
conhecidos como Maragatos, iniciam em 1893 a Revolução Federalista, tristemente marcada pelas atrocidades
cometidas entre estes e os Pica-paus, defensores de Castilhos, terminando em 1895 (PESAVENTO, 1992).
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bovino, o cercamento das terras para evitar as invasões e a necessidade de ganhos de
produção e produtividade determinaram o fim deste Sistema Agrário. No cercamento das
propriedades, os estancieiros passaram a demarcar suas terras de forma concreta, fechando o
acesso aos não-proprietários, contribuindo para que se alterasse a estrutura social e produtiva
das estâncias (FONTOURA, 2000). Segundo Fontoura (2000), a estrutura social do Rio
Grande do Sul estava ligada a terra e a uma estrutura de patentes militares que coincidia com
a participação no poder. O poder estava nas mãos dos estancieiros, que não abriam mão da
concentração do mesmo.

3.2. O Desenvolvimento Conseqüente durante o Sistema Agrário Pré-moderno (1900 a
1950) e o Sistema Agrário Contemporâneo (a partir de 1950)

Após a crise do charque e do cercamento das propriedades, as áreas de mata do
município foram aos poucos sendo ocupada pela população de negros, caboclos, ex-peões e
antigos agregados das estâncias, pois se tratava de terras que não eram de interesse imediato
dos fazendeiros, mesmo quando faziam parte de suas propriedades. Essa população pode ser
distinguida em dois tipos: enquanto trabalhadores nas terras de campo subordinados à
dinâmica das fazendas; enquanto trabalhadores nas regiões de mata onde se apresentavam ou
como agricultores extrativistas ou como agricultores itinerantes constantemente empurrados
para as frentes de expansão. As características técnicas destes agricultores eram fortemente
condicionadas pelas características de sua inserção na economia, sendo sua integração ao
mercado débil ou quase inexistente. Tal situação restringia a sua capacidade de evolução
técnica produzindo pouco mais do que o estritamente necessário para sobreviver. Quando
não-proprietárias da terra ocupada, as famílias eram constantemente deslocadas de suas áreas,
na medida em que essas terras passassem a ter algum interesse econômico.
Com o declínio do charque, uma solução para conciliar o programa de
desenvolvimento do Estado12 ao interesse pecuarista, foi o apoio à idéia de instalarem
frigoríficos em algumas cidades gaúchas, principalmente na Região Sul. Por ocasião da
Primeira Guerra, capitais estrangeiros vieram viabilizando este investimento e promovendo a
renovação tecnológica do rebanho (PESAVENTO, 1984). No entanto, para a maioria dos
pecuaristas encruzilhadenses a introdução de mudanças no sistema de criação não ocorreu. Os
12

No início deste período, o poder público sul-rio-grandense esteve ocupado pelo PRR, ficando nesta situação
quase todo período da chamada Primeira República no Brasil. Em 1898, ao assumir o governo no lugar de Júlio
de Castilhos, Borges de Medeiros procurou dar continuidade ao programa de seu antecessor, mantendo uma
política de desenvolvimento multilateral para o Rio Grande (TARGA, 1998).
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altos custos de investimento, a ausência de linhas de crédito, o despreparo dos criadores e a
ausência de assistência técnica tornaram-se entraves para o desenvolvimento da pecuária.
Segundo Fontoura (2000), evidencia-se neste processo uma diferenciação dos criadores,
ocorrendo a separação entre “pecuaristas tradicionais” e “pecuaristas empresariais” 13.
Os poucos “pecuaristas empresariais” que se formaram em Encruzilhada localizavamse em regiões privilegiadas, na Planície do rio Camaquã, ao sul, e ao norte, próximo a
Cachoeira, que possuía condições favoráveis para o escoamento da produção. Nas demais
áreas, o predomínio foi de “pecuaristas tradicionais”, que conservavam praticamente
inalterados os seus sistemas de produção, baseados na criação extensiva de gado. Em função
da baixa escala de produção que obtinham, estes pecuaristas passaram por um processo
gradual de descapitalização. Neste processo, parte dos “pecuaristas tradicionais” formou um
tipo particular de agricultor denominado de “pecuarista familiar” 14.
A pecuária, que se desenvolvia com a conjuntura favorável, com o final da primeira
guerra, em 1919, entrou em uma nova crise. Crise motivada pela retração do mercado,
diminuindo os abates de gado nos frigoríficos e nas charqueadas, pela cobrança dos bancos de
empréstimos feitos a pecuaristas e pela economia paulista que, em processo de diversificação,
passou a competir com os produtos gaúchos no mercado interno (PESAVENTO, 1984;
COTRIM, 2003). Essa crise provocou, até a metade do século, transformações distintas no
sistema de produção dos dois tipos de pecuaristas presentes no município. Os “pecuaristas
tradicionais” deixaram a exclusividade da bovinocultura, pela ovinocultura e pelo plantio de
grãos. Os “pecuaristas empresariais”, que, em 1940, ocupavam 62% da área agrícola do
município, diversificaram suas atividades, expandindo a cultura do arroz15 e, assim como os
tradicionais, aumentando o rebanho de ovinos.
Os produtores, de grande escala, deixaram gradativamente a exclusividade da criação
de animais para diversificarem suas atividades com a plantação de lavouras, ou então
migraram totalmente para esta. Já os pequenos produtores que dispunham de terras propícias
ao plantio de grãos, abandonaram seu rebanho para dedicarem-se somente à agricultura.
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“A pecuária tradicional (ciclo longo) e a pecuária empresarial (ciclo curto), estão assim divididas pela
diferença nos tempos de produção e a racionalidade dos negócios, cujas variáveis são: manejo, genética,
alimentação e sanidade” (FONTOURA, 2000, p. 91).
14
Cotrim (2003) define “pecuarista familiar” como aquele caracterizado pela propriedade relativamente
reduzida, com até 300 hectares, desenvolvendo a criação extensiva de animais e o cultivo agrícola de
subsistência. Este tipo, ao contrário do empresarial, não está inserido em grandes mercados, já que não consegue
produzir em escala comercial, tratando o gado, por exemplo, como uma “poupança” de eventual venda quando
necessita complementar sua renda.
15
Com o apoio do governo, foram implementadas as primeiras lavouras de arroz, adequadas ao solo e à
disponibilidade de água que havia na Planície aluvial em Encruzilhada.
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Essa transição de atividade causou uma inversão na forma de emprego da mão-de-obra
nos estabelecimentos. Enquanto em 1940 o percentual de empregados temporários sobre o
total era de 5%, com 16% de permanentes e 79% de familiares, em 1950 o número de
empregos temporários aumentou relativamente cinco vezes, chegando a 25% do total, ao
mesmo tempo que os permanentes reduziram-se a 4% do total. Ou seja, a atividade nas
lavouras passou a exigir menos daqueles que trabalhavam em período integral durante o ano,
crescendo o número de empregos sazonais.
A partir da década de 1950, segundo Roche (1969), as transformações agrícolas
ocorridas no Rio Grande do Sul tornam-se um problema complexo justo no momento em que
as estruturas tradicionais são ameaçadas pelas mudanças técnicas, econômicas e sociais: “A
grande propriedade sofre da conservação de processos extensivos de criação ou duma
mecanização apressada (...), e sofre ao mesmo tempo do êxodo rural, resultante de sua
estrutura, (...) na hora exata em que se apregoa a reforma agrária” (p. 173).
Presente na pauta política até 1964, a reforma agrária é retirada das discussões durante
o regime militar, implementado no Brasil até os anos de 1980. Justamente a partir da década
de 1960 é que o processo de desconcentração fundiária, ocorrido até então no município,
cessa, apesar de também desaparecerem os estabelecimentos com mais de 5.000 hectares. A
evolução do índice de Gini16 para a estrutura fundiária é colocada na tabela a seguir.

Tabela 2 – Evolução do índice de Gini para concentração fundiária em Encruzilhada do
Sul/RS entre 1920 e 1996
Ano
1920
1940
1950
1960
1970
1975
1980
1985
1996
GINI
0,76
0,74
0,71
0,68
0,71
0,72
0,74
0,74
0,71
Fonte dos dados brutos: Recenseamento do Brasil 1920, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980; Censo Agropecuário
1975, 1985, 1996.

Através dessa informação é possível separar em três o período analisado, antes dos
anos sessenta, entre os anos sessenta e oitenta, e após anos oitenta. No primeiro momento, a
concentração evidenciada é fruto do arrendamento de áreas agrícolas para a expansão das
lavouras e da crescente proporção de terras ocupadas por estabelecimentos sob condição de
propriedade associativa. Entre 1960 até 1980, constata-se uma significativa concentração,
decorrência do crescimento e concentração das lavouras de monoculturas temporárias e,
principalmente, da retomada da pecuária bovina de corte, conseqüências do atrativo
16

O índice de Gini mede a concentração de determinado bem ou renda entre uma população, com valores entre 0
e 1, crescendo estes do menos concentrado para o mais concentrado, ou seja, quanto mais igualitária é uma
distribuição, mais esta se aproxima do valor zero. Neste caso, o índice foi estimado através dos estratos de área
dos estabelecimentos agropecuários (HOFFMANN, 1998).
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econômico que estas atividades se tornaram nessa época. A partir de 1980, com a crise no
setor primário, este processo se estabiliza, iniciando uma tendência inversa ao final desta.
Sendo que, em 1996, o abandono de terras e a formação de assentamentos rurais refletem-se
sobre os dados do Censo Agropecuário.
Para Trindade e Noll (1991), o eixo dinâmico da economia gaúcha passa, a partir da
República, da “Metade Sul” para a “Metade Nnorte” do Estado, concentrando nessa área o
essencial do crescimento populacional e econômico, com o desenvolvimento da indústria, das
fontes de energia e da agricultura moderna de exportação. Para os autores, este processo de
expansão populacional e econômica, consagrado a partir dos meados do século XX, tem ainda
implicações sobre a distribuição espacial das preferências eleitorais no Estado.
Na política, apesar da ascensão do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), estabelecendo
o padrão eleitoral gaúcho no período 1945/64, em Encruzilhada do Sul, os partidos da Frente
Democrática, considerados conservadores-liberais e constituídos por uma base ruralista, são
quase que hegemônicos localmente17. A grande força política municipal ao longo de sua
história está do lado dos conservadores liberais, liderados pelos fazendeiros. Desde a década
de 1960, foram 23 anos em que o município foi administrado por um mesmo segmento
político. Foram vários os fazendeiros que foram prefeitos, sendo todos produtores rurais em
grande escala. Havia uma espécie de ciclo de liderança: o prefeito municipal, na gestão
seguinte tornava-se presidente do Sindicato Rural, sendo posteriormente presidente de uma
cooperativa e, em seguida, patrão do Centro de Tradições Gaúchas (CTG). Esse ciclo
fortalecia a força entre o eleitorado, conquistando mais votos na medida em que comandavam
as principais entidades encruzilhadenses.
Atualmente, após assumir a Prefeitura Municipal por duas gestões seguidas, o Partido
Democrático Trabalhista (PDT), em aliança com o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e o
Partido de Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), forma a coligação partidária mais
forte em termos locais, pelo próprio efeito da urbanização da população e da crise na
agropecuária, porém a ala conservadora manteve um eleitorado fiel, com simpatizantes da
antiga ARENA e do atual Partido Progressista (PP).
O processo fundiário da distribuição das terras, que em muito pautou a política local, é
acompanhado por outras dinâmicas na posse dos estabelecimentos. Ao longo do último
17

Considerando que a porcentagem de participação política neste período ficava em torno de 30%, não há como
saber o real posicionamento político local. Sabe-se somente que apenas uma minoria da população em idade
adulta exercia o direito de voto. Mesmo após o golpe militar de 1964, quando os partidos foram dissolvidos,
surgindo apenas duas agremiações (ARENA e MDB), novamente o eleitorado encruzilhadense posiciona-se do
lado conservador, e a ARENA acaba levando a maioria local em três dos quatro pleitos.
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qüinqüênio, assim como diminui a proporção de terras sob a responsabilidade de
arrendatários, parceiros ou ocupantes, retornando esta ao proprietário em si, os
estabelecimentos considerados públicos ou coletivos18 perdem parte de sua área, repassando-a
a posse individual ou de empresas de sociedade anônima (S/As), reforçando a idéia de
concentração social dos recursos.
Neste aspecto, as experiências cooperativas no setor agropecuário são descritas como
“trágicas”, com insucesso em muitos casos ao longo da história encruzilhadense19. As
iniciativas locais passaram por muitas situações difíceis, deixando elevadas dívidas para com
os produtores cooperativados. Karl Kautsky (1986 [1899]) já questionava, jamais negando a
importância do cooperativismo, se a vantagem do grande estabelecimento cooperativo se
estendia igualmente ao pequeno agricultor. O autor coloca que a tutela burocrática e a
opressão, de regime patriarcal, eliminam por completo qualquer hábito que caracteriza uma
democracia cooperativista. Tanto a ignorância do lavrador quanto a ausência da liberdade
política, decorrente de sua posição, contribuem de forma decisiva para a limitação do grau de
bem-estar do mesmo.
Dos fatos conjunturais que influenciaram o controle social dos recursos, a pecuária
bovina de corte aumentou a sua produção concentrando os maiores rendimentos a uma
minoria de criadores. Apenas um quinto destes cultivavam parte de suas pastagens e a
inseminação artificial é uma técnica utilizada por menos de 2% dos pecuaristas. Para os
“pecuaristas empresariais”, em alguns casos, a criação de bovinos desempenhou ainda uma
importante função econômica, disponibilizando recursos para a implantação de outras
atividades produtivas ao longo do tempo, em momentos que oportunidades concretas de
novos negócios surgiram tanto no setor primário quanto nos demais.
Para as lavouras com um todo, fica evidente os ganhos em rendimento durante os
últimos cinqüenta anos, conseqüência da mudança no padrão técnico da agricultura, ocorrida
em duas frentes inovadoras: inovação mecânica, com a motomecanização das lavouras,
facilitando a expansão individual destas; e, inovação biológica, com aumento na utilização de
adubos e defensivos e melhoramento genético dos grãos. No entanto, obrigando o produtor a
obter lucros rápidos e imediatos, a monocultura acabou gerando uma inversão de valores, este
passou a se importar mais com as variedades novas de sementes, corretivos e fertilizantes,
deixando o cuidado com o solo em segundo plano. Os pequenos agricultores, que antigamente
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Considerou-se um estabelecimento de propriedade pública ou coletiva aqueles sob a posse de condomínios,
cooperativas, instituições religiosas e do Estado.
19
Em 1970, um terço dos produtores eram cooperativados, já em 1996 esta proporção cai para um quinto.
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carroceavam e vendiam seus diversos produtos, como feijão, batata e mandioca, passaram a
atender os compromissos da monocultura, não havendo mais uma alternativa para frustrações
de safra ou de preços. O crédito público destinado a investimentos em maquinário era
exclusividade de poucos produtores. Com isso, a introdução de lavouras motomecanizadas
fica longe de ser generalizada no município, sendo que muitos agricultores ainda utilizam
unicamente a tração animal.
As precárias condições de transporte, com ausência de estradas de boa qualidade no
interior do município, o crescente empobrecimento do solo, decorrência da falta de práticas
conservacionistas e os rendimentos insatisfatórios, apesar de crescentes, fazem com que os
produtores se insiram de forma precária em mercados de emersão temporária. A dedicação
exclusiva a poucas atividades, sem diversificação de renda no curto prazo, e a instabilidade na
prática destas, alterando-as no longo prazo sem haver uma especialização, têm por
conseqüência a descapitalização e o empobrecimento da maioria dos agricultores em pequena
escala. Eles caíram no que a Fundação da Produtividade (1984) chamou de “armadilha do
progresso”, sendo obrigados a abandonar suas terras.
A “pecuária familiar” municipal, ao longo do século, é caracterizada por quatro
atividades de subsistência e de atendimento ao comércio local: as criações de suínos, aves,
ovinos e bovinos, que além da carne, englobava a produção de derivados, como o leite
bovino. A partir da década de 1990, com a entrada das multinacionais no “comando” do
agronegócio nacional, a demanda local para estes produtos passa a ser atendida por estas
empresas. As indústrias de lacticínio e frigorífica passam a exigir dos pecuaristas regras
rígidas de produção, não adaptáveis aos criadores encruzilhadenses. No caso da lã ovina, a
crise surge da expansão do mercado de malhas sintéticas, reduzindo a demanda deste produto
e o preço pago ao produtor. A conseqüência local foi reduzir os rebanhos, fonte de sustento
para muitos pecuaristas familiares, fazendo com que vários deles abandonem seus
estabelecimentos por não conseguirem uma renda mínima adequada ao sustento de sua
família.
No sistema de produção patronal, o número de empregados, principalmente
temporários, reduz-se ano-a-ano, conseqüência da própria motomecanização das lavouras e da
retomada da pecuária, exigindo menos mão-de-obra. Com as crises ocorridas pela agricultura
familiar, não houve mais onde se empregar a força de trabalho, obrigando trabalhadores a
migrarem para a cidade ou para outras regiões. A população rural de Encruzilhada do Sul, que
era 89% da população total em 1950, reduziu-se para 78% em 1970, 52% em 1991, e 38% em
2000. De 1950 a 2000, o meio rural perde 75% do seu contingente populacional. Verifica-se
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ainda em Encruzilhada do Sul um processo de envelhecimento da população, principalmente
rural, além da marginalização da população da sede com o crescimento de jovens
desocupados.
A crescente oferta de terras abandonadas combinada às grandes áreas de mata no
município e aos incentivos dados pelas lideranças locais, atraiu indústrias do setor madeireiro
nos anos noventa, como a Forjasul (Tramontina), a Riocell, a Tanac e a Tanagro. Estas
empresas compram as terras das regiões de mata, com áreas variando entre 100 e 1.000
hectares, e contratam a mão-de-obra disponível no município, além de provocarem a
migração de outros trabalhadores para o local.Num esquema semelhante às madeireiras, onde
as empresas a montante compram terras disponíveis, contratam mão-de-obra, local ou externa,
e implementam práticas intensivas de cultivo, houve o crescimento de outras atividades
agrícolas. Neste processo, a fruticultura, começa a tomar destaque no município com o cultivo
de maçã, melancia, pêssego e, mais recentemente, uva.
Com a mudança recente na economia local, além dos antigos habitantes que retornam,
há muitas pessoas atraídas pelas novas oportunidades de emprego e negócio. Porém, isso tem
acarretado um aumento substancial do contingente de pessoas desocupadas na periferia da
cidade. A sazonalidade das plantações e os ciclos produtivos nas matas, ao mesmo tempo em
que atrai, dispensa muitos trabalhadores, não havendo na sede municipal oportunidades
suficientes de emprego.
Referente a qualidade de vida da população, segundo dados do ano de 2000,
Encruzilhada do Sul apresentou um IDH-M de 0,76, valor considerado, pelo PNUD (2003),
como dentro de um padrão de desenvolvimento médio, apesar de grande parte dos municípios
gaúchos (175 de 467) já apresentar valores considerados de elevado desenvolvimento. O
município não chega a ser um dos menos desenvolvidos do Rio Grande do Sul ou do Brasil,
porém, comparando seu índice com os valores globais nessas duas esferas, constata-se uma
inferioridade.

Tabela 3 – IDH de Encruzilhada do Sul, Rio Grande do Sul e Brasil de 1970 a 2000
Esfera geográfica
1970*
1980*
Encruzilhada do Sul
0,406
0,629
Rio Grande do Sul
0,631
0,808
Brasil
0,462
0,685
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 1991 e 2000.
* Calculado pelo método utilizado no Atlas 1991.
** Calculado pelo método utilizado no Atlas 2000.

IDH
1991*
0,646
0,845
0,742

1991**
0,677
0,753
0,696

2000**
0,760
0,814
0,766
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O IDH-M de Encruzilhada do Sul sempre esteve abaixo das médias gaúcha e nacional,
comparado a outros municípios, situava-se próximo ao decil (10%) menos desenvolvido do
estado em 1970, de 232 municípios o IDH-M de Encruzilhada era o 206 o. Já em 2000, o
município, melhor posicionado, colocou-se pouco acima do quartil (25%) inferior do ranking
gaúcho do IDH-M20. Apesar de aparente melhora da situação em relação a outros locais, essa
ainda é muito precária, ou seja, o local continua sendo um dos menos desenvolvidos do Rio
Grande do Sul.
O fato é que Encruzilhada do Sul, segundo as próprias lideranças entrevistadas, não se
caracteriza por uma “comunidade cívica”

21

. As reais conseqüências dos novos sistemas

produtivos, que pouco alteram as históricas relações de trabalho, é algo para se constatar no
longo prazo.

4. Considerações Finais

As características de uma comunidade não surgem em um vazio social, mas originamse em um território historicamente estruturado. Nas primeiras tentativas de colonização do
local onde hoje se situa o município de Encruzilhada do Sul, caracterizava-se um palco de
disputa entre portugueses e espanhóis. A região, situada no caminho entre o centro da Colônia
e a região do Prata, ocupava uma posição estratégica no tráfego de mercadorias. A
conseqüência de freqüentes batalhas pela disputa do espaço foi a formação de uma sociedade
pecuarista e militarizada, baseada nos valores guerreiros e no uso irrestrito da autoridade.
Com o consentimento da Coroa para ocupar o poder político local, os estancieiros firmaram a
formação de posições assimétricas na estrutura social de dominação e subordinação.
No período das sesmarias/estâncias, empregados, agregados e escravos, vivendo de
forma dispersa, são impossibilitados de formar numerosos grupos e de se organizar, não tendo
ainda o direito de voto nas eleições para o poder local. A situação destes grupos é prejudicada
com o cercamento das propriedades e a mudanças nas relações de trabalho no campo, ao final
do século XIX, obrigando muitas famílias a ocuparem áreas de utilização marginal e,
eventualmente, venderem sua força-de-trabalho de forma temporária aos produtores de grande
escala. Considerando a assimetria de poder, não havia como as classes inferiores alterarem
20

Cabe salientar que o posicionamento, ou ordenamento, dos municípios por um ranking de IDH-M pouco é
modificado pela diferentes naturezas do cálculo.
21
Para Putnam et al. (2000), considera-se “comunidade cívica” os padrões de participação cívica e solidariedade
social, pautando-se na igualdade política, na confiança (além de solidariedade e tolerância) e nas associações
(cooperação).
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sua situação de subordinação, sendo que isso se reflete posteriormente na herança de um
posicionamento político conservador-liberal com ideais voltados à elite ruralista.
O fato é que muitos produtores, com baixo incremento técnico, foram se
descapitalizando e empobrecendo com passar dos anos. Isto ocorreu principalmente com
aqueles que, na segunda metade do século XX, com incentivos públicos e mercados em
expansão, trocaram as culturas de subsistência pela monocultura intensiva. Sendo esta a opção
escolhida pela maioria, as crises posteriores nos mercados de grãos funcionaram como uma
“armadilha”. Ao final dos anos oitenta e início dos anos noventa, nem os tradicionais
produtores de lã e de leite escaparam das crises e da abertura econômica. A conseqüência da
inserção débil destes agricultores na economia capitalista foi o êxodo rural, principalmente da
população de jovens, e o aumento considerável da incidência de pobreza.
A concentração de terras reforçada pelo modelo modernizador constitui-se num
entrave estrutural a outro modelo de desenvolvimento, com outras formas de integração dos
que trabalham e vivem no meio rural. A pobreza e a miséria aumentaram na mesma proporção
em que se internacionalizaram a produção, os produtos e as relações sociais na agricultura. No
momento em que até os grandes produtores locais entram em crise, a sua falência tem por
conseqüência a miséria generalizada.
O município, que sofreu ao longo do século XX um processo de pauperização social e
econômica, principalmente se comparado a muitos outros municípios do Rio Grande do Sul,
defrontou-se recentemente com uma nova situação de mudança em seu sistema
socioeconômico. Salientando que grande parte dos municípios da “Metade Sul” passou, e
ainda passa, por um processo quase que idêntico, já que esses locais foram construídos
socialmente dentro de um espaço e de um tempo comum. Resta saber quais serão os
resultados das mudanças estruturais recente no município e na região. Somente o passar dos
anos confirmará se essas mudanças sustentaram-se ao longo do tempo.
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Governo Collor: a gênese da abertura da economia brasileira
Rangel Silvando da Silva do Nascimento1

Na história existente até aqui é certamente um
fato empírico que os indivíduos singulares, com a
extensão da atividade para uma atividade
histórico-mundial, tornam-se cada vez mais
submetidos a um poder que lhes é estranho (uma
pressão que representavam como uma travessura
do assim chamado espírito universal etc.), um
poder que se torna cada vez maior e que se
revela, em última instância, como mercado
mundial.
Marx e Engels. A ideologia alemã. p. 53-4, 1993.

Resumo
A liberalização financeira e comercial realizada no Brasil no início dos anos 90
foi financiada através da expansão da dívida pública, mitigando o alcance das políticas
monetária, cambial e fiscal, que foram direcionadas para evitar a saída de recursos. Com
isso, a política econômica externa de Collor somou ao processo de liberalização
comercial, as políticas de câmbio livre e de juros elevados para atrair vultuosos
investimentos e empréstimos que incrementavam as reservas internacionais. Estas
tinham seu nível garantido devido à elevada remuneração real, que, por sua vez,
estimulava a captação de recursos no exterior pelo setor privado para comprar títulos da
dívida, alimentando, assim, a escalada da dívida pública, cujo serviço na verdade
sustenta a lucratividade das empresas. Essa nova ação do Estado desfez o antigo tripé
que caracterizava o padrão de acumulação de capital associando três frações de capital:
o estatal, o estrangeiro e o privado nacional. Agora, o capital forâneo passa a ser o
protagonista das decisões de investimento dos principais ramos da economia. O
resultado final é a perda de dinamismo da atividade industrial, visto que a decisão de
investir do capital transnacional está limitada ao crescimento prospectivo do mercado.
Palavras-chave: Globalização; Liberalização; Especulação.
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Nos textos que retratam a história econômica dos dez últimos anos do século XX
é difícil encontrar algum que não se refira à “Nova Ordem Internacional”. Nome dado
às mudanças ocorridas no cenário mundial após 1989, ano do fim do socialismo real na
Europa Oriental e na União Soviética. A derrubada do Muro de Berlim, que era o
símbolo da Guerra Fria - divisão, não só de uma cidade ou de um país em dois, mas
também do mundo em dois blocos antagônicos, que vinha desde o desfecho da Segunda
Guerra Mundial - fez com que a sociedade civil mudasse o seu “sentimento de mundo”
para os anos 90, iniciados com promessas e esperanças, porém vividos pela maioria da
população mundial com perplexidades e inquietações. Uma vez que os governantes do
período vão dar ênfase a temas econômicos, enquanto ganhavam força na opinião
pública os temas ecológicos e os direitos humanos (GONÇALVES, 2000).
Esse ambiente gerou um enfraquecimento do movimento crítico ao capitalismo e
abriu espaço para o paradigma da liberalização e desregulamentação do comércio e do
movimento de capitais, câmbio-livre, política fiscal austera e a redução do poder dos
sindicatos através da demissão de operários, via “modernização” da indústria, agora
mais intensiva em capital, em busca dos ganhos de produtividade.
É nesse contexto de desagregação social que os brasileiros vão escolher um
presidente depois de quase um quarto de século de ditadura e opressão militar. Assim, a
maioria dos brasileiros elege Collor que prometia modernizar o país. Todavia, o período
do presidente Collor seria a gênese da liquidação financeira do Estado nos anos 90 com
o seu plano de “modernização” do país, já que trouxe um contexto de liberdade total do
capital para desenvolver-se e valorizar-se. Como em uma espécie de resgate público do
mercado, o Estado passa a ser improdutivo nos temas sociais e ecológicos, mas gestor
da reprodução da riqueza privada. Numa redução do conteúdo social do Estado, em
nome do paradigma do mercado auto-regulável, produz-se queda do investimento
produtivo, desnacionalização, desestabilização macroeconômica com degradação das
contas públicas, déficit crônico do balanço de pagamentos, desemprego elevadíssimo,
que levou ao fim dos sindicatos enquanto uma característica força reivindicadora de
ganhos salariais, redução da jornada de trabalho, recebimento de horas-extras
trabalhadas e benefícios. O resultado é o esgarçamento do tecido social com miséria,
pobreza, violência, tensão e desigualdades (CHESNAIS, 1997; BRAGA, 2000b;
OLIVEIRA, 2000; GONÇALVES, 2000).
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Neste artigo será percorrido o caminho das mudanças na legislação brasileira
acerca do sistema financeiro e da política de comércio exterior no governo Collor
(março de 1990 a setembro de 1992) que teve a finalidade de alinhar-se ao aspecto
econômico da globalização marcado por operações securitizadas e pela facilidade de
entradas e saídas de capitais. A análise foi dividida em três itens: 1. A liberalização
cambial; 2. A abertura financeira; e 3. A abertura comercial. A adoção do mercado livre
de câmbio foi a premissa para a política financeira de desregulamentação do mercado de
capitais, que aliada à queda das taxas de juros internacionais a e alta dos juros no Brasil
tem como resultado a volta dos fluxos voluntários de capitais para o país, que, por sua
vez, estava condicionada ao pagamento do serviço da dívida externa.
1. A liberalização cambial
A política cambial no governo Collor resume-se à substituição da política de
preços administrados, ou política de minidesvalorizações, pelo mercado livre de
câmbio, ou melhor, pelas flutuações sujas, em virtude do BC intervir (comprar ou
vender dólar) no mercado de “livre” câmbio quando a “mão invisível” do mercado
estiver gerando preços de câmbio desfavoráveis à maioria da elite financeira
especuladora/rentista. A idéia subjacente ao novo regime cambial era inverter os
parâmetros até então vigentes na gestão da taxa de câmbio, a qual nos anos 80 pautou-se
pela meta de geração de mega-superávits na balança comercial, como forma de obter os
recursos necessários aos pagamentos da dívida externa contraída na década de 70, os
quais foram parcialmente interrompidos como efeito da moratória mexicana em 1982.
As desvalorizações cambiais procuravam tornar as exportações brasileiras mais
competitivas, estimulando o deslocamento da produção para o mercado internacional.
Com a nova política cambial de 1990 o Banco Central do Brasil (BC) deixou de ter que
comprar (vender), à taxa por ele estipulada, todo o fluxo de entrada (saída) de divisas no
país. A taxa de câmbio passou a ser determinada pela oferta e demanda de divisas no
mercado (ANDRADE, 1991; APPY et alli, 1995).
Entretanto, Appy (et alli, 1995, p.64) adverte que:
Houve uma preocupação maior com o controle da taxa de câmbio do
que com as reservas internacionais. Efetivamente, um dos principais
motivos para a introdução do mercado livre de câmbio deve ter sido a
preocupação em incluir medidas de caráter liberal em um Plano

4
marcado por forte intervenção estatal. Ao manter a taxa de câmbio, o
BC sancionou o forte afluxo de divisas que se seguiu ao Plano. O
elevado volume de Adiantamento de Contratos de Câmbio feitos pelos
exportadores, para obter liquidez e dar prosseguimento às suas
atividades, era bem superior à demanda por divisas decorrentes das
importações e das transações financeiras. A participação do BC
comprando divisas evitou que a taxa de câmbio se valorizasse ainda
mais, repôs parte da perda anterior de reservas internacionais e se
tornou um dos principais fatores de reintrodução de liquidez na
economia nos meses seguintes ao plano.

No início de 1991, o mercado de câmbio mostrou-se estável devido a vários
fatores como o retorno do pagamento de parte dos juros da dívida externa em janeiro; a
substituição do overnight pelo FAF( Fundos de Aplicação Financeira) e a criação da TR
(Taxa Referencial de Juros), em fevereiro; e a mudança da equipe econômica em maio.
Nesse período, as pressões sobre o dólar no mercado paralelo foram contidas pelas
operações do BC com ouro. Ao longo do segundo semestre de 1991 estava em gestação
uma grave crise cambial. A valorização do câmbio e as baixas taxas reais de juros
levaram os exportadores a atrasarem o fechamento de câmbio, provocando uma redução
expressiva das reservas internacionais. A perspectiva de uma crise cambial refletiu-se
em um aumento da especulação com divisas. Para conter esse movimento, o BC
interveio vendendo grande quantidade de ouro e moeda estrangeira, provocando uma
redução ainda maior das reservas internacionais (APPY et alli, 1995).
No final de setembro, o governo promoveu uma minidesvalorização cambial que
foi insuficiente para conter os movimentos especulativos, os quais se agravaram em
outubro. Neste mês, a inflação saltou de 16% para 25%, enquanto as reservas
internacionais atingiram seu mínimo legal (sugerido pelo Senado Federal). A
minidesvalorização estava no contexto de medidas preparatórias do acordo com o FMI,
em fase de negociação. Assim, entre manter o equilíbrio interno de desaceleração das
expectativas inflacionárias e buscar o equilíbrio externo do fluxo de divisas, o governo
optou pela segunda alternativa (Folha de S. Paulo, 1/10/1991).
A perspectiva de descontrole da inflação e os desajustes cambiais conduziram,
no final de outubro, à maior crise financeira desde o início do governo Collor. Diante da
grande redução das reservas, o BC suspendeu a venda de ouro e divisas ao mercado, ao
mesmo tempo em que promoveu uma elevação brutal das taxas de juros, com vistas a
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conter o movimento especulativo, além de atuar para manter as desvalorizações reais da
taxa de câmbio até o final do ano (APPY et alli, 1995).
Tabela 1: Reservas internacionais (US$ bilhões)

1989
1990
1991
1992
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set

9,68
9,97
9,41
11,87
14,38
17,06
18,52
20,51
21,7
22,71
23,11
21,96

Fonte: Relatório anual 1992 - BCB

Em 1992, as reservas internacionais aumentaram sobremaneira (Tabela 1) se
destacando entre os resultados econômicos nesse período e decorreu da forte entrada de
recursos externos que, por sua vez, além de estimulada pela elevada diferença nas taxas
de juros externa e interna contou com o reforço da desregulamentação financeira sobre
o movimento de capitais.
Com o fim da ordem de Bretton Woods, emergiu, entre outras coisas, a retirada
da fixação da taxa de câmbio pelo BC. O fato é que uma taxa câmbio fixa se desdobra
em reduzidos movimentos de capitais entre as fronteiras e em baixa taxa de juro, ou
seja, estreita-se os caminhos para a especulação, uma vez que as políticas monetária e
fiscal podem ser direcionadas para o longo prazo, com juro baixo e investimento estatal
em infra-estrutura para estimular os investimentos privados.
Logo, o enquadramento do governo Collor à política de câmbio determinado
pelo mercado corresponde às aspirações dos controladores do capital internacional,
porque passa a se adotar altas taxas de juros para oferecer um alto ganho e passa a se
sinalizar segurança pela intervenção do BC no mercado, em detrimento da elaboração
de políticas de desenvolvimento sócio-econômico. Portanto, essa eterna necessidade de
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passar segurança no cenário internacional corrói os recursos públicos, porque eles são
usados para salvar os mercados nos momentos de baixas, provocando recessão,
estagnação econômica, desemprego, miséria, fome, violência e faz cada um dos
brasileiros sentir na pele que moram em um país periférico.
2. A abertura financeira
Desde a crise da dívida externa ao final de 1982 que provocou, entre outras
consequências, a interrupção das concessões de empréstimos voluntários ao Brasil, o
país somente contou com novos recursos acordados em processos de renegociação da
dívida. Os empréstimos voluntários restringiram-se a uma reduzida parcela de
desembolsos de matriz para filial. Entretanto, este cenário começou a mudar a partir do
governo Collor, em 1990, quando o país contou com empréstimos no valor de US$ 911
milhões, sendo US$ 258 milhões na modalidade de intercompanhias, US$ 631 milhões
em commercial paper e US$ 22 milhões com o lançamento de bônus (BACEN, 1992, p.
108).
Em 1991 ocorre uma significativa alteração em relação ao ano anterior, tanto na
composição dos fluxos de recursos externos quanto na intensidade de entrada desses
recursos, a partir da política de intensificação da abertura da economia brasileira
patrocinada pelo ministro Marcílio Marques Moreira para atração de capital estrangeiro,
favorecendo as aplicações no mercado de capitais. A captação externa atingiu US$ 11,6
bilhões (representando mais que o dobro do ano anterior), com crescente participação
dos títulos de dívida direta e dos investimentos em bolsas de valores. No período 198790, o mercado de capitais recebeu, em média, 34% do total dos investimentos em
moeda, passando para 55% em 1991 e 74% 1992 (BACEN, 1993, p. 81; APPY et alli,
1995).
Essa é uma das características mais explícitas do governo Collor, a liberalização
e a desregulamentação financeira que propiciam o retorno do país ao mercado
internacional de capitais. Trata-se de um movimento mais amplo, iniciado em 1989,
através do qual os países periféricos altamente endividados voltam a ter acesso aos
fluxos de capital externo voluntário em um contexto de conflitos e impasses na
renegociação de suas dívidas com os credores. Essas mudanças fazem com que o
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ingresso líquido de capitais na América Latina aumentasse de US$ 9,3 bilhões em 1989
para US$ 60,8 bilhões em 1992 (MEYER, 1994; APPY et alli, 1995).
Esse vultuoso afluxo de capital para a região foi influenciado pela redução da
taxa de juros dos títulos norte-americanos promovida pelo FED (Banco Central dos
EUA) e o posterior aumento dos juros por parte dos países latino-americanos. Segundo
Meyer (1994, p. 5-8):
Em 1989, a libor [taxa de juro dos títulos da dívida do Tesouro norteamericano] média (6 meses) para aplicações em dólares estava em
9,3% a.a. e no primeiro semestre de 1993, havia caído para 3,5% a.a.
Essa redução na taxa de juros não só tornou menos atrativas as
aplicações em dólares norte-americanos, ‘vis-à-vis’ das elevadas taxas
de juros praticadas por países latino-americanos, como também
melhorou os indicadores de solvência desses países.[...] O diferencial
efetivamente observado entre as taxas de juros domésticas e externas
atingiu seu ápice em janeiro de 1992, quando a taxa de juros interna
dos certificados de depósitos interbancários, deflacionada pela
variação da taxa de câmbio, alcançou em termos anualizados, 69%
contra uma taxa de juros externa para aplicações em dólares de apenas
4,1% ao ano. Com diferenciais dessa magnitude, um número crescente
de instituições brasileiras voutou-se para o mercado internacional de
capitais.

As saídas de dinheiro ou a aquisição de ativos no exterior foram realizadas
principalmente via fundos de investimento estrangeiro (FIEs). Nestes, as pessoas
(proprietários de grandes fortunas) compram cotas e o fundo analisa as diferentes
rentabilidades das aplicações para aplicar o dinheiro do dono da cota e informá-lo onde
foi aplicado seu dinheiro, quanto vai render e quanto renderia em todas as outras
aplicações. Com os juros oferecidos pelo Brasil, não restava dúvida do destino das
aplicações. Assim, os FIEs adquiriam títulos da dívida brasileira (C-Bonds) no exterior
(CARNEIRO, 2000).
Outra facilidade à saída de capital foi a flexibilização das regras da conta de
pessoas físicas não-residentes (CC-5). Em 1992, a permissividade do Banco Central às
operações de compra de moeda estrangeira, levou os bancos a captarem depósitos em
moeda nacional para convertê-los em depósito em moeda estrangeira na matriz do
banco no exterior, levando a uma expressiva expatriação de capitais. Com essas
operações somadas às dos FIEs, estavam eliminadas na prática as restrições às saídas de
capital (CARNEIRO, 2000).
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No tocante à entrada de capitais estrangeiros, o governo brasileiro além de elevar
a taxa de juros, estimulou a entrada de recursos facilitando os mecanismos de entrada e
de saída por meio da retirada da cobrança de imposto de renda que incidia sobre a
remessa de receitas de juros, comissões e colocação de títulos no exterior, ou seja, abriu
mão de intervir no destino e no prazo de permanência do capital. Desse modo, o
ingresso de recursos externos durante o governo Collor foi de US$ 29,5 bilhões
captados via, empréstimos intra-empresas, emissão de títulos de dívida, empréstimos e
financiamento de organismos internacionais e fornecedores, operações de leasing e
investimento direto na bolsa de valores (BACEN, 1992, p.108; APPY et alli, 1995).
Para estimular o ingresso de capitais estrangeiros, além da extinção, a partir de
janeiro de 1992, da incidência do imposto de renda sobre as remessas ao exterior de
lucros e dividendos, adicionalmente, foi reduzido de 12 para 6 anos o prazo mínimo de
permanência no país de recursos advindos de títulos da dívida externa utilizados nos
leilões de privatização. No que tange aos reinvestimentos no país, foi eliminado o prazo
mínimo de dois anos durante o qual o investidor estrangeiro estava impedido de alienar
os ativos adquiridos no processo de privatização. Com essas medidas os retornos de
investimentos estrangeiros atingiram US$ 2,3 bilhões e em sua quase totalidade, US$
2,2 bilhões, relativos à remessa de recursos aplicados no mercado de capitais. Uma das
características desse mercado é a volatilidade das aplicações, que reflete movimentos
especulativos em curto prazo. Dos US$ 3,9 bilhões destinados ao mercado de capitais,
90% tiveram origem em cinco países: EUA (46%), Ilhas Cayman (16%), Reino Unido
(15%), Antilhas Holandesas (8%) e Bahamas (5%). Da mesma forma, as repatriações
com destino a esses países responderam por 91% do total dos retornos. As Antilhas
Holandesas e as Ilhas Cayman (paraísos fiscais) repatriaram praticamente a totalidade
de seus ingressos no ano, enquanto para os EUA retornaram 54%, Reino Unido 48% e
Bahamas 22% (BACEN, 1993, p. 82).
De acordo com Meyer (1994, p. 11):
Um dos traços marcantes da experiência brasileira de 1992 foi o fato
de a entrada de capitais ter sido acompanhada de um inédito
megasuperávit de US$ 6,3 bilhões na conta de transações correntes.
[...] Entre as minidesvalorizações de meados de 1992, a despeito da
substancial entrada líquida de capitais, o país desvalorizou sua taxa de
câmbio. Esse fato, aliado à elevação dos juros internos e à recessão
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interna, estimulou as exportações e propiciou a geração de um saldo
comercial de US$ 15,5 bilhões em 1992. O resultado da conta de
transações correntes deve-se ainda à redução do déficit da conta de
serviços e ao ingresso de divisas por meio de transferências
unilaterais. Os substanciais resultados positivos tanto na conta
corrente como na de capitais proporcionaram acumulação recorde de
haveres externos do BC de US$ 14,7 bilhões em 92 (Tabela 2).
Tabela 2: Balanço de Pagamentos do Brasil (US$ bilhões)
Discriminação
1990
10,8
I-Balança Comercial (FOB)
Exportações
31,4
Importações
20,7
II-Serviços (Líq.)
-15,4
Juros
-9,7
Demais
-5,6
III-Transferências Unilaterais (Líq.)
0,8
IV-Transações Correntes (I+II+III)
-3,8
V-Movimento Líq. Capital (1+2+3)
4,3
1-Capitais voluntários
-6,4
Investimentos
0,3
Brasileiros
-0,7
Estrangeiros
1
Mercado de Capitais
0,1
Outros
0,9
Financiamentos
-4,3
Brasileiros
-0,1
Organismos Internacionais
-1,1
Agências Governamentais
-2,8
Comprodores e Fornecedores
-0,3
Empréstimos em moeda
-1
Intercompanhias
0,1
Bônus e outros
0,5
Bancos
-1,5
Capitais de curto prazo
-1,1
Erros e omissões
-0,3
2-Capitais não-voluntários
10,2
Refinanciamentos
0,2
Atrazados
10
Incorridos
10,5
Regularizados
-0,5
3-Contrapartidas
0,5
VI-Variação de reservas (-=aumento)
-0,5

1991
10,6
31,6
21
-13,5
-8,6
-4,9
1,6
-1,4
1
-4,7
0,5
-1
1,6
0,6
1
-4,8
-0,1
-0,9
-2,5
-1,3
2,4
0,1
3,5
-1,3
-3,8
0,9
5,6
0
5,6
8,3
-2,6
0,1
0,4

1992
15,5
36,1
20,6
-11,3
-7,3
-4
2,1
6,3
8,4
5,4
3
-0,1
3,2
1,7
1,5
-3,7
0,1
-1
-1,7
-1,1
5,8
0,5
5,7
-0,4
1,5
-1,1
3
17,3
-14,7
1,9
-16,1
0
-14,7

Fonte: Banco Central apud Meyer (1994)

Entretanto, como os recursos externos que entraram no Brasil eram do prazo
bastante reduzido, não havia qualquer espaço para utilização destes recursos na
ampliação de importações de máquinas e equipamentos para aumentar investimentos de
maturação necessariamente longa. Segundo Meyer (1994, p. 23):
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O BC absorveu o ingresso de capitais com o objetivo de evitar a
valorização da taxa de câmbio e recompor o nível de suas reservas
internacionais. Os recursos domésticos para financiar essa operação
foram obtidos basicamente por meio da colocação da dívida pública
no setor privado. A opção de financiar a aquisição de reservas
internacionais com dívida interna agravou o déficit público, pois a
taxa de juros incidente sobre a dívida interna era muito superior à taxa
de juros incidente sobre as reservas internacionais. Além disso, essa
opção freou a queda das taxas de juros domésticas, cristalizando o
elevado diferencial entre as taxas de juros internas e externas e
perpetuando, assim, a arbitragem de taxas de juros. Foi essa
possibilidade de arbitragem que, em última análise, propiciou ao setor
privado consolidado captar recursos externos para simplesmente
aplicá-los em dívida pública interna.

Com isso, pode-se dizer que houve uma abertura financeira devido às facilidades
criadas para a entrada e saída de capitais de não-residentes e residentes, o que se
desdobrou em uma maior conversibilidade da conta capital do balanço de pagamentos,
uma vez que operações antes realizadas com moeda doméstica (investimento e
empréstimo) passam a ser realizadas em dólar (CARNEIRO, 2000).
Portanto, a escala das reservas internacionais do país, foi financiada através da
expansão da dívida pública, mitigando o alcance das políticas monetária, cambial e
fiscal, dada a necessidade de evitar uma fuga acelerada de recursos. Com isso, a
orientação neoliberal da política econômica externa de Collor somou ao processo de
liberalização e desregulamentação financeira e comercial, a política de juros elevados
para a captação de poupança internacional, via expressivo aumento do ingresso de
capitais na forma de investimentos e empréstimos de longo e curto prazo que
incrementavam as reservas internacionais. A elevada taxa de juros no Brasil, por sua
vez, estimulava a captação de recursos no exterior pelo setor privado alimentando,
assim, a escalada da dívida interna e externa pública, cujo serviço na verdade sustenta a
lucratividade das empresas e dos bancos (OLIVEIRA, 2000).
Em síntese, esse novo padrão de acumulação de capital baseado na captação
externa de dinheiro não gerou novas fontes de financiamento do desenvolvimento sócioeconômico brasileiro, pois o resultado, além do aumento da dívida pública, é uma
recessão no início da década sob o governo Collor, com forte retração do PIB de -4,3%
em 1990, negligente crescimento de 0,3% em 1991 e nova retração de -0,8% em 1992.
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Esses números refletem o impacto imediato da investida liberalizante que
simultaneamente à abertura financeira adicionou a abertura comercial e as privatizações.
Neste caso, é importante destacar o estímulo à participação do capital estrangeiro nas
privatizações, em virtude de que essa posição fica à direita da condução do processo de
privatização da Inglaterra da primeira-ministra precursora do neoliberalismo no
hemisfério norte, Margareth Thatcher, que estimulou a compra de ações das estatais
pelos cidadãos ingleses, ou seja, fez-se uma pulverização das ações, gerando um maior
controle social das atitudes das empresas. No Brasil, o governo Collor, sublinhou a
posição dependente e periférica do país e iniciou as privatizações com a venda das ações
de empresas dos setores industriais, as quais foram adquiridas por grupos estrangeiros.
Tem-se aí o início da perda de controle do setor produtivo pelo Estado, isto é, a
transferência para o exterior das decisões de investimentos dos principais ramos de
atividade da economia.
3. A abertura comercial
Entre as medidas adotadas na condução da política comercial pelo governo
Collor destacam-se: A completa eliminação dos principais instrumentos de proteção à
indústria nacional - os controles quantitativos sobre as importações. Também foi
abolido o Anexo C, o qual regulamentava a lista de 1.300 produtos com importação
proibida devido à produção de similar nacional; A redução gradual da alíquota nominal
de importação dos produtos; A instituição de alíquota zero para a importação de bens de
capital sem produção nacional; O fim da reserva de mercado para a informática; A
redução em 50% do adicional de frete para renovação da Marinha Mercante,
extinguindo-o a partir de 1991 juntamente com o adicional da tarifa portuária; A
constituição por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai do Mercado Comum do Sul, o
Mercosul, em 1991, com o objetivo de reduzir paulatinamente as barreiras tarifárias
entre aqueles países (ANDRADE, 1991; BACEN, 1991).
Ao definir a concorrência como o meio de se atingir a finalidade do crescimento
colocava-se uma alternativa radical à estrutura herdada de meados dos anos 50, o
desenvolvimentismo, caracterizado pela presença estatal nas indústrias de base e na
infra-estrutura para fazer frente à industrialização por substituição de importações
(CARNEIRO, 2000). Assim, no início dos anos 90, a gestão Collor argumentava que
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“as medidas protecionistas que vigoraram durante muito tempo impediram avanços
profundos no caminho da modernidade, ao restringir o desenvolvimento mais eficiente
da indústria nacional” (BACEN, 1991, p. 85).
Logo, o documento com as diretrizes gerais para política industrial e de
comércio exterior, do Ministério da Economia Fazenda e Planejamento (MEFP), de
08/06/1990, indicou a abertura da economia brasileira como a forma de induzir a
indústria nacional à obtenção de ganhos de produtividade pela absorção de progresso
técnico; Instituiu a comissão consultiva para revisar as tarifas aduaneiras; Reduziu os
índices de nacionalização exigidos para financiamento pelas agências oficiais; Alterou
as tarifas aduaneiras do setor têxtil; reduziu o IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados) dos automóveis com mil cilindradas; e Instituiu alíquota zero para
importação de produtos sem similar nacional (Indicadores FEE/RS, v.18, n.3, 1990).
Dentre outras medidas liberalizantes adotadas ainda em 1990, pode-se destacar:
a Portaria nº 530, de 11/09/1990, do MEFP, que reduziu as alíquotas de importação de
insumos, máquinas e implementos agrícolas; o Documento do MEFP e da Secretaria de
Ciência e Tecnologia, de 12/09/1990, que pregou a capacitação tecnológica da indústria
nacional. Para tanto, adotou, entre outras medidas, a simplificação dos procedimentos e
controles relativos à adesão a projetos de pesquisa cooperativa no exterior e à
contratação e transferência de tecnologia; e eliminou a reserva de mercado para alguns
setores da informática (Indicadores FEE/RS, v.18, n.3, 1990).
A nova política comercial pretendia, ao promover uma abertura maior da
economia, estimular a entrada dos produtos importados capazes de modernizar o parque
industrial local e reforçar, assim, a política de combate à inflação pelas entradas
progressivas de produtos mais baratos no mercado interno. A idéia era que o manejo das
tarifas seria uma arma de curto prazo para combater abusos na formação dos preços.
Contudo, o principal obstáculo colocado a essa política em 1990 foi a instabilidade
macroeconômica e a necessidade de proteger as reservas internacionais com o objetivo
de garantir um relativo equilíbrio nas contas externas. Ou seja, a economia brasileira
requeria para sua efetiva reinserção nos fluxos mundiais de comércio e investimento, o
equacionamento das questões financeiras asfixiantes associadas à crise da dívida
externa, o que não aconteceu em 1990 (ANDRADE, 1991).
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O processo de liberalização das importações (Tabela 3) apresentou como
consequência imediata aumento das importações provenientes de países desenvolvidos,
especialmente pela tendência de ampliação das importações de bens de capital, que
cresceram mais de US$ 1 bilhão em 1990 (Tabela 4). Deve-se ressaltar o incremento
das compras efetuadas nos EUA (12,4%), Japão (3,2%), Alemanha (18,1%), Itália
(48,9%) e França (8,5%) (BACEN, 1991, p. 95).
Tabela 3: Evolução da alíquota nominal de importação
Setor
Transform. de Prod. Minerais Não-Metálicos
Metalúrgica
Mecânica
Material Elétrico e de Comunicações
Material de Transporte
Papel e Papelão
Borracha
Química
Produtos Farmacêuticos e Veterinários
Perfumaria, Sabão e Velas
Plásticos
Têxtil
Vestuário, Calçados e Artefatos de Tecido
Alimentício
Bebidas
Fumo
Média

1985/88
87,70
65,15
58,88
91,73
105,53
75,80
95,58
32,48
43,28
158,83
142,93
142,03
166,55
77,50
159,50
176,10
104,97

1989/93
18,97
21,33
31,59
34,69
40,65
17,34
37,12
16,70
22,92
44,40
34,79
39,54
45,31
23,51
54,66
60,55
34,00

1994/97
7,18
12,14
16,76
18,31
24,69
10,48
12,63
6,63
8,58
8,58
16,38
15,18
19,55
12,53
13,93
10,16
13,37

Fonte: Rossi Jr. e Ferreira, P. C., 1999.

Tabela 4: Importações brasileiras (US$ bilhões)

Discriminação

1989

Total
18,263
Petróleo e deriv. 3,753
Bens de Capital 4,873

1990

1991

1992

20,661
4,734
5,932

21,041
4,073
5,966

20,554
4,141
6,335

Fonte: Boletim do Banco Central

A isenção das alíquotas do imposto de importação para máquinas, equipamentos,
aparelhos e instrumentos sem produção nacional resultou ainda na queda do superávit
comercial brasileiro com os EUA (principal origem e destino das mercadorias
comercializadas pelo Brasil) que se situou em US$ 3,265 bilhões em 1990 e US$ 1,311
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bilhões em 1991. Destarte, a importação de produtos brasileiros pelos EUA, que em
1990 representa 24,2% do total das exportações do Brasil, se reduz a 17,5% em 1997.
Enquanto, no mesmo período, a porcentagem de importação de produtos norteamericanos no total das importações do Brasil escalou de 19,8% para 23,1%
(CARNEIRO, 2000). Tudo isso, reflexo da abertura unilateral do comércio exterior
brasileiro, uma condição prévia para a retomada de empréstimos aos países da América
Latina concedidos pelos organismos financeiros internacionais (BATISTA, 1994).
Dessa maneira, o governo executou o cronograma de redução de tarifas de
importação para 13.500 itens a ser cumprido entre 1991 e 1994. Para fixação das
alíquotas, fez-se avaliação da cadeia produtiva de cada atividade, estabelecendo-se
alíquota zero para produtos em que o país detém vantagem comparativa (como exemplo
deste caso, a Portaria nº 23, de 15/02/1991, do MFEP, isentou do imposto sobre
importação as carnes de animais da espécie bovina, frescas, resfriadas ou congeladas
por até dois meses), produtos sem produção nacional, produtos com proteção natural, ou
seja, de elevado custo de transporte internacional, e outros com pequeno valor agregado.
O Documento do MFEP, de 27/02/1991, isentou de IPI às empresas na aquisição de
máquinas e equipamentos; Instituiu depreciação acelerada para os investimentos
realizados nos anos de 1991 e 1992; Eliminou a exigência de financiamento externo
para importação de máquinas e equipamentos; e Reduziu para 60% do limite máximo
do índice de nacionalização que pode ser exigido por agências oficiais de crédito; Reviu
os dispositivos legais, de modo a permitir que o BNDES pudesse realizar operações
financeiras com empresas de capital estrangeiro, subordinadas à capitação de recursos
adicionais no mercado internacional de capitais (Indicadores FEE/RS, v.19, n.2, 1991;
BACEN, 1992).
Seguindo essa orientação, a Portaria do MEFP, de 4/3/1992, isentou o IPI para a
importação de 37 itens de bens de capital sem similar nacional. Logo depois, em
24/3/1992, reduziu as alíquotas de importação desses itens. Dessa forma, a partir de
1/10/1992, o Brasil passou a operar com tarifa média de 16,8%, comparativamente a de
31,2% que prevalecia em 1990. Ao completar-se a última etapa do programa de
rebaixas tarifárias, prevista para 1995, mas antecipada para julho de 1993, a alíquota
média deveria situar-se em 14,2%, e a máxima em 35%. Ademais, previa até 1995, a
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eliminação completa de tarifas no âmbito do Mercosul, com o estabelecimento de tarifa
externa comum (BACEN, 1993, p. 66).
Em 1991, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai formalizaram o Mercado
Comum do Sul - Mercosul - entre os quatro países. De acordo com o Bacen (1992, p.
119), durante o período de transição (1991/95), seriam abolidas as barreiras nãotarifárias e tarifárias; estabelecida tarifa externa e política comercial comum em relação
a terceiros mercados, bem como coordenação de posições em foros econômicocomerciais regionais e internacionais e coordenação de políticas macroeconômicas e
setoriais: agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, serviços,
alfandegária, transportes, comunicações.
De qualquer modo, em 1992, as exportações cresceram 14,2% em relação ao ano
anterior devido, sobretudo, ao aumento das exportações de produtos industrializados,
notadamente para a Argentina (Tabela 5), que passou a ser o segundo principal mercado
para os produtos brasileiros, com participação de 8,5%. Vale ressaltar ainda que a
implementação de políticas liberalizantes em diversos países latino-americanos, ensejou
incremento nas importações desses países favorecendo as exportações brasileiras
(BACEN, 1993, p. 77).
Tabela 5: Exportações brasileiras (US$ bilhões)

Discriminação

1989

1990

1991

1992

Total
Industrializados
Manufaturados

34,383
24,441
18,634

31,391
22,096
16,988

31,62
22,449
17,085

35,793
26,514
21,356

Fonte: Boletim do Banco Central

Entretanto, a integração comercial dos países do Mercosul, reflete a busca de
alternativas para fazer frente a diminuição das importações feitas pelos países
desenvolvidos, haja vista que apesar de todo esse esforço liberalizante visando a
escalada da competitividade dos produtos da indústria brasileira no comércio mundial a
partir de ganhos de produtividade, o que realmente se verificou foi uma inserção
regressiva destes produtos, já que “o aumento da produtividade está associado a um
crescimento modesto da produção, a níveis baixos de investimento, a um crescente
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desemprego e a um incremento modesto da capacitação tecnológica e organizacional”
(GONÇALVES, 2000, p. 89).
A indústria baseada em mão-de-obra foi a que mais sofreu com a redução
indiscriminada das alíquotas de importação, com destaque para o setor produtor de
tecidos e vestuário, cujo comércio com o exterior passa do saldo positivo de US$ 751
milhões em 1989 para o saldo negativo de US$ 845 milhões em 1995.
Conseqüentemente, o número de empregados na indústria têxtil brasileira, incluindo
tecelagem e malharia, despenca de 542.126 operários em 1990, para 289.577
empregados em 1995.
Segundo Gonçalves (2000, p. 93), houve a reprimarização das exportações
brasileiras revertendo uma tendência de longo prazo, isto é, a abertura comercial no
Brasil, na verdade, forçou uma maior especialização produtiva do país nos setores
baseados em recursos naturais, porque ao longo dos anos 90, mesmo com a
produtividade industrial maior do que a agrícola, os produtos agrícolas brasileiros
aumentaram sua participação no comércio mundial de 2,43% em 1990-94 para 2,92%
em 1995-98, enquanto, as exportações brasileiras no comércio mundial de
manufaturados reduziram-se de 0,76% em 1990-94 para 0,68% em 1995-98.
Como já foi dito anteriormente, a abertura comercial do governo Collor causou
imediatamente o aumento das importações de produtos industrializados de maior
tecnologia e bens de capital provenientes dos países hegemônicos e a redução das
exportações brasileiras para estes, as quais se concentram em commodities agrícola ou
industrial. Em síntese, nas relações com os países ricos o Brasil sublinhou sua
subordinação.
4. Conclusão
As taxas de câmbio fixas do sistema de Bretton Woods, praticamente impediam
especulações contra as moedas dos diversos países, os quais podiam oferecer baixas
taxas de juros como premissa do crescimento econômico. O colapso daquele sistema
inaugurou a partir dos anos 80 um período de taxas de câmbio flutuantes que carrega
como principal característica o potencial de especulação. Assim, um país da periferia do
sistema capitalista, como o Brasil, que detêm dívida externa colossal e fama de mau
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pagador passa a operar sua política financeira com o eterno compromisso de fabricar
confiança/segurança para o mercado praticando um juro real elevado devido à
volatilidade do capital que viaja pelo o mundo na busca dos maiores ganhos.
Ou seja, devido à taxa de câmbio flutuante, ao serviço da dívida e às remessas de
lucros, o Brasil tem um balanço de pagamentos que carece de capital estrangeiro para
ajustar o desequilíbrio que a presença do capital estrangeiro provoca. Esse círculo
vicioso expressa a especificidade do capitalismo no Brasil. É nesse formato dependente
e subordinado que o governo Collor insere o país no circuito de valorização da riqueza
privada internacional. Um contexto em que o capital internacional é remunerado pelos
recursos públicos desviados do investimento produtivo e em infraestrutura para o
pagamento de juros. Em outras palavras, uma ampliação da riqueza abstrata do mundo
pelo aumento da miséria real da população brasileira.
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UM ESTUDO SOBRE OS PADRÕES DE POSSES DE ESCRAVOS EM
MINAS GERAIS (1713-1773)

Raphael Freitas Santos
Mestrando em História - UFMG
Resumo:
Esse trabalho tem como objetivo contribuir para as discussões em torno do grande “enigma
mineiro” que se refere ao apego da economia mineira à escravidão mesmo após a crise da
mineração. Para tanto, foi feita uma análise comparativa da estrutura de posses de escravos
em três regiões mineiras: Sabará, São João del Rey e Ouro preto. Os resultados encontrados
apontam para a dinamicidade das duas primeiras regiões. Mesmo se tratando de comarcas
voltadas, principalmente para a produção de gêneros voltados para o mercado interno após
a segunda metade do século XVIII, as comarcas do Rio das Velhas e do Rio das Mortes
conseguiram acessar o mercado internacional de escravos e incrementar as unidades
produtivas locais com a mão-de-obra africana. Pode-se inferir, portanto, que, embora não
atingisse os mesmo lucros que as plantations, as unidades produtivas voltadas para o
mercado interno, em algumas regiões mineiras, poderiam ser bastante lucrativas.
Palavras-chave:
Minas Gerais; século XVIII; mercado interno.

UM ESTUDO SOBRE OS PADRÕES DE POSSES DE ESCRAVOS EM
MINAS GERAIS (1713-1773)
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A posse de escravos está, inevitavelmente, ligada ao poder econômico. Com isso, as
sociedades escravistas tendiam, em termos gerais, a uma reprodução das hierarquias
sociais. Com base nos recursos econômicos, alguns grupos conseguiam uma grande
concentração de escravos para si e suas unidades produtivas. Por outro lado, a posse de
homens engrandecia ainda mais seu status perante a sociedade, afirmando sua posição no
topo da hierarquia social.
Isso porque, dentre outras coisas, se cultivava, nas sociedades de Antigo Regime,
uma ética do não-trabalho. Nesse sentido, “o acesso a escravos que pudessem, pelo menos
em tese, rechaçar o trabalho e engrandecer os homens, difundia o apreço pela honra, pela
imposição coletiva de comportamentos ancorados na lealdade, na palavra e na distinção de
si”.1 Por isso, apesar da tendência observada na sociedade mineira, com o passar dos
tempos, de alta concentração de renda, muitos foram os indivíduos que tiveram acesso a
escravos nas Minas durante o século XVIII.
Foram examinados junto a uma base de dados, 379 inventários entre o período de
1713 e 1773, do qual foi construído um panorama da posse de escravos na comarca do Rio
das Velhas setecentista. Essa comarca, cuja cabeça era Vila Real de Nossa Senhora da
Conceição de Sabará, foi a maior comarca mineira durante todo o século XVIII.
A partir da documentação analisada foi possível perceber que uma das principais
características da região foi sua economia bastante diversificada. Na Comarca era possível
encontrar desde inúmeras águas e terras para minerar – que contavam, não raramente, com
roças de subsistência – até grandes fazendas de gados, principalmente à margem do Rio das
Velhas, e unidades produtivas especializadas na produção de gêneros voltados para o

1

SILVEIRA, Marco Antônio. Fama pública: poder e costume nas Minas setecentistas. São Paulo: Tese de
doutoramento apresentado a FFLCH/USP. São Paulo, 2000, p.193.

mercado local. A região contava ainda com dois importantes grupos – os comerciantes e os
fazendeiros – que controlavam o crédito na região.2
Outra característica marcante da Comarca foi a sua enorme população escrava. A
análise da composição dos plantéis de escravos, tem aqui o objetivo de aquilatar a
discussão levantada a mais de duas décadas no que tange a relação entre a economia
mineira e escravidão após a crise da mineração.3 Apesar de tratar de um período que
abrange, majoritariamente, um momento de auge na extração aurífera, foi possível trazer a
tona questões importantes para explicar o apego da economia mineira à escravidão, mesmo
após a segunda metade do século XVIII. Além disso, foi objetivo desse trabalho apresentar
um panorama da região do Rio das Velhas, principalmente quanto à concentração da
riqueza percebida a partir da concentração, cada vez maior, na posse de escravos.
De acordo com a tabela 1 é possível perceber que a posse de escravos vai
aumentando na medida em que as faixas de fortuna acumuladas vão crescendo. Apesar da
média elevada observada na comarca do Rio das Velhas, entre 1713 e 1773, – 14,6 escravos
por proprietário –, existiam diversos padrões quanto à posse de escravos, variando de
acordo com os grupos sociais. 4
Por isso a população inventariada pode ser dividida quanto à sua capacidade de
acumulação de riquezas. Chegamos a seis grandes grupos. O primeiro era composto de
pessoas que acumularam até 499$999, que integravam a população livre e pobre da região.
Aqueles que acumularam entre 500$000 e 1:999$999 compunham uma camada média que
tinham posses, mas que não chegaram a acumular tanta riqueza quanto a terceiro grupo, que
eram os indivíduos que conseguiram acumular entre 2:000$000 e 4:999$9999 em vida. Os
grupos seguintes foram compostos por indivíduos considerados ricos nessa sociedade.

2

Ver: SANTOS, Raphael Freitas. “Devo que pagarei”: práticas creditícias e mercado interno em Minas
Gerais. Comarca do Rio das Velhas, 1713-1773. Dissertação de mestrado a ser apresentado ao PPGH-UFMG.
3
Destaca-se nesse sentido: MARTINS, Roberto Borges. Minas Gerais, século XIX: tráfico e apego a
escravidão. IN: Estudos Econômicos, 13(01): 181-209, 1983; SLENES, Robert. Os múltiplos de porcos e
diamantes: a economia escravista de Minas Gerais no século XIX. IN: Cadernos IFCH-UNICAMP. 1no 17,
1985; LIBBY, Douglas Cole. Transformação e Trabalho em uma economia escravista: Minas Gerais no
século XIX. São Paulo: Brasiliense, 1988; ALMEIDA, Carla Maria Carvalho. Alterações nas unidades
produtivas mineiras: Mariana – 1750-1850. Niterói: Dissertação de mestrado apresentado ao ICHF/UFF,
1994.
4
É preciso destacar que a relação, na verdade, não é de escravo por proprietários. Isso porque, muitos dos
inventariados não possuíam escravos, o que significa, por sua vez, que a média de escravos por proprietários
tendia a ser um pouco maior.

Entre eles encontravam pessoas que acumularam mais de 5:000$000. Por último aqueles
indivíduos que morreram endividados: os devedores.
TABELA 1 – Posses de escravos registrados em inventários post-mortem divididos em faixa de fortuna na
Comarca do Rio das Velhas (1713-1773)
Faixa de Fortuna
Até 499$999
Entre 500$000 e 1:999$999
Entre 2:000$000 e 4:999$999
Entre 5:000$000 e 19:999$999
Acima de 20:000$000

Total de escravos
402
684
1118
1683
1324

Inventariados Escravos por proprietário
108
3,7
107
6,3
74
15,1
56
30,0
11
120,3

TOTAL
5211
356
14,6
5
Devedores
276
23
12
FONTE: Banco de Dados de Inventários e Testamentos da Comarca do Rio das Velhas – século XVIII.

A maioria dos inventariados, 61,4%, não alcançava a média de 14 escravos por
inventariado, encontrada para a região. A posse de escravos estava concentrada nas mãos
dos homens mais abastados, e, não obstante, mais poderosos da região. A própria avaliação
dos escravos também evidencia isso.
Para dar início ao processo de inventário post mortem era chamada uma pessoa
responsável pela avaliação dos bens do defunto. Com relação a esses bens, a avaliação dos
escravos entre o grupo correspondente às menores fortunas acumuladas correspondia, na
maioria das vezes, a valores inferiores daqueles observados nos escravos avaliados entre os
mais abastados – ver tabela 2.
TABELA 2 – Valores médios dos escravos avaliados em inventários post-mortem por faixa de fortuna na
Comarca do Rio das Velhas (1713-1773)
Faixa de Fortuna
Até 499$999
Entre 500$000 e 1:999$999
Entre 2:000$000 e 4:999$999
Entre 5:000$000 e 19:999$999
Acima de 20:000$000

Soma dos valores
23:488$240
66:321$400
103:829$045
182:087$138
116:427$375

Escravos avaliados
248
648
1007
1592
1162

Valor médio
94$710
102$347
103$107
114$376
100$195

TOTAL
492:153$198
4657
105$680
Devedores
9:088$700
96
94$673
FONTE: Banco de Dados de Inventários e Testamentos da Comarca do Rio das Velhas – século XVIII.
5

É importante salientar que, apesar de possuírem monte-mores negativos, os devedores tinham uma posse
média de escravos elevada. Isso significa que boa parte das pessoas que morreram endividados possuía uma
grande quantidade de bens, sugerindo que o endividamento para esse grupo tenha sido resultado de reveses
em suas unidades produtivas.

Além disso, a relação “senhor e escravo” entre os grandes proprietários era na
maioria das vezes mais impessoal. Isso diferenciava as pessoas que possuíam menos
escravos das que possuíam mais. Entre os pequenos proprietários existia uma relação mais
próxima com seus escravos, mantendo-os consigo até a velhice, daí, por exemplo, a baixa
avaliação. Isso pode ser verificado, também, pelo grande número de escravos que não
chegam sequer a ser avaliados, por inúmeros motivos, inclusive pela velhice – vide tabela
3. Infelizmente a idade dos escravos era uma informação muitas vezes desconhecida ou
mesmo omitida nos inventários. Por isso, percebe-se uma percentagem muito maior de
escravos sem avaliação entre os inventários de pessoas com fortunas menores – e,
conseqüentemente, uma média pequena de escravos por proprietário – em relação aos
grandes proprietários. Isso indica, entre outras coisas, uma relação mais pessoal entre
senhor e seu escravo entre os pequenos proprietários.6

TABELA 3 – Relação entre dos escravos avaliados e os escravos relacionados em inventários post-mortem
por faixa de fortuna (1713-1773)
Faixa de Fortuna
Até 499$999
Entre 500$000 e 1:999$999
Entre 2:000$000 e 4:999$999
Entre 5:000$000 e 19:999$999
Acima de 20:000$000

Escravos total
402
684
1118
1683
1324

Escravos avaliados
248
648
1007
1592
1162

Porcentagem
38%
5%
10%
5%
12%

TOTAL

5211

4657

11%

Devedores
276
96
65%
FONTE: Banco de Dados de Inventários e Testamentos da Comarca do Rio das Velhas – século XVIII.

É preciso salientar que a avaliação dos escravos também variou de acordo com os
períodos, acompanhando a relação entre demanda e oferta de escravos no mercado regional.
A tabela 4 mostra como foi a variação do valor médio dos escravos entre o período de 1713
e 1773. No período do auge da sociedade mineradora – entre 1713 e 1733 – a demanda por
escravos era muito grande, o que explicaria sua alta avaliação. Mas, nos períodos seguintes
a avaliação média dos escravos vai decrescendo.
6

Mesmo não sendo o foco da análise em questão, é interesse destacar como dados quantitativos, por um lado
tem suscitado reformulações nas abordagens históricas e, por outro, pode corroborar hipóteses já levantadas.
Um exemplo disso é a própria relação entre senhor e escravo na sociedade mineira setecentista. Ver: PAIVA,
Eduardo França. Escravidão e universo cultural na colônia. Minas Gerais, 1716-1789. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2001.

TABELA 4 – Valores médios dos escravos avaliados em inventários post-morten por períodos (1713-1773)
Períodos
Entre 1713-1733
Entre 1734-1753
Entre 1754-1773

Soma dos valores
54:770$140
225:128$525
221:293$233

Escravos avaliados
355
1901
2997

Valor médio
154$282
118$426
88$659

TOTAL
501:191$898
5253
95$410
FONTE: Banco de Dados de Inventários e Testamentos da Comarca do Rio das Velhas – século XVIII.

Essa desvalorização nos preços dos escravos poderia muito bem ser explicado pela
redução gradual das atividades mineradoras na região. Uma atividade econômica voltada
apenas para a subsistência, conforme afirmava uma historiografia não muito antiga, não
demandaria grandes plantéis de escravos.7 Assim, os números acima apontariam para uma
grande oferta interna de escravos que refletiria nos baixos valores decorrente das avaliações
dos escravos nos processos de inventários post-mortem.
Entretanto, de acordo com a tabela 5, percebe-se que a posse de escravos não
diminuiu a partir da década de 1740 – momento em que as exportações de ouro começavam
a decair segundo os dados levantados por Virgílio Noya Pinto8 – ao contrário tendeu ao
crescimento. A partir desse período era possível possuir mais escravos, aproveitando os
baixos preços devido ao aumento da oferta, conforme aponta os dados levantados por
Curtin, reproduzidos, em parte, na tabela 6.
TABELA 5 – Posses de escravos registrados em inventários post-morten na comarca do Rio das Velhas por
períodos (1713-1773)
Períodos
Total de escravos
Inventariado Escravos por inventariado
Entre 1713-1733
467
43
10,8
Entre 1734-1753
2020
137
14,7
Entre 1754-1773
2496
199
12,5
TOTAL
4983
379
13,1
FONTE: Banco de Dados de Inventários e Testamentos da Comarca do Rio das Velhas – século XVIII.

7

Sobre a possível “involução” da economia mineira após o decréscimo das explorações auríferas, ver:
FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. 15a ed. São Paulo: Editora Nacional, 1977.
8
PINTO, Virgílio Noya. O ouro brasileiro e o comércio anglo-português. São Paulo: Editora Nacional, 1979,
p. 114

TABELA 6 –Estimativa do número de escravos importados pelo Brasil entre 1700 e 1780, por origem.
Década Costa da Mina Angola

TOTAL

1701-10

83.700

70.000

153.700

1711-20

83.700

55.300

139.000

1721-30

79.200

67.100

146.300

1731-40

56.800

109.300

166.100

1741-50

55.000

130.100

185.100

1751-60

45.900

123.500

169.400

1761-70

38.700

125.900

164.600

1771-80

29.800

131.500

161.300

TOTAL

472.800

812.700 1.285.500

FONTE: CURTIN, Philip D.. The Atlantic Slave Trade; a census. Madison: University of Wisconsin Press,
1969, p. 207.

Esse aumento da oferta de escravos foi possibilitado pelo incremento do comércio
entre Angola e Rio de Janeiro; somada aos escravos sudaneses, majoritariamente, vindos da
Bahia pelas margens do Rio das Velhas e pelo aumento de escravos “coloniais”. Com isso,
percebe-se que uma nova perspectiva econômica, voltada para o mercado interno, que
tendeu a ser hegemônica nas Minas a partir da redução das atividades mineradoras,
continuou utilizando maciçamente de mão-de-obra escrava.9
Essa conclusão, entretanto não pode ser estendida para todas as regiões das Minas
Gerais. A reação à diminuição das explorações auríferas variou de região para região. Isso
fica claro quando comparados alguns resultados encontrados para a região do Rio das
Velhas com dados referentes à região de Ouro Preto e São João del Rey. Para tanto, foi
utilizada a base de dados, alimentada por dados retirados de inventários post mortem,
produzida por Laird W. Bergad.10
Desde o início do século, a comarca do Rio das Mortes – cuja cabeça era São João
del Rey – contribuiu enormemente para o abastecimento da capitania. A importância da
região foi aumentando, cada vez mais, após a segunda metade do século XVIII a ponto de,
no início do século XIX, São João del Rey se tornar o principal intermediário do comércio

9

Conforme afirmou: MARTINS, Roberto Borges. Minas Gerais, século XIX... op. cit.
BERGAD, Laird W. Slavery and the demografic and economic history of Minas Gerias, Brazil, 1720-1888.
New York: Cambrigde University Press, 1999.
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entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. 11 Com base nas tabelas 7 e 8 é possível perceber que,
nessa região, assim como na comarca do Rio das Velhas, houve uma crescente
desvalorização do escravo ao longo do período e um aumento no número absoluto de
escravos; os escravos mais do que dobraram a partir da década de 50 e se concentraram,
cada vez mais, nas mãos de poucos proprietários.
Isso significa que a desvalorização dos preços de escravos, verificada na tabela 5,
não estava relacionada com uma possível crise na comarca do Rio das Velhas já que na
região de São João del Rey, que já era a mais dinâmica da Capitânia após a segunda metade
do século XVIII, o preço dos escravos passava pelo mesmo processo.
A principal diferença encontrada com a relação aos padrões de posse de escravos
entre a comarca do Rio das Velhas e do Rio das Mortes foi a enorme média de escravos por
proprietário. Com isso, é possível sugerir que a região do Rio das Mortes foi se
especializando na produção voltada para o abastecimento, contando, para isso, com um
enorme contingente de mão de obra escrava – embora não chegasse a caracterizar uma
plantation. Essa produção tinha um alcance não apenas local, mas, também, regional; mais
tarde, durante o século XIX, a região de São João del Rey iria contar, também, com uma
produção voltada direta e indiretamente para o mercado internacional.12

TABELA 7 – Valores médios dos escravos avaliados em inventários post-morten por períodos no distrito de
São João del Rey (1713-1773)
Períodos
Entre 1713-1733
Entre 1734-1753
Entre 1754-1773

Soma dos valores
52:677$660
219:561$900
251:577$000

Escravos avaliados
271
1337
2956

Valor médio
195$100
164$340
85$110

TOTAL
523:816$560
4564
114$771
FONTE: BERGAD, Laird W. Slavery and the demografic and economic history of Minas Gerias, Brazil,
1720-1888. New York: Cambrigde University Press, 1999, data base in excel format.
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Ver: GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A princesa do Oeste e o Mito da Decadência de Minas
Gerais.São João del Rei (1831-1888).São Paulo: Annablume, 2002.
12
Ibidem. Ver também o efeito multiplicador dos produtos voltados para o marcado interno em: SLENES,
Robert. Os múltiplos de porcos e diamantes... op. cit.

TABELA 8 – Posses de escravos registrados em inventários post-morten por períodos no distrito de São João
del Rey (1713-1773)
Períodos
Total de escravos
Entre 1713-1733
302
Entre 1734-1753
1407
Entre 1754-1773
3006

Proprietários
18
116
244

Escravos por proprietário
16,7
22,3
31,9

TOTAL
4715
378
26,9
FONTE: BERGAD, Laird W. Slavery and the demografic and economic history of Minas Gerias, Brazil,
1720-1888. New York: Cambrigde University Press, 1999, data base in excel format.

Ao contrário da região de Sabará, que foi, de fato, abalada com o decréscimo das
explorações aurífera, em São João del Rey a economia parece não ter sido tão afetada; ao
contrário, apresentou índices de crescimento. Mas, a comarca do Rio das Velhas contava
com uma dinamicidade econômica que contribuiu, decisivamente, para que o baque não
fosse tão grande quanto aquele sentido na comarca de Ouro Preto.
Epicentro político e econômico das Minas durante a primeira metade do século
XVIII, a comarca de Ouro Preto foi, possivelmente, a região que mais sofreu com a
diminuição da mineração. De acordo com os gráficos 9 e 10, percebe-se que, assim como as
duas comarcas analisadas anteriormente, a avaliação média dos escravos vai decrescendo
com o decorrer do século XVIII. Entretanto, ao contrário da região de Sabará e de São João
del Rey, o número de escravos também vai diminuindo.
Ao que tudo indica, a dispersão da mão-de-obra escrava utilizada na mineração para
regiões mais dinâmicas aconteceu dentro do próprio território mineiro. Uma parte dos
escravos parece ter sido deslocada para regiões mais dinâmicas dentro da capitânia de
Minas Gerias, como, por exemplo, para as comarcas do Rio das Mortes e do Rio das
Velhas.
TABELA 9 – Valores médios dos escravos avaliados em inventários post-morten por períodos no distrito de
Ouro Preto (1713-1773)
Períodos
Soma dos valores
Escravos avaliados
Valor médio
Entre 1713-1733
38:830$800
204
190$350
Entre 1734-1753
126:715$200
712
178$220
Entre 1754-1773
77:643$000
734
105$780
TOTAL
243:189$000
1650
145$100
FONTE:BERGAD, Laird W. Slavery and the demografic and economic history of Minas Gerias, Brazil,
1720-1888. New York: Cambrigde University Press, 1999, data base in excel format.

TABELA 10 – Posses de escravos registrados em inventários post-morten por períodos no distrito de Ouro
Preto (1713-1773)
Períodos
Entre 1713-1733
Entre 1734-1753
Entre 1754-1773

Total de escravos
213
762
756

Proprietários
18
63
94

Escravos por proprietário
11,8
6,5
3,0

TOTAL
1731
175
4,5
FONTE: BERGAD, Laird W. Slavery and the demografic and economic history of Minas Gerias, Brazil,
1720-1888. New York: Cambrigde University Press, 1999, data base in excel format.

Sobre a origem dos escravos utilizados como mão-d-obra em Minas Gerais,
Francisco Vidal Luna e Iraci Del Nero da Costa afirmaram que:
“iniciada a decadência mineira provavelmente, reduziu-se a capacidade de adquirir
escravos do exterior; esse fato, aliado ao próprio crescimento da massa de coloniais,
modificou gradativamente a composição da escravaria, com um aumento proporcional dos
cativos nascidos na Colônia.” 13

Dados apresentados por Bergard – e aqui reproduzidos em parte – corroboram essa
hipótese, apontando para uma tendência, a partir das últimas décadas do século XVIII, à
predominância de escravos “coloniais” em detrimento dos escravos de origem africana.
Entretanto, quando separados por gêneros, esses mesmos dados mostram que, para o caso
dos escravos do sexo feminino essa tendência se confirmava antes mesmo da década de
1750. Já o mesmo não pode ser dito para o caso dos escravos do sexo masculino. De acordo
com os números apresentados pelo autor, apesar do enorme crescimento do número de
escravos coloniais desde meados do século XVIII, apenas na década de 1840 os escravos
coloniais do sexo masculino superariam os escravos de origem africana.14
Além disso, os próprios dados apresentados por Luna e Costa mostram que, de
acordo com um censo feito em 1771 – período em que a produção do ouro já havia
declinado – na freguesia de Congonhas do Sabará, comarca do Rio das Velhas, a proporção
de escravos de origem africana era muito maior (69,4%) do que a percentagem de escravos

13

LUNA, Francisco Vidal; COSTA, Iraci Del Nero da. Estrutura da posse de escravos. IN: Minas Colonial:
Economia e Sociedade. São Paulo: FIPE/Pioneira,1982, p. 51.
14
BERGARD, Laird W. Slavery and the Demographic and Economic History of Minas Gerias... op. Cit. p.
124, 125 e 145

“coloniais”, ou seja, nascidos na América portuguesa (30,6%).15
Portanto, é possível perceber que a comarca do Rio das Velhas apresenta um padrão
diferente no que tange a origem dos escravos. Enquanto a região de Ouro preto e São João
Del Rey a percentagem de escravos “coloniais”, entre 1754 e 1773, alcançava a faixa dos
40% – vide tabelas 11 e 12 –, em Sabará não foi detectada percentagens semelhantes a
essas. De acordo com a tabela 13, apesar do crescente aumento do número de escravos
“coloniais”, eles não chegam a ultrapassar os 28%, durante o período analisado.
TABELA 11 – Posses de escravos registrados em inventários post-morten por períodos no distrito de Ouro
Preto (1713-1773)
Africanos

Coloniais

Períodos
Número
%
Número
%
176
83%
037
17%
Entre 1713 e 1733
540
71%
222
29%
Entre 1734 e 1753
451
60%
305
40%
Entre 1754 e 1773
FONTE: BERGAD, Laird W. Slavery and the demografic and economic history of Minas Gerias, Brazil,
1720-1888. New York: Cambrigde University Press, 1999, data base in excel format.
TABELA 12 – Posses de escravos registrados em inventários post-morten por períodos no distrito de São
João Del Rey (1713-1773)
Africanos
Períodos

Número

Coloniais
%

Número

%

Entre 1713 e 1733
0238
79%
0064
21%
Entre 1734 e 1753
1000
71%
0407
29%
Entre 1754 e 1773
1847
61%
1159
39%
FONTE: BERGAD, Laird W. Slavery and the demografic and economic history of Minas Gerias, Brazil,
1720-1888. New York: Cambrigde University Press, 1999, data base in excel format.
TABELA 13 – Posses de escravos registrados em inventários post-morten por períodos na comarca do Rio
das Velhas (1713-1773)
Africanos
Períodos

Número

Coloniais
%

Número

%

Entre 1713 e 1733
0331
76%
102
24%
Entre 1734 e 1753
1422
74%
494
26%
Entre 1754 e 1773
2034
72%
776
28%
FONTE: Banco de Dados de Inventários e Testamentos da Comarca do Rio das Velhas – século XVIII.

15

Outro dado levantado pelos autores que evidenciam uma significativa produção agro-pecuária na região da
comarca do Rio das Velhas diz respeito à condição sócio-econômica dos proprietários de escravos. De acordo
com os autores, os proprietários agricultores da freguesia de Congonhas do Sabará tinham, em média,
dezessete escravos. Ver: LUNA, Francisco Vidal; COSTA, Iraci Del Nero da. Estrutura da posse de
escravos... op. cit., p. 42;

Apesar de ainda não ter encontrado uma explicação para tamanha disparidade entre
o número de escravos coloniais na comarca do Rio das Velhas e nas outras regiões
comparadas, esses e os outros números apresentados acima apontam para, entre outras
coisas, a dinamicidade da região da comarca do Rio das Velhas que, mesmo com
decréscimo das atividades mineradoras, continuava empregando maciçamente a mão-deobra escrava – e majoritariamente africana.
Isso significa que, durante o período colonial, uma economia voltada para o
mercado interno, como a comarca do Rio das Velhas após a segunda metade do XVIII, por
exemplo, poderia ser capaz de gerar recursos para novas importações de escravos. Ou seja,
a Comarca estava vinculada ao mercado internacional, mesmo contando com uma
economia que, cada vez mais, caminhava em direção à produção de gêneros destinados ao
mercado local e/ou regional.
Por fim é valido destacar que, ao passo que a mineração deixa de ser a atividade
majoritária de Minas Gerais, a população tendeu a dispersar para as regiões de fronteiras.
Embora esse momento não tenha sido a derrocada da economia mineira, grande parte da
população contava com unidades produtivas familiares voltadas para a subsistência e com
uma presença cada vez menor da mão-de-obra escrava. Isso fica evidenciado pelo aumento
da concentração de escravos observado na região. Esse aumento foi acompanhado também,
pela concentração da riqueza que foi se tornando, cada vez mais, a tônica da sociedade
mineira após a segunda metade do século XVIII.16
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Ver: SANTOS, Raphael Freitas. “Devo que pagarei”... op. cit.
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O FETICHE E SUAS MATERIALIZAÇÕES NO SISTEMA CAPITALISTA: A
SÍNTESE BENJAMINIANA
RESUMO
Este texto procura mostrar como Walter Benjamin, ao fazer uma síntese dos conceitos de
fetiche em Marx e de Freud, revela novas fantasmagorias nas relações sociais. O
fetichizamento do real pela mercadoria se processa transfigurando os objetos como
portadores de características essências para as pessoas. Será demonstrado como a
fantasmagoria, no sentido usada por Benjamin, se enquadra nas artimanhas do imaginário
social, comportando uma dimensão utópica que expressa a ambigüidade causada pela
fetichização do mundo.
PALAVRAS CHAVE: Fetiche, mercadoria, modernidade

INTRODUÇÃO

Walter Benjamin, na sua Kulturkritik, utiliza com primor as reflexões
proporcionadas por O capital. Quando se percebe a leitura de Benjamin por meio das
citações marxianas, concluímos que o problema do crítico não era a de reelaborar a
escritura de O capital, e sim compreender o fenômeno cultural na sua magnitude. Assim, o
seu trabalho de pesquisa não pode ser entendido como uma substituição do marxismo, mas
como um complemento a uma lacuna que o próprio Karl Marx queria preencher e que não
foi possível desenvolver.1
Marx, para apreender corretamente a mercadoria, que possui certas sutilezas,
desenvolve um conceito importante para sua crítica da Economia Política que é o de
Fetischismus. Este conceito, que vem do mundo da religião e se desdobra na análise da
mercadoria, ajuda-nos a compreender também as formas fetichizadas do dinheiro e do
capital. Na forma espectral, o conceito de fetichismo é trabalhado por Marx como recurso
metafórico ao conceito de alienação. No fetichismo da mercadoria apresenta-se um mundo
em que as coisas se movem como se fossem pessoas e as pessoas agem como se
comandadas pelos objetos. O desvelamento do fetichismo da mercadoria se torna
importante instrumento na medida em que o fetiche encobre as relações sociais de
produção e naturaliza as relações assimétricas. Neste sentido, o fetichismo esconde as
idiossincrasias do modo de produção capitalista.
1

KOTHE, Flávio R. “Poesia e proletariado: ruínas e rumos da história.” In: BENJAMIN, Walter. Sociologia.
Tradução de Flávio R. Kothe. São Paulo: Ática, 1985, p. 14.

Se situar como um caleidoscópio e ver as coisas como se estivesse num instrumento
de panorama, eis a metodologia benjaminiana para se acercar dos fenômenos,
acontecimentos e imagens nos estudos do século XIX. Walter Benjamin viveu num período
de fascistização generalizada, por isso foi buscar no fim do século anterior, marcado pela
metaforização do social, as representações sociais e as expressões de um inconsciente
coletivo que marcava o seu próprio tempo.

O FETICHE EM MARX

Ao analisar o capital, K. Marx apreendeu que o processo de produção e reprodução
do sistema capitalista não gira no vazio, mas é determinado. Percebeu que o trabalho não
pago, a mais-valia, seria a fonte de lucro, juro e renda do capitalista. No sistema capitalista,
o ciclo da mercadoria/dinheiro se daria assim: para o trabalhador M-D-M; para o capitalista
D-M-D´. Ou seja, o capital é exclusão e inclusão ao mesmo tempo, fruto da dialética da
força produtiva/capital. A exploração da força de trabalho, com todas as suas
conseqüências é momento necessário do processo todo. Sua contrapartida ideológica é a
aparência da livre troca de equivalentes. Mas, na sua substância, tudo ocorre independente
da consciência dos homens, pois o modo de produção da vida material condiciona o
processo da vida social, político e espiritual. “Não é a consciência dos homens que
determina o seu ser, mas, ao contrário, é o ser social que determina sua consciência.”2 No
capital, Marx utiliza, entre outras metodologias, o aspecto dedutivo na apresentação
categorial, tentando captar, dessa forma, o movimento estabelecido pelas reais
determinações da mercadoria, qual seja, “a exteriorização da oposição interna entre valorde-uso e valor ou a exclusão recíproca das formas relativa e equivalente”.3
Marx, após demonstrar, pela sua exposição e didática, a definição de mercadoria,
suas sutilezas e desdobramentos internos e externos estruturados historicamente,
desenvolve um conceito importante para sua crítica da Economia Política: o conceito de

2

MARX, Karl. Para a crítica da economia política; salário, preço e lucro. O rendimento e suas fontes: a
economia vulgar. Introdução de Jacob Gorender. Trad. De Edgard Malagodi... et al. São Paulo: Abril
Cultural, 1982, p.25.
3
GRESPAN, Jorge Luis da Silva. O negativo do capital. O conceito de crise na crítica de Marx à economia
política. São Paulo: Hucitec, 1999, p.74.
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Fetischismus. Este conceito, que vem de uma “região nebulosa do mundo da religião”,4 se
desdobra na análise da mercadoria, do dinheiro, do capital. Partindo do fetiche da
mercadoria chega até ao fetiche do capital, embora cada vez mais encoberto pelas formas
fetichizadas de administração do Estado.
O conceito fetichismo vem de fetiche, termo português que se refere a culto de
objetos para uso ritualísticos, a objetos adorados, a coisas “encantadas”, por isso um campo
fértil da Antropologia. Os exploradores da África levaram esta palavra para aquele
continente, sofrendo a partir daí as traduções para o inglês e francês. Claro está que o ato de
adorar objetos vem da Idade Antiga, ou seja, o ato de fetichizar faz parte da história da
humanidade. Mesmo na Arábia pré-islâmica, onde havia vários símbolos religiosos devidos
aos cultos politeístas,5 a prática fetichista de venerar objetos era rotineira. Na Antropologia,
este conceito é definido como o sistema de crenças que atribuem a alguns objetos as
características mágicas e mesmo divinas na medida em que estes espécimes, na maioria das
vezes de índole animista, são expressões, manifestações, representações ou transposições
de seres superiores. Tem-se assim a transposição de seres divinos transcendentes em
objetos materiais. A forma material é necessária para que a manifestação dos espíritos
propicie a veneração, a adoração e que facilite as oferendas. A presença do objeto, além de
mecanismo intermediador dos espíritos sagrados, por exemplo, facilita o caráter de
agradecimento pelos seguidores ou desencadeia, ao assumir forma de atuação ativa, a
punição, castigo ou vingança.6
Ao assumir a forma espectral, o conceito de fetichismo é trabalhado pelo autor de
Das Kapital como recurso metafórico ao conceito de alienação. Se Marx continuou a
utilizar o conceito de ideologia, este perdeu a conotação especulativa. Marx procura, pela
analogia de fetiche ligados aos fenômenos religiosos, transplantá-lo às determinantes
culturais estabelecidas nas relações sociais radicadas no sistema capitalista. No fetichismo
da mercadoria estampa-se um mundo em que as coisas se movem como se fossem pessoas
e as pessoas agem como se fossem dominadas pelos objetos. Isto fica perceptível quando
deparamos, no processo capitalista, uma mercadoria que no início é submetida pelo
4

MARX, Karl. O capital. Crítica da economia política. Tradução de Regis Barbosa e Flávio R. Kothe. São
Paulo: Abril Cultural, 1983, vol. I, Livro Primeiro, t. 1, p. XXXVII.
5
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trabalhador para se tornar útil. Após o seu lançamento no mercado ela parece que cria pés
na circulação. Dessa forma, inverte a instância ao dominar o seu antigo produtor. Este
produtor passa a depender dos poderes atingidos pela mercadoria no mercado; o seu futuro
é determinado pela mercadoria, pelas coisas que produz, pois estas coisas são
personificadas e carregadas de poderes mágicos, de poderes misteriosos. O trabalhadores,
que antes detinham os poderes de produção de coisas, se coisificam. As mercadorias
assumem vida independente do seu produtor. Os homens vivem “num mundo de
mercadorias, num mundo de fetiches”.7 O emprego dessa metáfora serve a Marx para
distinguir o valor culturalmente definido dos objetos do seu valor utilitário. A essência da
doutrina do fetichismo de Marx é a transferência das relações sociais para as coisas. O
conceito de fetichismo em Marx possui a peculiaridade de apresentar como as
transformações humanas concretas se transfiguram em algo abstrato. O autor do Manifesto
Comunista nos chama atenção para o desencadeamento de uma reflexão apriorística e
apressada em que a forma de valor de troca, ao ser colocado em bases apenas quantitativas,
esconda a mais-valia. No Capital, Marx mostra que o fetichismo não é apenas uma forma
de ilusão característica da mercadoria, do dinheiro e do capital ou mesmo um epifenômeno
da consciência e sim uma realidade determinada pela “autonomização”8 dessas formas que
possuiria leis próprias de desenvolvimento.
O fetichismo da mercadoria se torna importante instrumento na obra de Marx na
medida em que ele encobre as relações sociais de produção, mistifica a mercadoria,
naturaliza as relações desiguais. No sistema capitalista “não é o trabalhador que usa os
meios de produção, e sim os meios de produção que usam o trabalhador. ‘Em que medida o
trabalhador assalariado seria a alma de seus objetos, movidos pelo fetichismo?`”9 O
fetichismo se desdobra como uma variante da ideologia burguesa ao esconder as
idiossincrasias do modo de produção capitalista. Assim, o fetichismo leva ao encobrimento
dos sujeitos históricos que não percebem que por detrás da processualidade auto-referencial
de valor se mistifica as relações desiguais. Se na época de Marx o feitiço da mercadoria
6

Nova enciclopédia barsa. São Paulo: Barsa CD, 2003
GORENDER, Jacob. “Apresentação”. In: MARX, Karl. O capital. Crítica da economia política. Tradução
de Regis Barbosa e Flávio R. Kothe. São Paulo: Abril Cultural, 1983, vol. I, Livro Primeiro, t. 1, p. 71.
8
JAPPE, Anselm. “Apresentação. O mercado absurdo dos homens sem qualidades”. In: KURZ, Robert. Os
últimos combates. Tradução de Raquel Imanishi Rodrigues. Rio de Janeiro: Vozes, 1997, p. 8.
7

4

estava em seus primórdios, hoje se encontra nos estágios mais avançados devido a
virtualidade do mercado.
Segundo Marx, o processo de produção social e a figura das próprias relações de
produção independem do controle e consciência dos homens. As relações de produção
escapam aos membros da sociedade e se objetiva na forma-mercadoria. A troca é, por
excelência, a instância em que a relações de produção se manifestam.
O encantamento da forma mercadoria se processa pelo

fato de que ela reflete aos homens as características sociais do seu próprio trabalho como
características objetivas dos próprios produtos de trabalho, como propriedades naturais
sociais dessas coisas e, por isso, também reflete a relação social dos produtores como o
trabalho total como uma relação social existente fora deles, entre objetos. 10

A forma mercadoria nada mais é que determinação da relação social entre os homens que
assume para os mesmos a forma mágica de “uma relação entre coisas”.11 Na troca as coisas
se processam como dotadas de vida própria, quando é pela sociabilidade que se elabora a
troca das mesmas. O processo social da vida apenas afastará as questões de ordem místicas,
como produtos de homens socializados, quando o processo da produção material ficar sob
o controle consciente dos homens.
Os indivíduos, ao manterem uma certa independência uns com os outros,
possibilitam, por isso, as relações sociais tornarem independentes estes indivíduos.

É esta independência recíproca deles, tão zelosamente resguardada, que os transforma em
súditos de um poder que eles fizeram externo. Esta circunstância, porém, permite que eles
continuem considerando-se autônomos, pois a força que impõe regras ao seu trabalho
privado não é vista por eles como sendo social, e sim como uma força natural, oriunda da
relação das coisas na troca. Eles não percebem o caráter social desta relação e acreditam
que não são dominados por constrangimentos derivados do “nexo social”; acreditam
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11
Idem

5

preservar, ao contrário, sua liberdade individual através da propriedade e iniciativa
privada.12

Esta maneira de ver está em consonância com a própria perspectiva burguesa, com a
realidade de quem detêm o capital, em que as relações sociais não se apresentam de forma
imediata dos trabalhadores no seu nexo social de seu próprio trabalho, nas relações
intermediadas pela troca de coisas.
A relação de valor de duas mercadorias apresenta a expressão de valor mais simples
para uma mercadoria, ou seja, o valor da primeira é medido pelo valor de uso da segunda,
sendo que a primeira exerce um papel ativo enquanto a segunda, um papel passivo. De fato,
quando uma mercadoria relaciona com uma segunda, ela está relacionando consigo mesma
através da outra. Embora uma mercadoria torna-se equivalente a uma outra devido a sua
relação, parece dever a sua equivalência à natureza. Dessa forma, um equivalente universal
como o dinheiro parece equivaler às demais mercadorias por suas qualidades naturais.
Forma-se, assim, o “fetichismo do dinheiro”. O fetiche do dinheiro se caracteriza pela sua
manifestação de poder social de dirigir o trabalho dos outros. O dinheiro confere poder
social aos seus possuidores devidos à produção de mercadorias.
O movimento do dinheiro é a expressão da circulação de mercadorias enquanto
estas só aparecem devido ao resultado do movimento do dinheiro. Como o dinheiro é valor
autonomizado das mercadorias, apresenta-se como forma ótima de meio de circulação.
Tem-se a impressão, quando analisamos um equivalente universal dinheiro,
de que a “circulação de mercadoria” – o processo de troca – é “resultado do movimento do
dinheiro”, devido à própria forma em que se dá aquela circulação; tem-se a impressão de
que o dinheiro é seu motor. Por outro lado, se este poder alocador de valores é atribuído ao
dinheiro como uma propriedade inerente a ele, quando a idéia de sua perfeição distributiva
é abalada pelas crises, permanece o aspecto do fetiche enquanto algo exterior, de modo que
a própria crise aparece aos agentes econômicos como um fato transcendente – cuja solução
está além de suas possibilidades individuais de atuação social – compartilhando com o
dinheiro e a mercadoria o caráter “misterioso”.
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Então a metamorfose da mercadoria se forma quando o possuidor de mercadoria dela se
desfaz pela venda em dinheiro e, assim, pode comprar outra mercadoria com a sua
expressão universal de valor de troca. Forma-se, dessa forma, a transição de uma formavalor particular para uma outra forma-valor universal. Quando se compra para o consumo
uma dada mercadoria, o processo é o inverso, indo da forma-valor universal para a
particular.14
Dentro da esfera capitalista, o fetiche da mercadoria e do dinheiro se desdobram em
fetiche do capital, pois este se apresenta concentrado em coisas objetivas. O capital possui
a peculiaridade se apresentar como capital a juros. Esta forma de capital é a mais barata
para seu proprietário já que não despende qualquer risco na produção. O capital acumulado
desta maneira faz com que o juros ganhem a aparência de dinheiro oriundo de uma relação
social que não é a produção de mais-valia.15 Uma dedução desse raciocínio levaria a tese de
que se o dinheiro rende juros sem a participação efetiva de seu dono num empreendimento
de produção, o lucro industrial levaria a suposição de que o empresário consegue tal lucro
devido a sua administração. “Ora, Marx reconhece que o trabalho de administração é um
trabalho produtivo, só que, mesmo quando o exerce e não o delega a um gerente, não é a
esse título que o empresário embolsa o lucro industrial”,16 pois este é adquirido pelo valor
excedente originado na labuta do trabalhador.
Se o lucro industrial adquire a aparência de remuneração do trabalho do empresário, o lucro
comercial pode ser, com justificação não menos idônea, atribuído ao processo de circulação
em si mesmo e não à criação de mais-valia no processo de produção. Por fim, mistifica-se a
origem da renda da terra cujo caráter de sobreproduto criado por trabalhadores agrícolas é
obscurecido para que seja vista como mero resultado da fecundidade do solo, dádiva da
natureza ao proprietário da terra. 17

A criação da mais-valia no processo produtivo gera a renda extra do industrial, do
banqueiro bem como a do comerciante, da mesma forma que a renda da terra é o resultado
14
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do sobreproduto da atividade agrícola e não riqueza originada do solo como pensavam os
fisiocratas.18 O enfeitiçamento se acoberta pela relações caracteristicamente capitalistas, na
qual os agentes econômicos e economistas que não se guiam pela prática, assumem uma
postura equivocada alinhada aos economistas vulgares como Bastiat e Say entre outros
criticados por Marx.19 Embora o banqueiro, o industrial, o comerciante e o produtor
agrícola desempenham um papel primordial na sustentabilidade do sistema capitalista, a
fonte do lucro não está no desempenho de seus dirigentes ou administradores e sim na
atividade produtiva. Se os capitalistas produtivos se beneficiam da extração da mais-valia,
são obrigados, pela mesma dinâmica e contradição do capital, a repartilhá-la com as outras
atividades inerentes ao sistema.
Nesse sistema, não é o produtor que utiliza os instrumentos de trabalho, mas ao
contrário, são os instrumentos, convertidos em capital devido à apropriação privada das
relações sociais de propriedade, que utilizam o trabalhador. Na fábrica, o operário, através
do processo repetitivo, próximo ao de um autômato como nos lembra Walter Benjamin,20
além de se coisificar, propicia o lucro pelo “qüiproquó” do trabalho vivo/trabalho morto. A
força de trabalho, ao ser apresentar como mercadoria é utilizada pela máquinas, ou seja,
pelo trabalho morto que se apodera dos vivos. Já enquanto capital, o fetiche aparece
quando o mesmo possui como característica vital criar a mais-valia, quando força o
trabalhador a praticar um “sobretrabalho”.21 A teoria da mais-valia veio para desmascarar a
exploração capitalista. A partir do desenvolvimento do valor da mercadoria, que segue a
teoria do trabalho defendida por D. Ricardo e mesmo por John S. Mill, qual seja, que o
valor de uma mercadoria depende do total de trabalho socialmente necessário para produzila, Marx demonstra que a mais-valia é o lucro do empresário como resultado do trabalho
não pago ao trabalhador.22 O capital, quando compra no mercado a mercadoria força de
trabalho, tornando-a capital variável, fomenta a mudança da “substância” para a
18
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“substância processante”. A “substância” aqui é entendida como o movimento que na
circulação simples não determina por si suas formas.23
A propriedade das condições de produção fetichiza o capital ao apresenta-lo como
fonte autônoma de produção de valor. O fetichismo do capital se desdobra com poder
efetivo de subordinar o trabalho e as condições de sua autovalorização. Constata-se que as
relações sociais se escondem, mais uma vez, por detrás das relações entre as mercadorias,
dinheiro e meios de produção, nas suas formas mais acabadas. Dito isso, percebe-se então
como a questão do fetichismo expõe, contorna e faz parte da crítica de O Capital, sendo
por isso um conceito essencial na teoria marxiana e que por isso vez mais recebeu mais
estudos especializados de W. Benjamin.

O FETICHE EM FREUD

Para melhor análise da obra de Walter Benjamin no que diz respeito ao tema do
fetiche, importa destacar o sentido do conceito trabalhado em psicanálise. A partir de uma
perspectiva psicopatológica, o fetichismo pode se referir a uma tendência do paciente sentir
desejo ou atração sexual por algum objeto que se relaciona necessariamente com o corpo.
Este objeto pode desencadear lembranças que se efetiva nas várias partes do corpo ou a
uma parte específica, que pode ir por exemplo dos cabelos aos pés. Devemos salientar que
o fetichismo se impregna-se, em alguns casos, de objetos pertencentes a pessoa amada ou
cotejada, assumindo então a forma erótica.
No primeiro estudo sobre o Fetischismus, constante nos Três ensaios sobre a teoria
da sexualidade,24 Sigmund Freud sustenta que a escolha de um fetiche pareceu-lhe
constituir derivado de uma conseqüência retardatária de alguma impressão sexual recebida
normalmente na primeira infância.25 Esta variação do instinto sexual que se relaciona com
características patológicas de determinado indivíduo fez Freud retornar ao assunto num
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artigo de 1927, Fetischismus,26 publicado primeiro e simultaneamente no Almanach e na
Zeitschrift. O estudo do fetiche serve a Freud como estratégia subsidiária na terapia pelo
viés psicanalítico.27
O fetiche pode se apresentar como aquilo que permanece enquanto indício
vantajoso contra o risco da castração. Pode igualmente representar o poder de proteção
contra a castração. O fetichismo sexual teria a função desencadeadora de mecanismos
psíquicos indeléveis aos indivíduos fazendo com que as mulheres se tornem toleráveis a
partir de objetos sexuais. Desta forma, inibiria, segundo o pai da psicanálise, a precipitação
homossexual do indivíduo.28 Outra resultante aliviadora no indivíduo que pratica o
fetichismo seria o fato de que ninguém conheceria o significado do substituto do órgão
sexual fetichizado, não correndo o risco de perdê-lo ou ser seqüestrado por outro(a). Donde
se retira o conforto psicológico que manifesta no indivíduo na vida adulta e por isso não
sendo percebido por este como uma anormalidade dolorosa. O objeto com o caráter de
fetiche serve ao indivíduo de maneira acessível nos momentos de procura de atividade
sexual, estabelecendo certas regularidades de satisfação erótica, embora a ausência desse
objeto poderá fomentar novas neuroses dependendo da qualificação da personalidade do
fetichista. Freud escreve que “aquilo pelo qual os outros homens têm de implorar e se
esforçar pode ser tido pelo fetichista sem qualquer dificuldade.”29 Freud assegura assim um
relacionamento relativamente confortável e até mesmo vantajoso do comportamento do
praticante do fetichismo.
Para a teoria psicanalista, todo indivíduo do sexo masculino passa invariavelmente
pelo medo, na sua infância, pelo drama psicológico de ter o pênis arrancado quando
percebe que a mãe não possui um órgão genital igual ao dele. Dessa forma, vive à espreita
do temor da castração, tal como ocorrera com a sua mãe no passado. A dúvida de Freud é
a) por que uma grande quantidade de pessoas se esquivam de comportamento anormais
diante de tais circunstâncias?; b) por que outras utilizam o desvio alçado no fetiche? e por
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último, por que apenas alguns poucos aderem ao comportamento homossexual? Estas
questões a psicanálise não explica, se contentando apenas em responder o que aconteceu.30
Uma constatação interessante de S. Freud no artigo sobre o Fetichismo é o não
critério necessário de semelhança na representação simbólica do pênis, ou seja, o fetichista
pode utilizar outros objetos, membros ou órgãos que não seja o pênis e sim um
representante fálico qualquer, que dependerá, então, da história do indivíduo. Embora o
falo se represente com freqüência nos objetos do fetichista, não pode ser tomado como
regra porque parece a Freud que quando o fetiche é instituído no sujeito, procede-se no
mesmo um “processo que faz lembrar a interrupção da memória na amnésia traumática.31
Neste ínterim, os objetivos desejantes do indivíduo se estacionam no meio do caminho
antes da culminação da última impressão traumática se estabelecesse com as características
do fetiche. Dessa maneira a psicanálise freudiana explica o fetiche do pé ou sapato devido
às circunstâncias em que a criança fazia suas observações anatômicas da mãe a partir de um
ângulo inferior, dos pés subindo para as outras partes do corpo superioras. O fetiche de
peles ou veludos trariam lembranças calcadas nos pêlos púbicos ante da ansiedade da
criança de ver o órgão genital feminino propriamente. Da mesma forma, as roupas íntimas
consideradas como objetos de fetiches se devem aos momentos que circundaram o ato de
despir, momento final em que a mulher possui o caráter poderoso de se apresentar como
fálica para a criança ante às suas investigações primárias.
O estabelecimento do fetichismo no indivíduo adulto como fenômeno decorrente do
processo do receio de castração é tão revelador que Freud indica como caminho de
investigação para quem duvidar da capacidade psicológica resultante desse medo à vista
do órgão genital feminino. A pessoa, ao explorar pela reminiscência o que aconteceu na
formação da idealização do fetiche com a ajuda do analista, sucumbirá ao fundamento
explicativo do complexo de castração. Os resíduos ou pedaços importantes da realidade, ao
serem rejeitados pelo ego, provocam no indivíduo uma sensação parecida com a percepção
desagradável derivada do complexo da castração no adepto do fetichismo. Sigmund Freud
assinala que tanto a aceitação quanto a rejeição do complexo de castração encontra
caminho na elaboração do fetiche. Para colocar como prova adicional na sua teoria o
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psicanalista comenta um caso que foi analisado por ele em que o paciente tinha o fetiche
substancializado num calção de banho. Este objeto servia ao mesmo tempo para cobrir os
órgãos genitais e provocava o velamento ao ocultar a distinção entre os sexos. Segundo a
análise de Freud, isto significava que as mulheres eram castradas e não castradas
simultaneamente, permitindo-lhe a hipótese de que os homens também fossem castrados
pelo ocultamento do calção de banho. Essa conclusão é corroborada pela lembrança de que
quando criança, o paciente assistiu a uma estátua com uma folha de parreira ocultando a
genitália.32 Na perspectiva freudiana, um caso como este em que o fetiche se cristaliza de
idéias contrárias se afirma com especial durabilidade. O sentimento de idéias contrárias
pode levar o fetichista tanto a reverenciar o objeto amado quanto desprezá-lo como
lembrança de da castração. Ao procurar ser identificado com o pai, pois também é uma
derivação do Complexo de Édipo que a mãe se ligue mais ao filho do que à filha, 33 e
porque a castração da mãe se deve ao pai, o indivíduo fetichista desenvolverá uma relação
com o objeto de fetiche como equivalente da representação da castração da mulher. Em
relação ao fetiche, um sentimento de afeição ou rejeição, de hostilidade ou de
reconhecimento da castração “estão mescladas em proporções desiguais em casos
diferentes, de maneira que uma ou outra seja mais facilmente identificável.”34 É a variação
sofrida pelo fetichista diante do trauma da castração que imporá os limites de seu apego ao
objeto ou parte do corpo, podendo ser o objeto fetichizado apenas como um conforto e
prazer nas horas destinadas à satisfação sexual ou se desvencilhar numa patologia mais
séria culminando em momentos de depressão e angústia. A variação no comportamento do
fetichista pode ser de tal ordem que um pervertido que tem prazer em cortar o cabelo de sua
amada pode ser derivado de sua necessidade de executar a castração, embora no seu
passado distante era o medo da castração o seu fantasma diuturno. Na linguagem freudiana,
esta atitude do fetichista em relação ao modo de trabalhar o objeto/parte do corpo
descortina duas asserções incompatíveis, qual seja: a constatação de que a mulher ainda
32
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possui um pênis e que o pai do fetichista castrou esta mulher.35 No plano da psicologia
social um exemplo de domínio popular buscado para exemplificar o ato de fetichizar vem
da cultura chinesa. Sabe-se que na china havia o costume de enfaixar o pé da mulher para
que diminuísse de tamanho chegando ao ponto de mutilá-lo. Desta feita, o pé feminino era
reverenciado como um fetiche, fazendo crer que com esta atitude o homem chinês quisesse
retribui à mulher por ter sido castrada em prol do prazer daquele.36

A SÍNTESE BENJAMINIANA DOS FETICHES

Mesmo com todo o trabalho de elucidação, preenchimento de lacunas, exposição do
assunto e edição elaborados por F. Engels concernente aos livros segundo e terceiro de Das
Kapital, na sua leitura somos tentados a ser meio detetive aventurando-nos em algumas
passagens imbricadas. Neste texto, não pretendemos fazer uma exegese da influência de
Marx nos textos benjaminianos, tarefa de grande envergadura, mas discutir o
desdobramento da questão do fetichismo no autor berlinense. Procuraremos também
perceber a leitura que Benjamin faz do fetichismo freudiano para estabelecer as diretrizes
de compreensão dos aspectos culturais do século XIX e início do XX. Como as estruturas
da produção induzem ao sujeito a uma prática conexa com seu próprio corpo por meio do
consumo fetichizado (para ele no caso de Marx e nele no caso de Freud), é necessário
perceber os meios de investimentos, tanto na acepção econômica quanto na psíquica.37 A
solução dialética no manejo dos conceitos, tanto no sentido de Marx quanto na perspectiva
de Freud, será o objetivo de Walter Benjamin.
Walter Benjamin, a partir de uma interpretação típica, então, vê no fetichismo o
fundamento das ambigüidades do século XIX no que diz respeito ao fenômeno na teoria
das imagens dialéticas. Benjamin escreve no Trabalho das Passagens:

Em seu capítulo sobre o caráter de fetiche da mercadoria, Marx mostrou o quanto o mundo
econômico do capitalismo parece ambíguo – uma ambigüidade que é muito acentuada pela
intensificação da economia capitalista – claramente visível, por exemplo, nas máquinas, que
agravam a exploração em lugar de aliviar o destino dos homens. Isso não se relaciona
35
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justamente com a ambigüidade dos fenômenos (Erscheinungen) com a qual lidamos no
século XIX?38

O século XIX desnuda as imposições de um mundo capitalista cujos tentáculos se
espraiam para toda a vida cultural, modificando o caráter das mercadorias, das casas, da
arquitetura. Benjamin capta este momento importante do capitalismo analisado por Marx.
As arcadas de Paris ofereciam ao passante uma possibilidade de deslocamento ainda não
completamente imerso nas malhas da racionalidade comercial, mas as mercadorias
expostas já atiçavam o apetite dos consumidores.39 As mercadorias começaram a se
evidenciar nas cidades a partir da introdução das vitrinas nas fachadas.40 O luxo francês,
inerente à sua tradição derivada da industrialização sob os auspícios do ministro Colbert,
encadeou o processo de feitiço das mercadorias ao estabelecer o espaço sagrado para a
magia. O espetáculo de Paris era comparado por Benjamin a uma lanterna mágica de
ilusões, uma “fantasmagoria”, tal como Marx tinha referido às aparências ilusórias das
mercadorias no texto sobre o fetichismo.41 Para Benjamin, é fantasmagórico todo produto
cultural que vacila antes de se tornar uma mercadoria propriamente simples. Neste sentido
temos como fenômeno fantasmagórico, durante um certo tempo, toda e qualquer técnica
nova que rivaliza com a arte antiga. Responde-se assim o porquê dos métodos modernos de
construção darem “origem à fantasmagoria das galerias, a fotografia faz nascer a
fantasmagoria dos panoramas,... o urbanismo de Haussmann...se opõe à flanêrie
fantasmagórica.”42 As exposições, as feiras, as passagens parisienses eram os lugares onde
o valor de troca das mercadorias ocultavam concretamente a fonte do valor das coisas no
trabalho produtivo.43 Segundo Buck-Morss, como a teoria benjaminiana predispunha que a
filosofia da experiência histórica assumia a forma de interpretação, “a chave para a nova
37
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fantasmagoria urbana não era tanto a mercadoria-no-mercado, mas a mercadoria-emexposição, onde o valor de troca e o valor de uso perdiam toda a significação prática, e
entrava em jogo o valor puramente representacional.”44 Acreditamos, contudo, que mesmo
não sendo o objetivo primordial de Benjamin fazer uma analise econômica do capital, este
autor percebeu que o caráter fetichista sobressai nas sociedades modernas, não como
significando um empório e sim através de mecanismos que criam demanda e por meio de
atividades comerciais de bens e serviços. Neste sentido, o fetiche atinge a mercadoria num
todo, incluindo as suas formas e propagandas, bem como as transações monetárias na
forma de dinheiro e capital.
Walter Benjamin percebe que a personificação/materialização do fetichismo tem na
prostituta o exemplo marxista e freudiano concomitantemente. Ao mesmo tempo que a
prostituta se coloca como venda, como objeto-fetiche no mercado do sexo, ela se desdobra
na realização do desejo de comportamento psicopatológico. A prostituta redefine o fetiche
erótico ao trabalhar com as várias partes do corpo, bem como desperta prazer pela
manipulação de objetos acessórios, estes também resignificados como fetiche. No
fetichismo, afirma Benjamin, o sexo rompe as barreiras entre o mundo orgânico e o mundo
inorgânico e as roupas e as jóias são as aliadas neste ato. As prostitutas trazem o segredo do
mercado livre, local em que a mercadoria não leva vantagem. Benjamin diz no Das
Passagen-Werk que “forma e conteúdo unificam-se na prostituta, como sua síntese.”45 As
cidades modernas possibilita a inauguração de uma engrenagem da prostituição com a
massa. Por meio de uma comunhão mística, as cidades se anteparam com a produção em
massa para a massa. Neste contexto, surge a figura da prostituta, que sobrevive num espaço
vital , onde cada vez mais os objetos de uso íntimo se tornam artigos de massa. É
considerando esse fato na obra de Baudelaire que Benjamin chega a escrever que na
prostituição das grandes cidades, a mulher além de se apresentar como mercadoria, se torna
também “artigo de massa.”46

Isso se indica através do disfarce artificial da expressão individual a favor da profissional,
que acontece por obra da maquilagem. Que este aspecto da puta tenha se tornado
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sexualmente determinante para Baudelaire, o testemunha, enfim, que suas múltiplas
evocações da puta nunca têm o bordel como pano de fundo, mas, ao contrário, a rua. 47

A maquilagem, além de permutar artificialmente o único e individual, expressa também
nova forma no antigo conteúdo, servindo para sustentar o aspecto profissional da prostituta
que tem a rua como limite. Mas a prostituição não deve apenas ser vista como inerente ao
corpo feminino, pois o próprio poeta teve que se prostituir também na sua profissão de
escritor. “Em vista do sucesso medíocre que teve sua obra, Baudelaire, por fim, se pôs à
venda. Lançando-se atrás de sua obra, confirmou a si mesmo, até o fim, o que pensava
sobre a necessidade inevitável da prostituição para o poeta.”48 Fato corriqueiro entre os
artistas é o reconhecimento de suas obras apenas no final de suas vidas, ou às vezes, após a
morte. Mas Baudelaire como as prostitutas precisam sobreviver é por isso que se lançam
nas redes do mercado. No caso do poeta, a sua obra marca esse delineamento, não só
enquanto homem mas também como o artista que acompanha o vulto da prostituição em
consonância ao surgimento das cidades. A poesia de Baudelaire expressa a alteração do
prostituir. Como diz Benjamin, o surgimento dos grandes centros urbanos coloca a
prostituição na posse dos novos arcanos, que rapidamente se transformarão em outros. Os
labirintos das novas cidades urbanizadas, além de servirem ao flâneur, conjugam com os
novos mercados para os livros e seus donos e para as prostitutas. Só que diferentemente dos
dois anteriores, lembra Benjamin, apenas as prostitutas dão colorido ao novo espaço.49
Como fenômeno multiplicador, o capitalismo estimula a reprodução ampliada da
prostituição, tanto como categoria mercadológica quanto no substrato humano que precisa
sobreviver em decorrência da miserabilidade social. O corpo então aparece como
recuperado, como fruição e é trabalhado no sentido de investimento obsessivo, que sob o
manto do mito da libertação que costumeiramente se procura protegê-lo, se transfigura e
representa um trabalho mais alienado do que a exploração desse mesmo corpo na força do
trabalho.50 Como representantes do culto narcisista, a mulher e a sua beleza começam a ser
pensadas com critérios que satisfaçam os anseios de consumo. Por isso Baudelaire,
segundo Benjamin, busca outros mecanismos de significação para o dogma do pecado
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original para se pensar o seu tempo. Daí surge a sua riqueza temática. O ambiente que o
homem adota torna-se corriqueiramente a sua fisionomia da mercadoria. Embora a
propaganda surge aí para transfigurar o mundo das mercadorias num mundo de fetiches.
Mas para as formas fetichizadas sobreviverem em qualquer sistema, precisam-se de novas
ilusões que se apresentam desfiguradas em alegorias. Isto se processa porque a mercadoria
consegue tomar o “lugar da forma alegórica da intuição.”51 Assim, o contraste inerente à
alegoria, o seu jogo dialético, as suas artimanhas metamórficas, ao invés de se sustentar
numa crítica, serve para fantasiar tanto as coisas quanto o corpo. Como imperativo inerente
à mercadoria no capitalismo, esta procura “olhar-se a si mesma na face, ver a si própria no
rosto. Celebra sua humanização na puta.”52 A mercadoria, ao se humanizar no corpo da
prostituta, assume referenciais de aceitação como valor de troca alegorizando-se.
Como vitrina do capitalismo, as exposições internacionais propagavam o fetiche
multicolorido, além de projetar um futuro de progresso em que trabalhadores e expositores
atingiriam um poder de aquisição daqueles produtos. Utopia do consumo tal como a utopia
de Fourier, mas mais alienante do que esta. Antes de servir como símbolo do progresso e de
um caminhar homogêneo dos interesses contraditórios do sistema mercadológico, as
exposições projetaram no inconsciente dos trabalhadores um supra-poder do capital que não
se venceria numa simples reunião anual de trabalhadores.
Benjamin diz que as exposições são os lugares em que a mercadoria-fetiche se
apresenta transfigurando o valor de troca. As exposições criam uma moldura nas
mercadorias em que o valor de uso passa para o segundo plano. Os homens, observadores
das mercadorias, deixam-se distrair, identificam com os produtos, mesmo quando não pode
consumi-los para sua satisfação. “L´Europe s´est déplacé pour voir des merchandises”. Os
panoramas (espécies quadro circular com imagens cativantes, cuja montagem permite ao
observador que está no seu centro, por meio de uma ilusão, ver os objetos se deslocando
rápido) foram de grande atração no século XIX nas passagens parisienses além de algumas
feiras. A experiência do choque que seria proporcionado pelo cinema anos mais adiante, foi
antecedido por estes instrumentos panorâmicos. Os panoramas condicionava à experiência
da correria do dia a dia, do movimento brusco das ruas, correspondendo ao percurso dos
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passantes pelas das vitrinas. O homem se aliena ao ser objeto das manipulações da
publicidade. Segundo Benjamin, o gênio de vários artistas, como o gravador Grandville que
entronizava mercadorias, estava na humanização de objetos mortos, que correspondia em
Marx à chamada sutilezas teológicas e metafísicas da mercadoria.53
O poeta Baudelaire foi o responsável por apresentar transparente a forma-mercadoria
enquanto conteúdo social da forma da alegoria, pois vivenciou um período em que a formamercadoria, pela primeira vez, se tornou visível na obra de arte, e a forma-massa no seu
público. Para Baudelaire “o prazer de se achar numa multidão é uma expressão misteriosa
do gozo pela multiplicação do número”.54 O gozo de ser indiferenciado, como mais um
número se explica pelo caráter mercadológico a que foi submetido a força de trabalho
humana. É por isso que Benjamin diz que como a força de trabalho se tornou mercadoria,
não sentirá a necessidade de se imaginar ocupando o lugar da mercadoria. A partir da
consciência do modo de existir imposto pela ordem produtiva, tanto mais o sujeito é levado
se proletarizar traspassado pelo sopro da economia mercantilizada. Assim o indivíduo se
afasta da possibilidade de se empatizar com a mercadoria. Mas, na opinião de Benjamin, o
seguimento de classe característico da pequena burguesia “à qual pertencia Baudelaire ainda
não chegara tão longe. Na escala de que tratamos agora, ela se encontrava no início do
declínio. Inevitavelmente, um dia, muitos deles teriam de se defrontar com a natureza
mercantil de sua força de trabalho.”55 Todavia, a mercantilização do esforço criativo do
poeta não demorará tanto. O próprio Benjamin, quando falava da modernidade
baudelaireana, já constatava o esforço sentido pelo poeta para sobreviver. Desta forma, o
poeta estava em compasso de espera até o momento em que a forma-poética se transladasse
para a forma-mercadoria. O poeta estava à espreita quando deveria subordinar a sua forçacriativa à força-trabalho fantasmagorizada, na qual uma nova luta deveria ser estabelecida
com a sua pena sob a forma de uma esgrima.
O fetichismo se desdobra na ligação entre o orgânico e o inorgânico, entre a vida e a
morte, entre a natureza e a história, na qual se percebe o caráter alegórico do fetiche
benjaminiano. Da mesma maneira que o objeto é ofertado à “ruminação do melancólico, a
mercadoria-fetiche está a serviço do concreto, mas também do abstrato, é vazia de
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significações, mas é suporte de significações, mas também um fragmento de natureza, cuja
leitura permite decifrar a história”.56 O conceito freudiano de fetichismo possui uma certa
analogia com o de Marx ao jogar com a dialética da presença/ausência. Tanto na presença
sensível da mercadoria quanto na presença sensível do objeto, existe um significante
ausente. Assim, a mercadoria/objeto manifesta e exclui o modo de produção/falo. O
passado e o presente estão convulsionados de fetichismos. A crítica de Benjamin ajuda-nos
a entender as estratégias de dominação depositadas nas coisas e no imaginário social
através da fetichização do mundo. Com a dialética em paralisia, Benjamin resgata os
contornos da modernidade a partir da síntese dos conceitos de Marx e Freud para alçar o
conteúdo essencial inscrito na fantasmagoria da estrutura cultural.
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APPLE: RUIM COM STEVE JOBS – MAS IMPOSSÍVEL SEM ELE
Roberto Minadeo1
Ricardo Cardoso2

RESUMO

Compreender as realizações da Apple é um grande desafio: como uma empresa formada por
dois rapazes sem formação universitária consegue ser a pioneira em um mercado sofisticado como o da
microcomputação – tendo em conta a existência de inúmeras companhias de grande porte que se
encontravam em condições de realizarem esse salto tecnológico? Além disso, a Apple fez muito mais: é
uma consistente lançadora de produtos de elevado padrão tecnológico e de design superior. Finalmente,
a marca Apple se tornou tão importante que a venda de músicas pela Internet poderia ter sido feita por
dezenas de grupos de atuação global na área da mídia, porém, novamente, o pioneirismo da Apple se
fez sentir – apoiado no forte apelo de sua marca.
Estudar a Apple é, portanto, sentir uma lufada de ar fresco, é tornar a experimentar o valor do
movimento empreendedor, é perceber que há espaço para o indivíduo mesmo quando se fala de um
mercado tomado de grandes e poderosos concorrentes de atuação global. O papel da história
empresarial – parte da História Econômica – é justamente esse: estudar algumas realizações marcantes,
de modo a apreender elementos que possam ser perenes, e aplicáveis na gestão empresarial.
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INTRODUÇÃO

A Apple é uma das mais importantes empresas da história da computação pessoal. Esta empresa
se notabilizou por uma série de produtos inovadores que, seguramente, lhe garantiram uma posição de
vanguarda no desenvolvimento tecnológico da indústria de informática. Posição de alto risco, pois, se,
por um lado, a Apple foi responsável pela introdução de várias tecnologias que se tornaram padrão
entre os computadores pessoais, por outro, ela detém atualmente não mais que um pequeno nicho de
mercado – não faltando analistas que prevêem o final de sua existência para os próximos anos.
As origens da Apple remontam aos estertores da contracultura californiana. Em meados da
década de 1970, o sonho hippie já caducava visivelmente: a Guerra do Vietnã chegava ao fim, assim
como o governo Nixon com o escândalo Watergate, as lutas políticas de 1968 eram uma lembrança
cada vez mais distante e a esperança na Era de Aquarius já tinha caído por terra com o fim dos Beatles,
com as mortes de Jimmy Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison e com o assassinato de Sharon Tate.
Mas na Califórnia ainda existiam inúmeros grupos que pautavam seus comportamentos e visões
de mundo pelos valores da contracultura dos anos 60. Entre esses grupos, existiam vários clubes de
informática em que o espírito hippie de comunidade foi fundamental para o desenvolvimento da
incipiente indústria de PCs.3 Jim Warren, um ex-radical dos anos 60 e membro de um desses clubes, o
Homebrew, nos explica:

“… o espírito era aquele, trabalhar juntos… era dividir. Dividíamos
bebidas… dividíamos a cama… dividíamos a vida, as esperanças.
Todos nós tínhamos o espírito de comunidade que permeava o
nosso clube de computadores. Logo que alguém resolvia um
problema, vinha correndo ao clube no dia seguinte, e dizia: ‘Gente,
sabe aquele problema que tentávamos resolver? Eia a solução. Não
é maravilhoso? Não sou ótimo?’ Eu afirmo que este foi o principal
ponto do desenvolvimento de Silicon Valley, do crescimento rápido
da tecnologia. Porque dividíamos tudo; éramos todos vencedores”
(Cringely, 1996a).

Foi nesse ambiente que Stephen Wozniak e Steven Jobs se conheceram e se tornaram amigos.
Eles tinham habilidades complementares. Wozniak era um gênio da eletrônica. Na sexta série, por
exemplo, ele construiu um equipamento de rádio amador e, mais tarde, criou um sistema de
3
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intercomunicação casa-a-casa, instalando alto falantes nas casas dos vizinhos. Na mesma época, criou
um jogo da velha eletrônico. Jobs, por sua vez, tinha um enorme talento para vislumbrar oportunidades
de negócio e para convencer. Mas as suas habilidades com a eletrônica também não eram nada
desprezíveis – especialmente naqueles tempos pioneiros.4

SURGE O MICROCOMPUTADOR

No Homebrew, Wozniak começou a impressionar os amigos com o computador que havia
montado. Depois das reuniões do clube, vários rapazes cercavam Wozniak para ver de perto seu
computador artesanal – na verdade, uma placa de circuitos impressos na qual se adaptava o teclado e o
monitor. Foi quando Jobs percebeu que aquilo ali poderia virar um negócio e convenceu Wozniak de
que poderiam mandar imprimir os circuitos e vendê-los aos aficcionados. Jobs sugeriu chamarem o
negócio de Apple. Como tinham pouco dinheiro disponível, cada um colocou US$ 650 para começar.
Ron Wayne, engenheiro de campo da Atari, se juntou aos dois. Depois de várias discussões, os
três firmaram acordos para delinear responsabilidades. Wozniak ficaria a cargo da engenharia, Jobs
seria o responsável pela comercialização e Wayne faria o trabalho burocrático. Wayne ficou com 10%
da sociedade e Wozniak e Jobs dividiram o restante. O contrato foi assinado em primeiro de abril de
1976. No mesmo mês em que em que a sociedade foi firmada, Wozniak e Jobs apresentaram o circuito,
batizado de Apple I, no Homebrew, mas pouco crédito foi dado ao projeto.
Jobs tentou então vender os circuitos impressos para Paul Terrell, vendedor de componentes
eletrônicos e kits para computador. Terrell não estava interessado em vender circuitos impressos em
suas lojas; queria computadores montados para pronta entrega, e propôs comprar 50 computadores,
pagando contra-entrega. Jobs saiu então à busca de dinheiro. Depois de percorrer vários bancos e
empresas sem sucesso, conseguiu que Mell Schwartz, catedrático de Stanford, dono de uma pequena
empresa, concordasse em comprar peças para a Apple. Aqui começam a se destacar as habilidades de
Jobs como vendedor – pois obter crédito de um acadêmico-empresário não é nada fácil.
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Jobs pediu crédito a vários distribuidores de peças, mas só teve êxito ao mostrar o protótipo a
Bob Newtom, da Kierulff Eletronics, que concordou em vender 20 mil dólares em peças, a crédito, sem
lhe cobrar juros se a conta fosse liquidada em 30 dias.
Jobs fez então a primeira entrega a Terrel, que ficou decepcionado ao ver que os computadores
Apple I eram apenas as tais placas de circuitos impressos que tanto fizera questão de recusar. Os
circuitos ainda exigiriam muito trabalho antes de começar a funcionar, e só iriam funcionar se o cliente
soubesse programar em Basic. Mesmo assim, aceitou-os, e pagou. Mas, teve dificuldades para vender
um computador que na verdade era apenas um circuito e que não tinha ainda uma interface adequada.
Entra em cena Wozniak, que construiu uma interface para informações armazenadas em fita cassete.
Isso acrescentou nova dimensão ao computador e era um incentivo à venda.
Em outubro de 1976, participaram de uma feira de informática em Atlantic City. O computador
despertou interesse, tanto que a Commodore Business Machines foi bater às portas da Apple, mas não
chegaram a um acordo. O computador precisava de novas modificações, incluindo fonte de energia. De
qualquer forma, a experiência acumulada com a comercialização do Apple I reforçou a convicção de
Jobs de que existia um amplo mercado ainda por explorar. Em suas próprias palavras:

“Ficou claro para mim que muita gente criava hardware como
hobby, montando seus próprios computadores ou usando a nossa
placa, adaptando transformadores, caixa, teclado e muitas outras
coisas. Para cada uma daquelas pessoas, havia mil pessoas que não
podiam fazê-lo, mas queriam mexer com programas. Era o hobby
do software. Como eu fazia aos 10 anos, descobrindo o
computador. E meu sonho com relação ao Apple II era vender o
primeiro computador completo.” (Cringely, 1996a).

O sonho de Jobs parecia distante. Wozniak, porém, não achava impossível e desenhou uma
placa que foi um verdadeiro exemplo de eficiência técnica, conseguindo, por exemplo, uma redução de
35 para 8 chips no drive para disco flexível. Além disso, Jobs concebeu para o Apple II um design
moderno – compatível com um equipamento voltado ao usuário doméstico.
Com uma obra-prima nas mãos, Jobs começou a procurar investidores. Don Valentine, após
visitar a Apple não teve interesse, mas sugeriu outros capitalistas de risco. Um deles era Armas Clifford
Markkula – que trabalhara com Valentine na Fairchild e se tornara milionário aos 30 anos. Foi visitar
Jobs e Wozniak. O computador de Wozniak tocara-lhe o coração de engenheiro, e ele gostou de Jobs.
Tendo algo em torno de US$ 22 milhões, Markkula viu na Apple a oportunidade de não só ganhar
4

dinheiro, mas de deixar sua marca em uma companhia. À noite e nos finais de semana, discutia com
Jobs e Wozniak sobre a Apple, e a cada reunião ficava mais otimista. Avalizou um empréstimo de 250
mil dólares para montar a empresa e cobrir os custos de desenvolvimento e produção do Apple II.
Alem disso, Steve Jobs, querendo melhorar a publicidade, convenceu Regis McKenna a aceitar
trabalhar para a Apple à base do risco. McKenna havia se instalado no Vale do Silício em 1963, a fim
de fazer relações públicas, propaganda e marketing para os produtores high tech. A maior parte dos
assuntos divulgados na imprensa era incompreensível. McKenna passava horas a fio com seus clientes,
discutindo a necessidade de “educar” a imprensa quanto aos caprichos dos produtos high-tech. Ele era a
pessoa mais apta, na região, para criar publicidade favorável a um cliente. Outro gol de placa para Jobs:
McKenna não é um publicitário a mais, não é um publicitário qualquer: representava o melhor da
publicidade no ramo da alta tecnologia. Além disso, deixou um nome no campo acadêmico – ajudando
a cunhar e a difundir a expressão “Marketing de Relacionamento”.

Nasce a Apple Computer Co.

No dia 3 de janeiro de 1977, foi oficialmente fundada a Apple Computer Co. Markkula
comprou as ações de Ron Wayne por 1.700 dólares. Markkula não queria dirigir as operações, e Jobs e
Wozniak não tinham experiência. Contrataram Michael Scott, pessoa de confiança de Markkula, para
presidente da Apple. Scott era engenheiro, interessado por computação desde a adolescência.
Trabalhara na Divisão de Sistemas da Beckman, na Fairchild e na National Semiconductor. Scott foi
contratado com um salário anual de 20.001 dólares anuais, um dólar a mais que Markkula, Jobs e
Wozniak.
A partir daí, a situação da Apple começou a mudar. Markkula desenvolvia um plano
operacional, Scott cuidava das atividades diárias, Wozniak estava envolvido no desenvolvimento do
Apple II e Jobs supervisionava o desenvolvimento da logomarca da empresa (idealizado por Rob
Janov, um dos diretores de artes da agência de Regis McKenna). Resolveram que a Apple deveria
tentar atrair o mercado dos amadores e expandi-lo aos usuários profissionais e domésticos.
A Apple se empenhou em aprontar o projeto do Apple II para a Primeira Feira de
Computadores da Costa Leste, organizada por Jim Warren em 1977, em Atlantic City. A feira atraiu
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uma multidão – que se entusiasmou com o novo design do Apple II. Nas poucas semanas que se
seguiram, o Apple II recebeu cerca de 300 encomendas, 100 a mais que o total de Apple I vendidos.
Markkula continuava a procurar investidores. Os acordos finais de financiamento foram
completados em janeiro de 1978. A Apple foi avaliada em US$ 3 milhões. O financiamento resultou
num ingresso de capital da ordem de 517 mil dólares, dos quais 288 mil provinha da Venroch, Don
Valentine contribuiu com 150 mil, e Arthur Rock com 57.600.
Não satisfeita com o sucesso do Apple II, a empresa estava envolvida numa batalha para
aperfeiçoar ainda o seu computador. Wozniak tentava inserir uma unidade de disco, para substituir a
fita, pois com ela o usuário gastava longos minutos para localizar informações. Em fins de 1977,
Wozniak terminou o projeto, o que garantiu a dianteira da Apple em relação a concorrentes como a
Commodore e da Tandy. Na Mostra Eletrônica de Consumo de 1978, a Apple expôs a unidade de
disco, atraindo a atenção de engenheiros e clientes.
Isto trouxe mais capital para a empresa. Investidores do Continental Illinois, um banco de
Chicago, procuraram Markkula enquanto o Apple II era exibido na Mostra. Propuseram-lhe a compra
de US$ 500 mil em ações da Apple. A Venrock injetou mais dinheiro e acabou proprietária de 7,9% da
companhia. Henry Singleton, diretor presidente da Teledyne, Inc. investiu US$ 100.800 na Apple e
ingressou no Conselho. A Apple também atraiu a atenção de Ben Rosen, um poderoso analista de Wall
Street. Os repórteres procuravam-no porque sabiam que seriam recebidos por alguém de conversa
honesta. Foi um dos grandes vendedores da Apple simplesmente contando fatos.
O sucesso da empresa era assustador. Em 1980, a Apple já comemorava a impressionante marca
de 170 mil máquinas vendidas. Entre 1978 e 1980, o número de empregados subiu de noventa para
mais de mil.5 O mais impressionante é o fato de esse resultado ser obtido por uma empresa nova, criada
por dois jovens sem formação superior. O mais lógico teria sido que empresas grandes – de forte
tradição tecnológica, com mão-de-obra qualificada, e dotadas de vastos recursos de P&D – tivessem
sido as pioneiras na criação do microcomputador.
Cabe falar que a Apple muito deveu no seu início ao gênio de Wozniak. Porém, muito
rapidamente, com o crescimento da empresa, o próprio Wozniak deixou de estar presente. E em todas
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as realizações da Apple, a presença de Steve Jobs foi inegável. O último registro de uma criação de
Wozniak foi a criação da unidade de disco, enquanto que sobre as negociações de Jobs se fala o tempo
todo. E é razoável: com o crescimento da Apple, certamente inúmeros engenheiros dotados da melhor
formação viriam a ser contratados, e Wozniak teria dificuldades em se inserir na área técnica. Jobs –
por outro lado – sempre esteve muito à vontade lidando com os aspectos empresariais.

A Abertura de Capital

No início, a Apple distribuía ações em lugar de aumentos salariais. Por volta de 1979, as ações
já tinham dobrado de preço três vezes. Wozniak – que julgava injusto alguns terem ações e os técnicos
não – criou o Wozplan, que permitia aos empregados, que julgava merecedores, comprar parte de suas
ações, que foram vendidas a 7,50 dólares cada, três dólares abaixo da cotação de 1979. Cerca de 36
empregados compraram 80 mil ações colocadas à venda. Wozniak descarregou também outras 25 mil
ações para o proprietário de um clube do qual a Apple era sócia.
Em 1979, a Apple levantou mais de sete milhões de dólares em ações, vendidas a 16 firmas de
investimento. Jobs e Markkula venderam um milhão de dólares em ações cada um, e Wozniak vendeu
ações para três amigos bem relacionados. Don Valentine vendeu todas as suas ações.
No dia 12 de dezembro de 1980, a Apple fez seu lançamento público de ações na Bolsa. Ao fim
do pregão, a Apple captou US$ 82,8 milhões em subscrições. Com isso, a empresa entrou para a lista
das “Quinhentas Maiores” mais rapidamente do que qualquer outra na história. Wall Street avaliou-a
em US$ 1,778 bilhões – acima do valor de gigantes como a Lockheed e duas vezes a soma do valor de
mercado de marcas como a United Airlines e a Pan Am.6
Nada mau para a criação de Jobs e Wozniak: criar em pouco tempo uma empresa que veio a ser
avaliada pelo mercado como superior ao valor de mercado da Lockheed – que contabilizava um
histórico impressionante: por exemplo, durante a II Guerra, a Lockheed produziu 9% dos aviões norteamericanos. Em 1943, chegou ao impressionante pico de 94.329 funcionários. O sucesso da Lockheed
continuou, lançando o luxuoso Constellation – importante modelo que viabilizou os vôos
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transatlânticos – e inúmeros outros produtos de alta tecnologia para o aparato militar norte-americano.
Portanto, a questão está de pé: porque a novata Apple foi avaliada em US$ 1,778 bilhões? Seria uma
“bolha” – fugaz e passível de explodir a qualquer momento, como a da Internet? Valeria a Apple de
verdade mais do que a Lockheed?
Ocorre que a Lockheed atua em um ramo já conhecido, com receitas e lucros relativamente
estáveis e previsíveis – à mercê dos orçamentos militares. Seu fiasco no projeto TriStar significou o
final de sua atuação na aviação civil, campo que terminou restrito apenas às gigantes Boeing e Airbus.
Porém, a Apple estava criando um novo mercado. Evidentemente, o potencial da microcomputação era
desconhecido, mas, os analistas não erraram: todos os softwares que vieram fortalecer o
microcomputador, mais a imensa avenida aberta pela Internet, confirmaram essa avaliação.

IBM-PC x Macintosh

Em agosto de 1979, a maior empresa de computadores do mundo – a IBM – começou a se
interessar pelo mercado de microcomputadores. Para Frank Carey, presidente da IBM, aquele era um
mercado promissor no qual a companhia deveria entrar o mais rápido possível. Caso contrario, seria
tarde demais para que a IBM o dominasse. Foi quando Bill Lowe, que dirigia um pequeno laboratório
da IBM em Boca Raton (Flórida), propôs uma solução radical: “open architecture”. Para Lowe, como
era fundamental economizar tempo, a empresa deveria, ao invés de criar um computador novo, “montálo” com peças já existentes. Em outras palavras, o IBM-PC não deveria ter tecnologia, software ou
assistência técnica da IBM e sim de outras empresas que já estavam no mercado.
Com a “open architecture”, a IBM pode lançar seu computador pessoal num tempo
relativamente curto (em agosto de 1981).7 O sucesso do IBM-PC derivava do fato de poder se interligar
com outros computadores, aceitar recursos para aumentar sua capacidade e seu preço de 2.500 dólares.
Além disso, o fator “compatível com a IBM” representava uma indiscutível vantagem mercadológica.
Em 1982, a IBM conquistou 18,4% do mercado, fatia que subiu para 30% no ano seguinte.
A entrada da IBM causou dificuldades a várias empresas, inclusive à ex-líder Apple. Em 1983,
por exemplo, a Apple foi obrigada a demitir 1.200 funcionários apesar dos 700.000 computadores
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Por ocasião do lançamento do IBM-PC, a Apple, com o estilo irreverente característico de Steve Jobs, publicou um
anúncio de página inteira que dizia: “Bem-vinda, IBM. Falando sério”.
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Apple II vendidos (400.000 a mais do que no ano anterior). Nesta época, a Business Week chegou a
publicar uma matéria de capa com o título: “Acabou, a IBM venceu!”
Mas, Steve Jobs pretendia dar o troco com uma tecnologia revolucionária na qual vinha
apostando suas fichas desde 1979, ou seja, no momento de maior sucesso do Apple II. Em dezembro
daquele ano, ele recebera um convite para visitar o PARC – o famoso laboratório de alta tecnologia da
Xerox. Esta visita teve um enorme impacto sobre ele:

“Eles me mostraram três coisas. Mas eu fiquei tão ‘cego’ pela
primeira que eu nem vi as outras duas. Uma das coisas que eles me
mostraram era um programador de orientação de objetos, mas eu
não vi aquilo. A outra coisa que me mostraram era uma rede de
computadores que usavam e-mail e etc. Eu não vi aquilo. Eu estava
‘cego’ pela primeira coisa que vi que era a interface gráfica do
usuário. Eu achei que foi a melhor coisa que vi em minha vida. E
ela estava cheia de imperfeições, incompleta e eles fizeram muitas
coisas erradas. Nós não sabíamos disso naquela época, mas o
princípio da idéia estava lá e eles fizeram bem. E em dez minutos
ficou óbvio que todos os computadores seriam assim” (Cringely,
1996c, g. n.).

A interface gráfica do usuário é o que permite realizar uma operação no computador, como, por
exemplo, arquivar um documento, arrastando o mesmo para uma determinada pasta e não digitando
complexas instruções ao computador (as chamadas “linhas de comando”). O que Steve Jobs tinha visto,
portanto, era um modo de transformar os computadores pessoais em um artigo realmente atraente para
pessoas sem nenhum treinamento em informática. A interface gráfica do usuário tornava o computador
amigável, coisa que nem o Apple II, nem o IBM-PC eram.
Jobs decidiu, então, que aquele era o rumo que sua empresa deveria seguir. Ainda em 1979, Jeff
Raskin teve a idéia de construir um computador diferente de tudo o que qualquer empresa de
computadores pessoais vinha fabricando. Chamou-o de Macintosh e escolheu como seu público os
usuários comerciais. Quando desenvolvido, o Macintosh teria maior potência e seria mais fácil de usar
por causa da interface gráfica do usuário e de um instrumento chamado mouse. Jobs, no entanto, não
gostava do design que Raskin propunha para o Macintosh e convenceu Markkula a que o deixasse
dirigir a divisão responsável pelo desenvolvimento do novo computador. Em 1983, nada menos que
600 pessoas estavam trabalhando no projeto.
9

Para ocupar a Presidência, Jobs contratou John Sculley, da Pepsi. Ele recebeu um abono de 2,4
milhões de dólares na assinatura do contrato, um salário de US$ 2 milhões em 1984. A Apple também
adquiriu a residência de Sculley em Connecticut, por US$ 2,3 milhões e contribuiu com outros dois
milhões para a construção de uma casa na Califórnia. Sculley rapidamente mostrou a que veio: em
poucas semanas, substituiu três chefes de divisão. Com a morna recepção do Apple III pelo mercado,
demitiu 400 empregados.
Em janeiro de 1984, o Macintosh foi apresentado aos acionistas. Sculley e Jobs formularam um
maciço programa de publicidade, de 100 milhões de dólares para lançar o Macintosh, visando ao
mercado comercial.
O Macintosh exigiu imensa avalanche junto aos meios de comunicação, que totalizou US$ 15
milhões nos primeiros três meses após o lançamento. A Apple imprimiu 10 milhões de exemplares de
um anúncio do Macintosh, de 20 páginas, inserido em várias revistas, e colaborou com mais de 10
revistas especializadas na criação de capas que exibiam o computador. Jobs e Sculley deram mais de 60
entrevistas. Todas as três redes de TV mencionaram o computador em seus noticiários.
Mesmo assim, as vendas do Macintosh não foram boas. Em 1984, a Apple conseguiu vender
apenas 174.000 unidades. Em compensação, 800.000 Apple II e Apple II portáteis foram vendidos,
gerando receitas de quase um bilhão de dólares e representando dois terços do lucro da empresa. O alto
custo de lançamento do Macintosh, porém, arrancou boa fatia dos lucros da empresa.
O mercado percebeu que existiam poucos aplicativos disponíveis para rodar em Macintosh,
enquanto o IBM-PC era servido por uma lista infindável de programas. Era urgente, por conseguinte,
que a Apple encontrasse um aplicativo que se revelasse necessário o bastante para justificar a compra
de computadores Macintosh.
Foi novamente da PARC que veio a resposta para os anseios da Apple. John Warnock
desenvolvera no laboratório da Xerox em Palo Alto uma tecnologia conhecida como Wysiwyg (“what
you see is what you get”, ou seja, “o que você vê é o que você tem”). Esta tecnologia permite que o que
é visto na tela do computador (um gráfico ou um desenho, por exemplo) seja imprimido exatamente do
mesmo jeito por uma impressora laser. Warnock criou uma empresa chamada Adobe só para
comercializar o Wysiwyg. Isto atraiu a atenção de Steve Jobs, que tomou uma decisão que se revelaria
extremamente acertada: cancelar o projeto interno da Apple de Wysiwyg e comprar 19,9% da Adobe.
A união entre a interface amigável do Macintosh e a precisão de imagens proporcionada pelas
impressoras laser, a Apple tinha acabado de criar um novo ramo de negócios: a editoração eletrônica. O
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sucesso deste novo ramo trouxe para a Apple lucros consistentes na segunda metade da década de
1980. Em 1986, a Apple vendeu 480.000 Macintosh, ao passo que, no ano anterior tinha vendido
apenas 245.000. Em 1986, suas receitas giravam em torno de 1,9 bilhões de dólares e seus lucros foram
de US$ 154 milhões. No mesmo ano, suas vendas no Japão deslancharam, após o desenvolvimento do
Mac Plus com kanjitalk – um sistema operacional que possibilitava ao usuário ter acesso aos três
alfabetos japoneses tradicionais.
No ano seguinte, foi lançado o Macintosh aberto, que podia aceitar circuitos adicionais que se
adaptavam a uma grande variedade de usos. O sistema aberto permitia ao usuário personalizar seu
computador, adaptando-o às suas necessidades específicas. Outro motivo que ajudou a aumentar as
vendas foram os diversos acordos entre a Apple e a Microsoft – grande fornecedora de softwares para a
Apple.
Em 1989, as receitas da companhia somaram 5,3 bilhões de dólares.
Mesmo assim, o sucesso do Macintosh veio tarde demais para Jobs. Em 1985, Sculley trouxe
Jean Louis Gassee, de 41 anos de idade, antigo diretor da Apple na França. Gassee, na chefia da Apple
na França, transformou-a na divisão estrangeira de crescimento mais rápido e mais rentável. Mas, Jobs
foi demitido da gerência geral da Macintosh e Sculley implantou várias mudanças: anunciou que a
empresa iria fechar três de suas seis fábricas antes do final de 1985 e demitiu 1.200 empregados.
John Sculley e Steve Jobs tinham entrado em rota de colisão. Analisando-se os perfis de cada
um, o conflito era mesmo inevitável. Sculley vinha da Pepsi, uma cultura empresarial que valorizava o
profissional de grande talento em relacionamento, e em auto-promoção. Na Pepsi, cada executivo
ficava muito pouco tempo em cada país, e precisa mais se promover e fazer política. Sculley não tinha
tempo nem habilidade para vir a criar valor na Apple. Jobs, por sua vez, era pura adrenalina (era
chamado por alguns como “o terrorista”). São incontáveis as histórias de pessoas que contam ocasiões
em que Jobs foi grosso, descortês, inoportuno – e os adjetivos se multiplicam. Porém, o espírito
empreendedor da Apple foi por ele formado, e a sua saída veio a causar uma solução de continuidade
que não poderia ser coberta por um executivo acostumado a vender refrigerantes.
Apesar de seus inúmeros e inegáveis defeitos, Jobs era a alma da empresa. Conseguiu catalizar
recursos escassos e liderar uma complexa equipe, vindo a lançar o MacIntosh – um produto de inegável
pioneirismo. Essa vitória se seguiu a outras, nada desprezíveis: a própria criação da Apple, a obtenção
de recursos oriundos de diversas fontes que permitiram o bem-sucedido ingresso e a liderança no
mercado da microcomputação.
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Jobs, pela imaturidade, perdeu a batalha com Sculley, o que significou uma perda maior para a
Apple, e não para si mesmo. Nos anos imediatamente seguintes, mesmo apresentando lucros
crescentes, a Apple veio a perder diversas oportunidades únicas, beneficiando unicamente à Microsoft.
Como não poderia deixar de ocorrer nos EUA, a saída de Jobs foi seguida de diversos processos
abertos de parte a parte, e de inúmeros boatos contraditórios na imprensa. Em algum tempo, porém,
prevaleceu o bom senso: Jobs fez algum tipo de acordo amistoso com a sua própria criatura,
encerrando-se os processos em andamento. Jobs saiu de cena para fazer fortuna em duas novas
empresas: a NeXT e a Pixar. Wozniak, por seu turno, voltava pela segunda vez à Apple, recomprando
cem mil ações da empresa, pois havia vendido todas as que possuía.8
Em 1988, Sculley criou quatro presidências, o que gerou um caos inadministrável. Alem disso,
não foi capaz de perceber que a estratégia da Microsoft era a mais acertada. A “open architecture” do
IBM-PC tinha permitido que várias empresas fabricassem “clones” dos computadores da IBM. Esses
“clones” utilizavam um sistema operacional, chamado MS-DOS, ditribuído pela Microsoft. Mas, em
relação ao Macintosh, o MS-DOS era um sistema muito complicado para o usuário comum, já que se
baseava nas “linhas de comando” que o micro da Apple tinha tornado obsoletas.
Percebendo no Macistosh uma séria ameaça ao MS-DOS, Bill Gates, presidente da Microsoft,
investiu pesado no desenvolvimento de uma interface gráfica que rodasse sobre o MS-DOS. Durante
longos seis anos, a Microsoft foi aperfeiçoando seu novo sistema operacional. Quando, em 1990, Bill
Gates lançou o Windows 3.0, foram vendidas 30 milhões de cópias, o que isolou a Apple. Nos longos
seis anos em que a Apple detinha o único microcomputador dotado de interface gráfica, a empresa não
aproveitou a oportunidade representada pelo seu pioneirismo e pelo fato de deter um produto
nitidamente superior. O erro foi a forma equivocada de definir o mercado e a própria necessidade do
consumidor. Em primeiro lugar, a Apple não apenas enfrentava a poderosa e gigantesca IBM – o que já
seria muito – mas também todas as outras empresas que vinham fazendo clones do PC, mais a Intel –
produtora dos chips – e a Microsoft. Enfim, Sculley não percebeu que uma coisa é a “Guerra das
Colas”, onde uma Pepsi enfrenta uma Coca-Cola e outra coisa totalmente diversa é a batalha da elevada
tecnologia. Para a Apple, o não aproveitamento dessa oportunidade – para a qual teve seis longos anos
de dianteira tecnológica – foi certamente uma diferença de bilhões de dólares, e uma das maiores
miopias que um produto superior jamais cometeu no mercado de informática.
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companhia apesar de ter criado outra firma, a Cloud 9.
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Outro equívoco da gestão de John Sculley foi o lançamento, em 1992, do Newton, um
computador portátil tipo agenda eletrônica. O Newton foi produzido durante seis anos, mas as vendas
sempre foram fracas em função do preço de mil dólares, contra os US$ 300 cobrados pelo PalmPilot da
3Com. A Apple deixou escapar um nicho importante; além disso, abriu a guarda para o crescimento e
consolidação de mais alguns importantes concorrentes que se fizeram a partir dos computadores de
mão.
Também em 1992, a Apple se associou à IBM em um empreendimento de nome Kaleida,
voltada à produção de uma linguagem para a programação de multimídia e um aparelho multimídia que
funcionasse em ambas plataformas. Porém, quatro anos depois, a parceria foi desfeita e a Kaleida
absorvida pela Apple.
Em 1993, Sculley finalmente foi demitido, sendo substituído por Michael Spindler – com treze
anos na empresa, tendo vindo da Intel. O novo presidente chegou cortando 2.500 empregos. As receitas
do ano somaram US$ 7,9 bilhões, com lucros de US$ 87 milhões. Mas a empresa apresentava uma
linha de produtos com configurações de hardware tão diversificadas que os resultados gerados
acabavam sendo muito baixos.
Em 1994, as receitas subiram para 9,1 bilhões de dólares, com lucros de US$ 310 milhões.
Houve uma tentativa tardia e frustrada da Apple permitir que outras firmas fizessem “clones” do
Macintosh, para tentar destronar a liderança do Windows. As licenciadas foram a Pioneer, a Power
Computing, a Umax e a Daystar, que produziram apenas 200 mil clones no ano seguinte. Mas a idéia
era que essas empresas fabricassem computadores Macintosh mais baratos e que efetivamente tivessem
condições de concorrer com computadores que utilizavam o Windows. Mas, infelizmente, não foi isso o
que aconteceu e, mais tarde, o licenciamento foi cancelado. O consumidor não teria sido deixado levar
por produtores totalmente alheios à informática: a “clonagem” do Macintosh deveria ter sido realizada
junto a empresas líderes, e de qualidade incontestável.
Em 1995, as receitas da Apple chegaram ao pico de US$ 11 bilhões, com lucros de US$ 424
milhões. Porém, a empresa continua cíclica. No ano seguinte, as vendas caíram para US$ 9,8 bilhões,
com prejuízos gigantescos na ordem de 816 milhões de dólares. Essa situação forçou uma nova troca
na presidência da companhia: Gilberto Amelio entrou no lugar de Michael Spindler. Amélio era
Presidente da National Semiconductor desde 1991 – onde protagonizou uma importante reviravolta em
uma companhia de alta tecnologia.
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Steve Jobs Fora da Apple

Em 1985, Jobs tivera um encontro com Paul Bird, prêmio Nobel em genética, da Universidade
de Stanford, nascendo a idéia de integrar computadores pessoais com educação. Após sair da Apple,
Jobs começou o novo empreendimento. Ross Perot, fundador da EDS (Eletronic Data Systems),
investiu US$ 20 milhões na NeXT, adquirindo 6% da empresa. As universidades Carnegie Mellon e
Stanford investiram US$ 1,3 milhões. A NeXT foi instalada num edifício em Palo Alto, que Jobs
remodelou – conferindo-lhe um aspecto futurista. A empresa contava com apenas 150 empregados.
Em 1988, Jobs viajou pelo país, para colher opiniões sobre o que as pessoas queriam do
computador. Jobs fez contrato com a IBM, cedendo um programa chamado NeXTSTep. Nesse ano, a
NeXT lançou seu produto, um computador com um monitor de 17 polegadas, que mostrava imagens
muito nítidas. Apresentou o primeiro disco rígido apagável de leitura e escrita, feito pela Canon. O
computador vinha com 250 megabytes de armazenagem de massa removível. O pequeno disco
continha mais informações do que 300 computadores de mesa IBM juntos.
No ano seguinte, Jobs conseguiu emplacar dois importantes negócios: a venda de US$ 100
milhões em produtos à Businessland, ao longo de doze meses e a venda de 13,5% das ações da Next
por US$ 100 milhões à Canon, propiciando um distribuidor no Japão, além de acesso à tecnologia no
campo do disco ótico. Tudo isso fez com que, na edição do décimo aniversário, a revista Inc. chamasse
Jobs de o “Empreendedor da Década”.
Quando Jobs deixou a Apple, seu patrimônio valia 100 milhões de dólares. Investiu 15 milhões
na NeXT e, três anos depois, o patrimônio da empresa era avaliado em 800 milhões de dólares, e não
tinha ainda produzido dois mil computadores. Assim, Jobs derrubou as críticas que apontavam como
acidental o seu sucesso na Apple, e insinuavam que a empresa lograra êxito apesar de sua influência
negativa.
No ano de 1990, a empresa vende apenas onze mil workstations – com apenas 2,9% desse
mercado. Porém, já em 1991 a NeXT enfrenta problemas de caixa, sendo preciso tomar medidas
drásticas para sobreviver: metade do quadro de pessoal é cortada, e a empresa se volta ao
desenvolvimento de softwares para computadores compatíveis com a IBM. Em 1993, a NeXT
abandonou de vez o hardware, concentrando-se em software.

14

Porém, não contente com a NeXT, já em 1986 Jobs também se envolveu com outro negócio, no
qual conseguiu ingressar no seleto clube dos bilionários. Dado que Jobs ainda participa da Pixar, segue
um breve histórico desse empreendimento:
•

1986: Jobs adquire da Lucasfilm, Ltd., do famoso cineasta George Lucas, os ativos da área de
animação. São reunidos em uma nova empresa independente, a Pixar. Jobs pagou US$ 10
milhões, um terço do preço pedido, e ainda investiu outros US$ 50 milhões. Lança Luxo Jr.

•

1987: lançado Luxo Jr. recebe uma indicação para o Oscar de curta metragem animado. É
lançado o curta metragem Red’s Dream.

•

1989: a Pixar ganha um Oscar pelo curta metragem animado Tin Toy (a primeira premiação de
um filme animado por computador). É lançado KnickKnack, outro curta metragem animado.

•

1991: a Pixar marca um gol de placa: assina um acordo com a Disney para o desenvolvimento
de três longa-metragens animados.

•

1993: cria um comercial, Conga, para o GummiSavers, um produto da LifeSavers. O filme
ganhou um Gold Clio, na categoria “Animação por Computador”.

•

1994: a Pixar faz alguns filmes para o Listerine, produto da Warner-Lambert, ganhando pela
segunda vez o Gold Clio, na categoria “Animação por Computador”.

•

1995: A Disney lança Toy Story. A bilheteria nos EUA foi de US$ 192 milhões, a terceira do
cinema, após O Rei Leão (313 milhões) e Aladdin (217 milhões). Em todo o mundo, as receitas
do filme são de US$ 362 milhões. John Lasseter, vice-presidente de criação da Pixar e diretor
de Toy Story, ganha um Oscar de Realização Especial pelo filme. No mesmo ano, a Pixar lança
6,9 milhões de dólares em ações na Bolsa de Valores a US$ 22 por ação.

•

1996: lançados dois CD-ROM interativos de Toy Story, além do filme em vídeo.

•

1997: a Pixar celebra um novo acordo com a Disney, para até cinco filmes. Além disso, a
Disney pode vir a adquirir até 5% do capital da Pixar.

•

1998: a Pixar lança Vida de Inseto (A Bug´s Life), outro filme feito para a Disney. A bilheteria
soma US$ 163 milhões nos EUA e US$ 362 milhões em todo o mundo. Os 73% de Jobs na
Pixar valem US$ 1,4 bilhões, de acordo com a cotação da Bolsa.

•

1999: é lançado Toy Story II, para a Disney, que faz um grande sucesso: US$ 245 milhões nos
EUA e US$ 485 milhões mundialmente.
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•

2001: a Pixar lança Monsters Inc., que obtém US$ 100 milhões de bilheteria nos EUA em
apenas nove dias!

•

2003: Procurando Nemo obtém US$ 70,2 milhões de bilheteria nos EUA no seu primeiro final
de semana, quebrando todos os recordes para um desenho animado.

•

2004: no início do ano, a Pixar anunciou que não renovaria seu contrato com a Disney, após os
cinco filmes já lançados. Nesse ano, Procurando Nemo se torna o DVD mais vendido na
América do Norte, superando as 24 milhões de unidades.

Steve Jobs Retorna à Apple

No final de 1996, Steve Jobs retornou à presidência da Apple. Enfim, uma reconhecida volta
por cima: onde se encontra Sculley? Ninguém está preocupado. Além disso, o que foi feito da mansão
dele na Califórnia a ninguém interessa. Por outro lado, viu-se que a Apple estava em maus lençóis, e
porque não chamar de volta seu criador – coberto pelo sucesso de tornar-se bilionário, pela criação da
Pixar? Novamente, cabe um prêmio ao pioneirismo: diante de inúmeras companhias de mídia, porque
justamente a empresa criada por Steve Jobs foi a que veio a assumir a liderança tecnológica na
computação gráfica? Parece que falar em “sorte” ou acaso já não é mais possível: em meio aos
inúmeros defeitos de Jobs, devem existir alguns elementos de liderança, visão de mercado e
empreendedorismo, afinal, Apple e Pixar são duas criações onde há muito de Jobs.
No início de 1997, a NeXT é adquirida pela Apple por 400 milhões de dólares, após Jobs ter
sido novamente chamado a presidir a empresa por ele fundada.
Nesse mesmo ano, a Microsoft investiu US$ 200 milhões em ações da empresa, iniciando um
lento período de recuperação de suas cotações na bolsa. Aos poucos, a empresa apresentou um
crescimento nas vendas. Mas, o ano foi péssimo com vendas de US$ 7 bilhões e prejuízos pouco
superiores a um bilhão de dólares.
Em 1998, Jobs lançou seu primeiro produto: o iMac, um novo Macintosh com gabinetes
coloridos e transparentes. Seu design inovador garantiu-lhe um imenso sucesso nas vendas. Entre 1997
e 1999, a fatia do mercado doméstico de computadores pessoais da Apple passou de 5% para 7,1%. No
mesmo período, os seus custos caíram de US$ 8,1 para US$ 5,7 bilhões.
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Jobs continuou a inovar lançando, em 1999, o Airport, um aparelho de 299 dólares capaz de
conectar até dez computadores Macintosh à internet, sem fios. Ele também lançou o iBook, um laptop
com preços a partir de US$ 1.599, e o iMovie, um software para edição de vídeos em Macintosh. Esse
ano foi o início de uma sadia reviravolta: as ações da Apple se valorizaram 200% em Wall Street.
Enfim, Jobs estava de volta!
No ano seguinte a Apple lançou o Power Macintosh G4 Cube, um elegante desktop com um
formato revolucionário: é quase um cubo, com oito polegadas de largura, oito de comprimento, e dez
de altura.9
No ano 2001, foi lançado o iTunes, um software para edição e gerenciamento de músicas
digitais no Macintosh. Em 2002, o iPod, um elegante aparelho com 5 gigabites para armazenar músicas
no formato MP3 ou para funcionar como HD externo, foi disponibilizado ao mercado com o preço de
399 dólares. Logo em seguida, a Apple lançou uma versão do iPod para o Windows. O lançamento do
iPod garantiu para a Apple 51% do mercado de aparelhos que tocam músicas digitais. No mesmo ano,
a empresa lançou seu navegador para a internet: o Safari, mais rápido que o Explorer da Microsoft. A
rede de lojas Apple Stores apresenta receitas de US$ 148 milhões de outubro a dezembro. A empresa
lançou também um site de hospedagem na internet, com 280.000 consumidores pagando US$ 100 ao
ano, tendo acesso a um pacote de serviços voltados aos proprietários de Macintosh. A companhia
cortou, no entanto, 180 funcionários do setor educacional devido às quedas nas vendas nessa área.
No ano seguinte, Steve Jobs celebra um acordo com as cinco maiores empresas do ramo
fonográfico norte-americano (EMI, AOL/Time Warner, Sony, BMG e Universal). Com esse acordo, a
Apple criou um site de venda de músicas pela internet, conquistando a posição de maior vendedor de
músicas por esse meio em apenas uma semana – foram vendidas mais de um milhão de canções. Além
disso, a Apple recebeu nessa mesma semana mais de 110 mil pedidos de seu iPod. Apenas a loja da
Apple em Manhattan vendia uma média de 100 iPods por dia. Em um ano, o iTunes vendeu mais de 70
milhões de músicas, chegando a formar um catálogo de 700 mil músicas de 450 selos de gravadoras,

9

Os investimentos da Apple em propaganda somaram US$ 213,8 milhões em 1999, subindo para US$ 285,2 milhões no
ano seguinte. (Advertising Age. 24/9/2001) Nesse ano, Steve Jobs foi o executivo mais bem pago do mundo, amealhando
US$ 381 milhões. Entre 1997 e 1999, trabalhou com um salário anual simbólico de US$ 1. Curioso é observar como tantos
outros envolvidos em companhias problemáticas tiveram sua atuação manchada e seus salários – mesmo que infinitamente
menores – vieram a ser publicamente questionados, e nada se disse contra essa remuneração de Jobs – obtida em um único
ano. Por exemplo, o Presidente da Shell que deixou a empresa no início de 2004 – em meio aos problemas criados pela
revelação de que as reservas de petróleo são cerca de 20% menores do que as anunciadas – teve que enfrentar a vergonha de
ver que sua indenização de saída foi de cerca de um milhão de libras.
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praticando o preço de US$ 0,99 por música. Finalmente, no início de 2004, a Apple lança o site
europeu do iTunes.

Conclusões

Falar de um empreendimento como a Apple apresenta inúmeras dificuldades. A criação dessa fantástica
marca, o lançamento de inúmeros produtos de indiscutível sucesso e a própria sobrevivência
oferecendo um produto superior e com preço premium em relação à plataforma compatível com a IBM
são feitos notáveis. Isso sem falar na criação de um verdadeiro exército de fiéis consumidores – o termo
aqui não é o mais apropriado, pois a Apple se dá ao luxo de ter fãs ou seguidores, mais do que meros
consumidores.
Ao menos a pesquisa apontou algumas importantes marcas: o papel da liderança e do empreendedor é
insubstituível – mesmo na área de elevada tecnologia.
E Steve Jobs encarna essa figura: um empreendedor – até nos inúmeros e inegáveis defeitos – que,
através de sua atuação, liderou a criação e consolidação dessa marca.
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Porto Feliz da Primeira Metade do Século XIX:
Gado, Açúcar e Alimentos1
Roberto Guedes, Doutorando em História / UFRJ
“Seus habitantes criam gado, e cultivam canas de açúcar, feijão, e milho”
Aires Casal

Este texto analisa atividades econômicas desenvolvidas na vila de Porto Feliz durante a
primeira metade do século XIX, especialmente a pecuária, a produção de açúcar e a de alimentos.
Baseia-se principalmente em mapas e listas nominativas de população de Porto Feliz (para os anos
de 1798, 1803, 1805, 1808, 1810, 1813, 1815, 1818, 1820, 1824, 1829, 1836 e 1843), e em
inventários post-mortem.

Seus habitantes criam gado
Em 1803, Francisco Almeida criou capados e destes vendeu três. Em 1808, Inácio Frutuoso
Siqueira tinha fazenda de criar gado vacum e cavalar, atividade que continuou a realizar em 1810.
Antonio Leite, entre 1803 e 1810, vivia do ofício de fazer lombilhos. Em 1815, José Antunes
vendeu 24 bois. Em 1820, o alferes Manoel Francisco Mafra vendeu 11, o que lhe rendeu 90$000, e
João Pinto Ferreira vendeu 20, rendendo-lhe 105$000. A fazenda de Antonio Soares de Barros
vendeu 50 bois, apurando 30$000, e também 200 queijos, no valor de 16$000. O fazendeiro do
Reverendo Padre Joaquim Duarte de Novaes, João Rodrigues Lima, “marcou de gado, 301,
cavalares, 30, e vendeu 100, e rendeu 450$000”. Além disso, “fez de queijos 80$000”, colheu 500
alqueires de milho, 40 de feijão e 50 de arroz. Esta foi a produção pertencente ao padre, pois do
gado “pertencente ao fazendeiro marcou 17 cabeças” de gado vacum e um cavalar. Havia 17
escravos no fogo, provavelmente pertencentes ao padre, dos quais 15 tinham mais de 10 anos 2. Os
casos acima indicam que certos criadores de animais da vila produziam para o mercado, mas outros
vendiam as sobras.
Deve-se destacar, no entanto, que o número de animais descrito nas listas, como o dos mapas
comparativos3, talvez inclua apenas os excedentes, e não o total dos fogos. Como se vê, Francisco

1

Este texto faz parte de uma pesquisa de doutorado ainda em andamento, cujo título provisório é “Pardos: Trabalho e
Mobilidade Social. Porto Feliz, São Paulo, Século XIX”. Desenvolve-se junto ao Programa de Pós-Graduação da UFRJ,
sob orientação do professor João L. Fragoso. Recebe o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
do Rio de Janeiro (FAPERJ).
2
Listas Nominativas de Porto Feliz (LNPF). Francisco Almeida, 1803, 2a Cia, fogo 139. Inácio Frutuoso Siqueira,
1808, 2a. Cia, fogo 258; 1810, 1o. Cabo, Bairro do Pinhal. Antonio Leite, 1803, 2 a Cia, fogo 190; 1810, Bairro
Indaiatuba, fogo 202. José Antunes, 1815, Freguesia de Piracicaba, fogo 274. Manoel Francisco Mafra, 1820, 1 a. Cia,
Araraquara, fogo 21. Antonio Soares de Barros, 1820, 1a. Cia, Araraquara, fogo 82. João Rodrigues Lima, 1820, 1 a.
Cia., Araraquara, fogo 56.
3
Os mapas comparativos são os que mencionam as produções de alimentos, de açúcar etc., diferenciando o destino das
produções, isto é, se foram consumidas na vila e/ou exportadas. Em geral, trazem o título de “Mapas comparativo das
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Almeida criou capados e vendeu três, José Antunes vendeu 24, isto é, só foram registrados os
animais vendidos. Isto significa que as produções nos censos devem estar subestimadas (Cf.
Bacellar, 2000: 253). Por exemplo, em 1813, em 1815, no fogo do sargento mor reformado e senhor
de engenho, Joaquim Duarte Rego, foram descritos apenas dois bezerros. Em 1818, cinco bezerros. 4
Em seu inventário, aberto em 1822, havia 159 animais.5
Ademais, nos mapas comparativos de produção, consumo e exportação estão listados apenas
os animais produzidos no ano, exceto os porcos. No mapa de produção, consumo e exportação de
1815, menciona-se “crias cavalares”, “crias vacuns”, em 1825, bezerros, em 1822, animais
cavalares e vacuns “de ano”, e, em 1827 e 1828, terneiros. Diante do exposto, a produção de
animais aqui mencionada não é exata. Porém, tampouco é exatidão que se busca aqui, pois, como
anotou o capitão responsável pelo mapa de produção em 1822, trata-se de apenas de uma “avaliação
aproximada”. 6
Joaquim Duarte do Rego não era criador de animais, mas devia se preocupar com a
reprodução de bois para fazerem girar sua moenda. Dentre seus 159 animais, 64 estavam em juntas
de boi, sendo 23 vacas de ventre ou com cria. Os engenhos de açúcar da vila eram parte do mercado
de animais. Em 38 inventários de senhores de engenho, nota-se que havia 1.169 vacuns, sendo 509
vacas, das quais 277 eram com cria ou de ventre. Por outro lado, os mapas comparativos sugerem
que quase toda a produção de vacuns era consumida na própria vila. Suponho que a produção de
vacuns na vila não era suficiente para supri-la, o que a fazia importar animais de Sorocaba, centro
fornecedor de animais. Em 1.867 vacuns contidos em 150 inventários, 500 eram vacas, mas apenas
180 com cria; por outro lado, havia 930 bois, dos quais 556 em juntas (Ferreira, 2003). Tais
números estão muito aquém dos de Campos dos Goitacases, onde, em 1785, por exemplo, havia
6.745 vacas parideiras em 301 unidades que se dedicavam à criação de animais (Faria, 1998: 244).
Dessa maneira, parece que criação de animais em Porto Feliz do século XIX, quando
comparada a de Campos do século XVIII, era em pequena escala, pois não encontrei na
documentação consultada nenhuma fazenda de criar com mais de 500 animais. Ainda que sejam
poucos os animais produzidos na vila, tinham importância na economia local a ponto de os
responsáveis pela tabulação das produções mencioná-los (Quadro 1). Havia o predomínio da
produção de animais vacuns, mas porcos também foram incluídos nos mapas, além de derivados,
centos de couro, quintais de tanados, arrobas de toucinho, queijos. Em certas ocasiões, toucinho,
porcos, bois, queijos e tanados figuram nas exportações da vila.
produções da paróquia de Nossa Senhora Mãe dos Homens de Porto Feliz com a especificação do que se consumiu na
mesma e dela se exportou no ano de (...)”. Chamo de listas nominativas a descrição de cada fogo.
4
Joaquim Duarte Rego, 1813, 1a. Cia, fogo 152; 1815, 1a. Cia, fogo sem número e entre os fogos 141 e 142 da 1a. Cia;
1818, 5a. Cia, fogo 5.
5
Museu Republicano Convenção de Itu / USP (MRCI). Pasta 233, doc. 13.
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Quadro 1 - Produção de animais (Porto Feliz, 1815-1829)
Anos
1815* 1816 1817 1818* 1820* 1822 1824* 1825 1827 1828 1829*
1149
1800 500
607 500 612 698 828

Animais
Bezerros ou
Terneiros
Gado ou Bois
170
Vacuns
1588 1863
Porcos
717 729 154
Capados
44
0
0
622
Carneiros
96
91
91
86
Cavalos ou
40
71
113 212
Potros
Total
1329 2467 2796 3044

1051
498
590

55

137
14

109
3

120
20

25
15

34
0

63
27

1969 1239

774

640

652

732

918

30
91
154
143

Fonte: LNPF. Mapas comparativos e listas nominativas – 1815, 1816, 1817, 1818, 1820, 1822, 1824, 1825, 1827, 1828 e 1829.
* Extraído a partir das listas, e os demais anos com base nos mapas comparativos.

A partir de 1815, há listas detalhadas sobre a presença de animais, e nelas se observa que, em
1815, 130 fogos (11,6%) tinham algum animal, geralmente vacum, 178 (14,3%) em 1818, 143
(14,9%) em 1820, 106 (12,6%) em 1824, 132 (11,9%) em 1829. Entre os produtores, a esmagadora
maioria era de pequenos criadores (até 10 animais por ano), dentre os quais havia participação
intensa dos que criaram cinco animais. Estes pequenos pecuaristas detinham algo em torno de 20%
dos animais, o que se modifica a partir de 1824, quando passam a possuir a maioria dos semoventes.
O grupo intermediário (entre 11 e 50 animais) se manteve relativamente estável, girando ao redor
dos 15%, mas com oscilações na criação de animais, inclusive entre 1824 e 1828. Os grandes
produtores (mais de 51 animais), que eram minoritários, cerca de 6% em 1818 e em 1820,
concentravam mais da metade. Tendência que muda a partir de 1824 (Quadro 2).
Quadro 2 - Criadores de Animais, por faixa de produção (Porto Feliz, 1815-1829)
1815
1818
1820
1824
1829
Animais Produtores Animais Produtores Animais Produtores Animais Produtores Animais Produtores Animais
#
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
# %
#
%
# %
1a5
88 67,7 216 18,2 93 52,2 240 7,9 85 59,4 233 11,8 50 47,2 148 20,7 69 53,9 204 22,2
6 a 10
18 13,8 135 11,4 38 21,3 297 9,8 25 17,5 201 10,2 41 38,7 338 47,3 38 29,7 289 31,5
Até 10 106 81,5 351 29,5 131 73,6 537 17,6 110 76,9 434 22,0 91 85,8 486 68,1 107 83,6 493 53,7
11 a 20
10 7,7 129 10,8 22 12,4 329 10,8 16 11,2 253 12,8 12 11,3 117 16,4 15 11,7 215 23,4
21 a 30
6
4,6 163 13,7 8
4,5 204 6,7 4
2,8 100 5,1 2
1,9 53 7,4 3
2,3 77 8,4
31 a 50
4
3,1 173 14,6 5
2,8 190 6,2 4
2,8 147 7,5 0
0
2
1,6 72 7,8
De 11 a 50 20 15,4 465 39,1 35 19,6 723 27,8 24 16,8 500 25,4 14 13,2 170 23,8 20 15,6 364 39,6
51 a 100 3
2,3 193 16,2 7
3,9 459 15,1 4
2,8 234 11,9 1
0,9 58 8,1 1
0,8 61 6,6
100 a 300 1
0,8 180 15,1 4
2,2 665 21,8 4
2,8 470 23,9 0
0
0
0
Mais de
0
0
1
0,6 660 21,7 1
0,7 331 16,8 0
0
0
0
300
Mais de 51 4
3,1 373 31,3 12 6,7 1784 58,6 9
6,3 1035 52,6 1
0,9 58 8,1 1
0,8 61 6,6
Total
130 100,0 1189 100,0 178 100,0 3044 100,0 143 100,0 1969 100,0 106 100,0 714 100,0 128 100,0 918 100,0
Fonte: LNPF, 1815, 1818, 1824 e 1829.
6

LNPF, 1814, 1825, 1822, 1827, 1828.
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As modificações a partir de 1824 se devem ao desmembramento da freguesia de Piracicaba,
que absorveu grandes pecuaristas. Tal como a posse de cativos, a de animais também tendia a ser
concentrada (o que atinge o pico nos anos de 1818 e 1820), mas sem que fosse interdita a pequenos
pecuaristas. A partir de 1824, os médios e pequenos criadores, sobretudo os últimos, formavam a
grande maioria dos proprietários, concentrando os semoventes em suas unidades.
Quais os tipos de mão-de-obra utilizada nos domicílios que criavam gado? Entre 1815 e
1829, dentre os 686 fogos, 548 (79,8%) contavam com mão de obra escrava, tendo em média 11,3
animais. Os 138 (20,2%) não escravistas tinham em média 7,8 animais. Portanto, a posse de
escravos contribuía para a maior produção de animais, mas, comparativamente, não era tão
desproporcional. Em Campos dos Goitacases, em 1785, entre 301 pecuaristas que não produziam
açúcar, 95 eram destituídos de escravos, e tinham nove vacas parideiras em média, ao passo que a
média entre os escravistas era de 21 (Faria, 1998: 242-246). Destarte, diferentemente de Campos,
em Porto Feliz, a posse de escravos não parece ter diferenciado significativamente os criadores.
Quiçá, isto se deva à não especialização de unidades portofelicenses.
Muitos pecuaristas também eram produtores de açúcar. Por isso, na maioria dos fogos
escravistas com gado (382, 70,4%), arrola-se também a produção de açúcar, sendo de 9,2 a média
de animais nestas propriedades. Por outro lado, é significativa a participação de criadores
escravistas que não produziam açúcar (166, 29,6%), que tinham em média 16,4 animais, quase o
dobro da dos produtores de açúcar. Certamente, havia propriedades criadoras escravistas voltadas
para o abastecimento do mercado interno à vila, sobretudo dos senhores de engenho, tal como em
Campos dos Goitacases. Em 1815, Inácio Duarte do Rego produziu 1.400 queijos, 180 terneiros e
cinco potros, com o trabalho de 11 cativos acima de 10 anos de idade. Francisco, escravo do alferes
fazendeiro Antonio Soares, produziu com sua mulher, a forra Maria Nobre, o escravo Manoel e o
agregado João, 10 potros e 130 terneiros. Em 1820, a fazenda de Antonio Soares marcou 100 gados,
21 cavalos, colheu 150 alqueires de milho, 10 de feijão e seis de arroz. Vendeu 50 bois, o que
rendeu 30$000, e 200 queijos no valor de 160$000. Maria Nobre e o escravo João não estavam mais
no fogo, mas Antonio Soares contava com três cativos e dois agregados. Por sua vez, o pardo José
Joaquim Bueno, natural de Porto Feliz, produziu 600 bezerros, 10 potros, 300 alqueires de milho,
30 de feijão, 50 bois e 1.000 queijos. Não produzia açúcar e trabalhava com 12 escravos com mais
de 10 anos de idade. Freqüentemente, a pecuária era conjugada com a produção de alimentos.
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Manoel Francisco e Inácia Maria trabalhavam junto a três cativos acima de 10 anos, e produziram
155 bezerros, 12 potros, 300 alqueires de milho e 10 de feijão.7
Os fogos não escravistas dedicados à pecuária também podiam ter criações consideráveis.
Antonio Bento Rodrigues contava apenas com seu trabalho, de sua mulher, e de Jerônimo, seu
único filho com mais de nove anos. Produziu 150 bezerros, 30 potros, 100 bois e 300 queijos, 200
alqueires de milho, 20 de feijão e 10 arrobas de algodão. Em 1820, o pardo Vicente Rodrigues
Pereira, fazendeiro do Domingos Soares de Barros, marcou 100 gados e 16 cavalos, produziu 200
alqueires de milho, seis de feijão e 10 de arroz. Lançava mão de seu trabalho, do de sua mulher e
talvez do de seu agregado. Com efeito, a grande maioria dos pecuaristas destituídos de escravos
criava poucos animais anuais. Não obstante, também vendiam sua produção. Antonio Correa de
Siqueira e sua esposa, Maria Ribeiro, que tinham uma filha de nove anos, viviam de suas lavouras,
colheram 240 alqueires de milho, quatro de feijão e “exportaram 4 capados”. Manoel Domingues e
Rita Maria, sem escravos, e com dois filhos com menos de seis anos de idade, viviam de suas
lavouras, colheram 200 alqueires de milho, 12 de feijão, dois de arroz e duas arrobas de algodão,
além de exportarem seis capados. Assim, a produção de animais para a venda, mesmo que
esporádica, era uma atividade que contribuía para a sobrevivência dos destituídos de escravos. Em
1820, suas produções devem ter contribuído para que se exportasse da freguesia de “Araraquara
para as vilas vizinhas 191 bois e 1.200 queijos”, no valor de 2$752 cruzados, como informa o mapa
de exportação.8
No entanto, se, por um lado, era franqueada a participação dos fogos sem escravos na criação
de animais, por outro, apenas 37 fogos não escravistas produziam açúcar. Dito de outro modo, a
produção de açúcar era quase exclusiva aos escravistas.
Seus habitantes ... cultivam canas de açúcar
A lavoura canavieira teve um considerável crescimento no decorrer da primeira metade do
século XIX. Em 1798, havia “40 engenhos produzindo 23.280 arrobas de açúcar”, números que se
elevam, respectivamente, para 46 e 30.672 em 1799. Em 1836, havia 76 engenhos na vila,
produzindo 73.113 arrobas de açúcar e 560 canadas de aguardente (Petrone, 1968: 49, 50, 54, 112).
Os dados de Petrone não mencionam os momentos de baixa e de alta da produção.9 No primeiro
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LNPF, 1815, Inácio Duarte do Rego, Freguesia de Piracicaba, fogo 268. Francisco, escravo do fazendeiro e alferes
Antonio Soares, 1818, Freguesia de Piracicaba, fogo 280. Antonio Soares, 1820, Araraquara, fogo 82. José Joaquim
Bueno, 1818, Piracicaba, fogo 192. Manoel Francisco, 1818, Piracicaba, fogo 223.
8
LNPF. Antonio Bento Rodrigues, 1818, Piracicaba, fogo 192. Vicente Rodrigues Pereira, 1820, Araraquara, fogo 36.
Antonio Correa de Siqueira, 1818, Piracicaba, 2 a Cia, fogo 9. Manoel Domingues, 1818, Piracicaba, 2 a Cia, fogo 9.
LNPF, 1820, Mapa de exportação.
9
Baseei-me na produção, e não nos preços do mercado internacional, porque considero que a expansão do setor, bem
como o da economia colonial como um todo, não dependia totalmente do mercado externo, tendo capacidade de crescer
em fases de baixa da conjuntura européia. cf. Fragoso, 1992: 21-36, 218 e segs. Além do que, embora o açúcar fosse
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caso, os anos de 1815 e 1816, e no segundo, os de 1825 a 1829 (quadro 3). De qualquer modo, a
produção de açúcar tendeu a crescer ao longo da primeira metade do século XIX, caso se considere
os desmembramentos das freguesias de Piracicaba, em 1823, de Capivari, em 1832, e de Pirapora,
em 1842, que se tornaram vilas.
Quadro 3 - Produção de açúcar (branco, mascavo e redondo). Porto Feliz (1798-1854)
Açúcar
Açúcar
Ano Engenhos e Produtores de açúcar
Quintal
Arroba
(b)
1798
102
6.625
26.492
1799
46(a)
7.438
29.743
1802
15.340
61.342
(b)
1803
84
20.300
81.176
1815
97(b)
8.036
32.144
1816
8.722
34.878
1817
15.406
61.606
1818
149(b)
21.619
86.450
(b)
1820
116
19.210
76.840
1822
24.659
98.606
1825
28.604
114.382
1827(c)
128(a)
114.971(c)
459.476(d)
1828
132(a)
35.697
142.745
(b)
1829
135
30.213
120.816
1836*
76
73.113
1854*
38
43.310
Fonte: Mapas comparativos e listas nominativas da vila de Porto Feliz
(a) extraído dos mapas, que arrolam apenas os engenhos; (b) extraído das listas nominativas, abrangendo todos os
produtores de cana, inclusive plantadores de cana de partido. Petrone contabilizou 40 engenhos neste ano; (c) Suponho
que a produção de açúcar esteja superestimada. O responsável pelo quadro forneceu em quintal o que seria em arroba.
* Baseei-me em Petrone, uma vez que o dados de que disponho para 1836 estão aquém dos da autora. Não tenho dados
para 1854, e não foi possível calcular para o ano de 1843. A autora fornece apenas o número de engenhos (Petrone,
1968: pp. 49-50).
Para todos os anos, não há como diferenciar engenhos de engenhocas.
Obs. Os mapas comparativos quase sempre fornecem a produção de açúcar em quintal. Para a conversão de quintal em
arroba, cf. Simonsen (1937).

Em 1820, os habitantes da vila disseram ao viajante francês Sant-Hilaire que as terras portofelicenses, de cor vermelha, eram mais próprias para o cultivo de cana do que as ituanas. Afirmaram
ainda que “com o emprego de dez escravos, é possível obter 1.000 arrobas de açúcar e até mesmo
mais, e que não é preciso, quando chega o momento de arrancar os pés de cana, deixar a terra
descansar mais de dois ou quatro anos” (Saint-Hilaire, 1976: 180-181). Apesar destas supostas
facilidades de produção que moradores teriam dito ao viajante, em 1803 somente três fogos
produziram mais de 999 arrobas, todos com mais de 25 escravos; nove em 1805, todos com mais de
15 cativos; dois em 1810, ambos com mais de 18 escravos; 15 em 1813, com mais de 17 cativos;
exportado ao mercado europeu, já que os mapas referem exportações para Lisboa, não o era exclusivamente. As
exportações de açúcar também iam para o porto de Santos, ou seja, ainda que majoritariamente destinado ao mercado
externo, não se sabe o quantum consumido na colônia. Parte modesta do açúcar, aliás, era vendida na própria vila. Por
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três em 1815 com mais de 32 cativos; 18 em 1820; 28 em 1824, todos com mais de 17 cativos.
Assim, nota-se que houve um exagero nas palavras do viajante francês ou nas dos moradores que o
informaram. Na verdade, os produtores de 1.000 arrobas eram minoritários, o que equivale a dizer
que atingir o patamar de grandes produtores para os padrões locais não foi possível para a maioria
dos que se dedicaram à lavoura canavieira.
Segundo Petrone, em Porto Feliz, a atividade, “(...) embora tenha havido um progresso, não
se desenvolveu tanto como em Campinas e Piracicaba, sendo talvez o desmembramento da última a
causa. O desenvolvimento da lavoura canavieira em Porto Feliz pode ser comparado ao de Itu.
Interessante é notar que a atividade canavieira em Porto Feliz continuará decaindo sem que haja, de
fato, interferência muito acentuada da lavoura cafeeira” (Petrone, 1968: 49-50). As informações de
que disponho não condizem totalmente com estas afirmações.
De acordo com dados da própria Petrone, cruzados a outros, nota-se no quadro 3 A, apesar da
imprecisão, que a lavoura canavieira em Porto Feliz tinha dimensões maiores do que a de Campinas
– aliás como afirma a própria autora (1968: 49) –, e não deixava tanto a desejar a de Itu, a maior
vila canavieira do Oeste paulista da primeira metade do século XIX.
Quadro 3 A - Engenhos e Produção de Açúcar. Campinas, Itu e Porto Feliz (1798-1854)
Campinas
Itu
Porto Feliz
Engenhos Açúcar Engenhos Açúcar Engenhos e Produtores
Açúcar
Ano
(Arrobas)
(Arrobas)
de açúcar
(Arroba)
23.280*
37
15.139
107
64.809
40*
1798
(a)
29.743
37
16.875
113
73.506
46
1799
61.342
1802
(b)
81.176
130
80.000
84
1803
32.144
45.920
97(b)
1815
56.254
34.878
1816
72.052
61.606
1817
86.450
60
100.00
124
106.162
149(b)
1818
76.840
100
116(b)
1820
96.496
98.606
1822
_
114.382
1825
459.476(d)
128(a)
1827(c)
142.745
132(a)
1828
(b)
120.816
135
1829
93
158.447
98
91.965
76
73.113
1836*
44
62.290
164
159.070
38
43.310
1854*
(a) extraído dos mapas, que arrolam apenas os engenhos; (b) extraído das listas nominativas, abrangendo todos os
produtores de cana, inclusive plantadores de cana de partido; (c) Suponho que a produção de açúcar esteja
superestimada, pois o responsável pelo quadro forneceu em quintal o que seria em arroba.
* Baseei-me em Petrone, uma vez que o dados de que disponho para 1836 estão aquém dos da autora. Não tenho dados
para 1854, e não foi possível calcular para o ano de 1843. Petrone fornece apenas o número de engenhos.
Fonte: Mapas comparativos e listas nominativas de Porto Feliz; Para Itu e Campinas, cf. Petrone, 1968: 44, 48, 49-50.
Obs. Os mapas comparativos quase sempre fornecem a produção de açúcar em quintal. Para a conversão de quintal em
arroba, cf. Simonsen (1937).

sua vez, a aguardente quase sempre era consumida na vila, ou exportada para as Vilas do Sul da capitania. Por fim,
acrescente que o preço não é um denominador comum para mercados pré-industriais (Kula, s/d).
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Corroborando o dito acima, nota-se que, entre 1765 e 1855, dentre 251 senhores de engenho
do Oeste Paulista que chegaram a ter mais de 40 escravos, 63 (25%) tinham engenhos em Porto
Feliz, 49 (19,5%) em Campinas, 21 (8,4%) em Jundiaí, 27 (10,8%) em Mogi-Mirim e 79 (31,5%)
em Itu.10 Ou seja, pelo menos em termos da presença da elite escravista do Oeste paulista, Porto
Feliz era superada apenas por Itu.
Pelo exposto, a lavoura canavieira portofelicense era uma das mais expressivas do Oeste
paulista, o que tem recebido pouca atenção de historiadores. Isto talvez porque “a lavoura
canavieira do oeste paulista, por maior que tenha sido sua dimensão, jamais teve as dimensões
posteriormente alcançadas pela cafeicultura” (Bacellar, 1994: 181-182). Com efeito, a lavoura
açucareira jamais chegou a ter proporções consideráveis, se comparada às unidades dos Campos dos
Goitacases, do Recôncavo Baiano, por exemplo. Em Campos, já havia 247 engenhos em 1785, 278
em 1788, 400 em 1819, atingindo 700 em 1827 (Faria, 1998: 242). Porém, a lavoura canavieira em
Porto Feliz, enquanto durou, teve papel crucial para boa parte dos moradores. Não se deve reduzir a
importância da lavoura de cana na vila pelo que ela não se tornou ou por ser de dimensões mais
modestas que alhures, pois isto seria menosprezar o impacto econômico que teve para a realidade
local. Ademais, foi a cana o móvel principal da importação de escravos na vila.
A mão de obra cativa se fez presente em todos os fogos que produziam açúcar, que
concentravam entre 62,3% e 79% dos escravos (Quadro 4). Porém, os que se dedicaram à lavoura
canavieira não formam um grupo homogêneo, em geral diferenciados como senhores de engenho
ou plantadores de cana de partido. No que tange ao perfil de posse de escravos, nota-se uma
tendência crescente de concentração, ou seja, de elitização da produção de açúcar ao longo do
tempo.11
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A relação dos senhores com mais de 40 escravos foi montada por Carlos Bacellar (1997: 189-194), que os distribuiu a
partir do primeiro ano em que aparecem em listas nominativas. O autor menciona senhores portofelicenses para o
período anterior a 1798. Porém, até então, Porto Feliz não existia como vila, mas como freguesia de Itu, antiga
Araritaguaba. Assim, todos os senhores portofelicenses de antes de 1798 só foram considerados como tais pelo
cruzamento onomástico, já que disponho de listas para anos seguintes. Com o mesmo critério, também considerei como
de Porto Feliz os de Piracicaba listados até 1823, ano em que a freguesia foi desmembrada de Porto Feliz.
11
A análise da estrutura de posse de cativos na vila é objeto de outro estudo, em andamento.
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Ano
1798
1803
1805
1808
1810
1813
1815
1818
1820
1824
1829
1836

Quadro 4
Presença da mão de obra escrava em fogos produtores
e não produtores de açúcar Porto Feliz (1798-1836)
Fogos
Fogos
Fogos sem
Produtores de
Não Produtores de
escravos
Totais
Açúcar
Açúcar
# % TE %TE # % TE %TE #
% Fogos Escravos
92 17,9 1047 72,3 101 19,6 401 27,7 321 62,5 514
1448
84 11,6 1192 62,3 170 23,5 721 37,7 469 64,9 723
1913
89 12,6 1271 62,3 155 22,0 768 37,7 460 65,3 704
2039
81 9,8 1450 62,6 192 23,3 868 37,4 550 66,8 823
2318
71 8,2 1308 60,7 201 23,3 847 39,3 591 68,5 863
2155
68 6,8 1368 56,9 227 22,8 1036 43,1 701 70,4 996
2404
97 8,6 1805 65,9 225 20,0 934 34,1 802 71,4 1124 2739
149 11,9 2629 71,6 240 19,1 1045 28,4 865 69,0 1254 3674
116 12,0 2343 72,0 201 20,9 909 28,0 647 67,1 964
3252
110 12,9 2492 77,7 175 20,6 715 22,3 566 66,5 851
3207
135 12,1 3851 79,0 214 19,2 1023 21,0 764 68,6 1113 4874
52 8,4 1514 70,3 110 17,9 639 29,7 454 73,7 616
2153

Fonte: LNPF, 1798, 1803, 1805, 1808, 1810, 1813, 1815, 1818, 1820, 1824, 1829 e 1836.
TE = Total de Escravos

No quadro 5 (anexo), observa-se que, em princípio, foi possível que pequenos escravistas
participassem ativamente da atividade açucareira. Por exemplo, entre os produtores de cana de
1798, 37% tinham entre um e cinco cativos, concentrando 10,4% dos mesmos. Agregados aos
20,7% que possuíam entre seis e 10 cativos, perfaziam 64%, detendo em suas mãos 24,2% dos
escravos. Assim, parte considerável dos produtores de cana era composta por pequenos escravistas,
sobretudo quando da montagem da lavoura canavieira em Porto Feliz. A partir de 1810, esta
tendência começou a se reverter, pois os pequenos produtores de açúcar, sobretudo os que possuíam
entre um e cinco cativos, foram reduzindo sua participação na atividade açucareira, bem como
concentrando menos escravos. Pode-se mesmo dizer que, salvo em 1798, os fogos com menos de
seis cativos quase não se dedicavam à lavoura açucareira. No entanto, parte do fechamento a
pequenos senhores provavelmente se deve ao desmembramento da freguesia de Piracicaba, que
teria levado junto a si, não só grandes, mas também pequenos escravistas.
O grupo intermediário (os que possuíam entre 11 e 20 escravos) se manteve relativamente
estável até 1820, quer no que tange à representatividade entre os produtores de açúcar, quer no que
concerne ao número de escravos pertencentes ao grupo. Porém, a partir de 1824, esta faixa de
senhores também passou a reduzir sua participação entre os produtores de açúcar, bem como
concentravam menos escravos. Já os que detinham entre 21 e 40 escravos, oscilaram no que tange à
participação frente ao grupo, mas foram predominantes a partir de 1824, e nunca concentraram
menos de 31,7% dos escravos entre os que se dedicavam à lavoura açucareira (quadro 5, anexo).
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Grandes senhores (com mais de 40 cativos) sempre foram minoritários entre os que se
dedicavam ao cultivo da cana, mas concentravam parte considerável da escravaria, chegando
mesmo a possuir 52,3% dos cativos. Dito de outro modo, em 1836, apenas 14 senhores detinham
53,2% dos escravos entre os produtores de açúcar. Em 1829, os que tinham mais de 40 cativos
concentravam 44,1% dos mesmos, sendo que Antonio Ferraz Arruda, Antonio Pires de Almeida,
Manoel José Vaz Botelho e Joaquim Dinis eram senhores de 10,3% dos cativos da vila.
Apesar do dito acima, não se pode desprezar a participação dos que possuíam até 10 cativos,
principalmente os que tinham entre seis e 10 escravos. Salvo em 1829, nunca foram menos de 18%
dos produtores de cana. Entre estes 346 escravistas, 182 foram designados como senhores de
engenho, outros 145 como plantadores de cana de partido. Por outro lado, apenas oito plantadores
de cana de partido tinham mais de 21 cativos. Isto indica que um senhor de engenho podia ter
menos de 11 cativos, mas a maioria dos que possuíam mais de 21 escravos não era designada como
plantador de cana de partido, e sim como senhor de engenho. A média de escravos entre os assim
chamados era de 22,2, ao passo que entre os plantadores de cana de partido era 6,9.
Mas não apenas a posse de um engenho e a média de escravos tendiam a distinguir os
senhores de engenho dos plantadores de cana de partido. A elite escravista açucareira da vila se
diferenciava também no que concerne à relação entre a quantidade de açúcar produzido e o número
de escravos possuídos. Como era de se esperar, a tendência é de que quanto maior a escravaria,
maior a produção de açúcar. Em 1818, observa-se que, apesar da diversidade das faixas de
produtores, apenas quatro fogos teriam produzido quase o dobro do que os 39 fogos situados nas
duas primeiras faixas. No entanto, os que se situavam na faixa de até 500 arrobas, e com até 13,7
escravos em média, responderam por 15,5% do açúcar produzido. Agregados aos que produziam
entre 501 e 800 arrobas, eram responsáveis por 35,2% do açúcar. Dito de outro modo, e
contrariando as informações que moradores deram a Sant-Hilaire – de que com o emprego de dez
escravos, é possível obter 1.000 arrobas de açúcar e até mesmo mais –, não se produzia 1.000
arrobas com dez escravos. Pelo menos em 1828. Todavia, os que produziam menos de 1.000
arrobas responderam por quase metade (49,9%) do açúcar da vila (Quadro 6).
Quadro 6 - Produção de açúcar (em arroba) por média de escravos (1818)
Faixa de Produção de Açúcar
Senhores
Até 100 101 a 300 301-500 501-800 801-1000 1001-2000 2001-3000 T*
123
#
13
26
17
25
13
25
4
100,0
%
10,6
21,3
13,7
20,3
10,6
20,3
3,2
2393
# Cativos
383
663
207
67
223
305
545
18,5
Média de Cativos
29,5
26,5
51,7
5,2
8,6
17,9
21,8
84665
Total de Açúcar
962
4972
7199
16684
12456
31925
10300
596,2
Média de Açúcar
74
191,3
423,4
673,7
958,8
1277
2575
Fonte: LNPF. Ano de 1818.
T* = Total, inclui os casos em que não foi possível aferir a produção do fogo devido ao estado da documentação.
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Os grandes escravistas, na maioria das vezes, eram aqueles designados como senhores de
engenho, cuja média de cativos era maior que a dos plantadores de cana de partido. Mas havia
senhores de engenho com relativamente poucos cativos. Salvo em 1829, os senhores de engenho
que tinham até 10 cativos oscilaram entre 12,2% e 37,5% do total. Adicionados aos que tinham
entre 11 e 20 cativos, perfaziam, até 1824, entre 52,8% e 68,7% dos senhores de engenho listados
nos fogos (Quadro 7, anexo).
Diante do que viu sobre os senhores de engenho de Porto Feliz, o viajante Saint-Hilaire,
esperando encontrar enormes escravarias, foi enfático ao comparar a vila de Itu, de povoamento
antigo, com a de Porto Feliz: “Os proprietários dos engenhos de açúcar de Itu, estabelecidos ali
havia longos anos, eram bastante ricos ou possuíam crédito suficiente para lhes permitir a aquisição
de escravos; mas os novos colonos de Porto Feliz, entre os quais devia haver um bom número de
mestiços que passavam por brancos, eram sem dúvida muito pobres para se darem ao luxo de
possuir muitos escravos” (Saint-Hilaire, 1976: 182). Em evidente contraste com o fato de que parte
considerável da elite açucareira (senhores de engenho com mais de 40 cativos) se encontrava na vila
de Porto Feliz, as palavras de Saint-Hilaire, por outro lado, indicam que havia uma gama de
pequenos senhores de engenho no local. Assim, ambos os grupos conviviam lado a lado na vila.
Presumo que a presença de pequenos senhores de engenho se deva às características que a
vila atravessava nos primórdios do século XIX. Porto Feliz se encontrava, na falta de uma
expressão mais adequada, em transição, passando de uma estrutura agrária voltada para a produção
de alimentos destinada ao comércio das monções, e provavelmente também destinada às tropas que
seguiam a rota terrestre rumo a Cuiabá (Godoy, 2002; D´Alicourt, 1953), e a montagem do
complexo açucareiro, sem que, contudo, tenha decrescido a produção de alimentos, ao contrário,
como se verá adiante. No que tange à atividade açucareira, até cerca de 1820, ano próximo ao da
visita de Saint-Hilaire, a maioria dos senhores de engenho de Porto Feliz tinha menos de 21
escravos, grande parte dos quais com menos de 10 (quadro 7, em anexo).
Pode ser que muitos engenhos, quando da montagem de suas unidades, fossem ampliando
sua escravaria ao longo dos anos. Deve-se lembrar que as listas nominativas avaliam um momento
determinado do ciclo produtivo. Acompanhando os nomes, porém, nota-se que plantadores de cana
de partido, e mesmo produtores de alimentos, podiam se transformar em senhores de engenho. Seria
o autofinanciamento da lavoura açucareira (Lisanti Filho, 1962; Petrone, 1968). Mas o inverso
também podia ocorrer. Daí, é preciso ter cautela em distinguir senhores de engenho e plantadores de
cana de partido. A produção de um plantador de cana de partido podia ser superior a de senhores
de engenho. Em 1813, o alferes de ordenanças Antônio Correia de Moraes, branco, 54 anos, viúvo,
foi mencionado como senhor de engenho. No ano de 1818, um dos plantadores de cana de partido,
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e não senhor de engenho, era o alferes de ordenanças Antônio Correia de Moraes, branco, 59 anos,
viúvo. Se for a mesma pessoa, nota-se que na designação dos recenseadores o senhor de engenho de
um ano poderia ser o plantador de cana de partido de uma lista futura. Em 1813, quando descrito
como senhor de engenho, entre seus bens e produtos constava: um engenho, 17 escravos, 150
arrobas de açúcar fino, 100 de redondo e 50 de mascavo. Em 1818, quando descrito como plantador
de cana de partido, suas atividades, bens e produtos eram: vive de lavoura, planta cana de partido,
250 arrobas de açúcar fino, 200 de redondo e 150 de mascavo, 400 alqueires de milho, 80 de feijão,
20 de arroz, 18 escravos.
Curioso é que no momento em que sua produção de açúcar era menor e tinha um escravo a
menos foi descrito como senhor de engenho, mas tinha engenho. Quando foi identificado apenas
com açúcar e outros produtos, sem menção a engenho, se transformou em plantador de cana de
partido. Por isto, em certas ocasiões, a designação mencionada nas listas é simplesmente tem
engenho. Assim, suponho que partidores de cana não tinham engenho. Se a presença de engenho
no domicílio, por si só, não caracterizava os senhores de engenho, ao menos vedava a entrada no
grupo aos produtores de cana sem engenho12.
A transformação do senhor de engenho em plantador de cana de partido podia se dever à
perda de cativos ou outros bens. Pode ser que o engenho de Antônio Correia de Morais tenha sido
objeto de pagamento de dívidas. Tal como na província fluminense do século XIX, muitas vezes se
observa que, embora proeminentes em termos de estima social, senhores de engenho deviam a
comerciantes.
Por seu turno, é possível também que plantadores de cana de partido fossem produtores
eventuais de açúcar. Em 1798, Alexandre de Godoi plantava cana de partido, mas em 1803 apenas
plantava mantimento para seu gasto.13 Antonio Mariano Cotrim, em 1805, plantava cana de partido
e também mantimento para seu gasto, e em 1808 apenas produzia mantimento para seu gasto. Em
1808, 1810, 1813, 1815 e 1818, Antonio da Rocha, casado com Maria Madalena, vivia de suas
agências, de suas lavouras, plantava mantimento para seu gasto, mas, em 1820, ano em que tinha
um escravo, era plantador de cana de partido. Portanto, é crucial analisar as listas o maior número
de anos possível, para que se possa perceber a transformação das unidades e a diversificação das
atividades nos fogos, o que está ainda sendo feito.

12

Ainda que as listas aludam a bens/produções, não há como saber efetivamente a quais membros do domicílio
pertencem. Por exemplo, nas listas de Porto Feliz, às vezes se anotava a posse de escravos dos agregados de forma
diferenciada, destacando-a da do fogo. Mas para os demais bens permanecem dúvidas sobre a posse. Certamente,
inventários post-mortem, em fase de análise, indicarão melhor tais aspectos. Para diferenciar os grupos com base em
bens/produções, baseei-me em Vries (1993) E Shamas (1994). Certamente, há que se considerar o significado do
consumo para diferentes grupos sociais (Levi, 1998).
13
LNPF, 2a Cia, fogo 199 e fogo 176, respectivamente.
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Cultivam feijão, e milho: a produção de alimentos e de algodão.
Produtores de açúcar também se dedicavam intensamente à lavoura de alimentos. Em 1815,
foram responsáveis por 49,3% da produção de alimentos da vila. Ou seja, os fogos não produtores
de açúcar responderam por um pouco mais da metade da produção de alimentos (Quadro 8)
Quadro 8
Produtores de Açúcar e de Alimentos (1815-1829)
Produtores de
Total de
% de Produtores
Total da
% da
Total da
Açúcar e de
Produtores
de Açúcar e de
Produção dos Produção
Produção
Ano
Alimentos
de Açúcar
Alimentos
Fogos(a)
Total
da vila(b)
1815
92
94
97,9
38.522
49,3
78.061
1818
115
142
81,0
50.846
55,7
91.235
1820
83
113
73,4
43.266
47,3
91.396
1824
82
110
74,6
48.445
80,6
60.074*
1829
126
133
94,7
73.639
87,2
84.426
(a) Calculado com base na produção de cada fogo; (b) Calculado mediante a soma da produção de milho, feijão, arroz e
amendoim dos mapas comparativos.
* Calculado com base da produção de cada fogo, pois não há mapa para o ano de 1824.

A tendência acima teria se revertido a partir de 1824, mas, tal como a produção de açúcar, a
de alimentos foi reduzida devido ao desmembramento da freguesia de Piracicaba, que levou consigo
não só os pequenos produtores de cana, mas também domicílios que se dedicavam à lavoura de
alimentos. Provavelmente por isso, a partir de 1824, a produção de alimentos estaria concentrada
entre os produtores de açúcar. Pode ser que produtores de cana tentassem reduzir as despesas com
alimentos, embora ache pouco provável que suas unidades fossem autárquicas, vedadas à compra de
alimentos14. Tudo indica que a participação de produtores de alimentos que não cultivavam açúcar
tenha voltado a crescer, pois em 1836, os fogos que não produziam açúcar concentravam 29,7% dos
escravos, e nunca foram menos de 17,9% dos fogos da vila. Certamente, a mão-de-obra cativa foi
crescendo cada vez mais ao longo da primeira metade do século XIX, empregada, sobretudo, por
senhores de engenho e plantadores de cana de partido. Porém, como se vê no quadro 4, entre 1798 e
1836, os fogos não produtores de açúcar concentravam entre 21% e 43% dos escravos. Portanto,
ainda que a mão de obra cativa em Porto Feliz fosse utilizada principalmente em unidades
açucareiras, não era nada desprezível a presença de escravos em fogos que não produziram açúcar.
Aliás, entre os escravistas, estes fogos eram a maioria, o que implica em dizer que a maior
parte dos fogos escravistas não se dedicava à lavoura canavieira, embora concentrassem menos
cativos. Assim, este contingente de escravistas produtores de alimentos demonstra que a vila portofelicense não era apenas canavieira, isto é, a produção empreendida pela maior parte dos chefes de
fogos era a de alimentos. Por outro lado, isto indica ainda uma estratégia de acumulação ou
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Na Bahia do século XVIII, engenhos eram abastecidos com alimentos e carne (Schwartz, 1988: 179-185, 205-206).
Na província do Rio de Janeiro, entre 1794 e 1829, municípios exportadores de açúcar se abasteciam de alimentos
vindos de municípios não-exportadores, ou seja, abasteciam-se através destes últimos (Fragoso, 1992: 83-93).
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sobrevivência diferenciada do grupo de produtores de alimentos, já que a produção de alimentos
podia ser destinada ao mercado formado pela lavoura canavieira ou mesmo destinada a outros
locais. Em 1820, Saint-Hilaire disse que “Porto Feliz fica mais distante de Santos do que Itu, não se
gastando menos de oito dias de viagem. E quando passei por ali, numa época em que o milho era
escasso e muito caro, os tropeiros exigiam uma pataca e meia pelo transporte de uma arroba”
(Saint-Hilaire, 1976: 180-181). Pelas palavras do viajante, pelo menos parte da produção de
alimentos era conduzida para Santos, embora também fosse comercializada na própria vila..
Infelizmente, em boa parte destes fogos não há alusões à produção de alimentos, pois eram
descritos apenas com expressões como planta mantimento para seu gasto, vive de suas lavouras,
agricultor, planta para seu passar etc. Pelo exposto, a estimativa da produção se resumirá a uns
poucos fogos no ano de 1815, cujas informações sobre produção são mais detalhadas. Dos 225
fogos escravistas não produtores de açúcar deste ano, 107 tiveram alimentos listados, e
concentravam em suas posses 582 cativos.
Tal como a produção de açúcar, havia uma diferença entre os escravistas produtores de
alimentos, ou seja, quanto maior a escravaria, maior a produção de alimentos (Quadro 9).
Quadro 9
Produção de Alimentos (milho, feijão e arroz, em alqueire), por escravaria
Porto Feliz, 1815
Senhores (#)
Senhores (%)
Escravos (#)
Média de Escravos
Total Produzido
Produção Média
Fonte: LNPF, 1815.

1a5
71
66,3
202
2,9
8902
125,4

Faixas de Escravos
6 a 10
11 a 20
22
11
20,6
10,3
157
151
7,1
13,7
3878
3650
176,3
331,8

Mais de 20
3
2,8
72
24
1660
553,3

Totais
107
100,0
582
5,4
18090
296,7

Tudo indica que havia ganhos diferenciados conforme a quantidade produzida. Vive de suas
lavouras de que vende muito mantimento. Em 1808, Inácio Frutuoso de Siqueira era senhor de
fazenda de criar animais vacum e cavalar. Com seus escravos planta mantimentos para seu gasto.
Tinha 65 anos, e Ana Maria de Oliveira, 50. Seus seis filhos tinham mais de 12 anos, e o casal
possuía 21 escravos, 15 dos quais com mais de 10 anos. Em 1810, tinham fazenda de criar em
Boituva, e com seus escravos plantava mantimento para seu gasto. Seus seis filhos permaneciam no
fogo, além de um agregado de 38 anos. Possuía um escravo a mais, embora os adultos fossem
apenas 16. Inácio contava 67 anos, e Ana Maria de Oliveira, 53. Em 1813, com 70 anos, Inácio
Frutuoso de Siqueira era senhor de fazenda de criar animais vacum e cavalar. Ana Maria de
Oliveira, 56 anos, quatro filhos e três agregados faziam parte do fogo, além de 25 escravos, 15 com
mais de 10 anos. Em 1815, Inácio Frutuoso de Siqueira, 74 anos, ainda casado com Ana Maria de
Oliveira, 60 anos, foi descrito como agricultor, e de mantimento rendeu 1.000 alqueires de milho,
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100 de feijão, 60 de algodão, 20 arrobas de algodão e 20 de fumo. Tinha sua fazenda de criar, que
produziu 10 potros, 20 bezerros e sete carneiros. Suas filhas entraram para o convento de Sorocaba,
um outro filho estava ausente para o Sul, e um outro permanecia no fogo, junto a três agregados e
25 escravos, dos quais 19 eram adultos. Colheu 1.000 alqueires de milho, 110 de feijão e 30 de
arroz. Tinha 19 escravos, 13 adultos. Sem filhos, casado com Ana Maria, e com 63 anos. Esta foi a
descrição do fogo de Inácio Frutuoso de Siqueira, que em 1818 tinha 77 anos. Em 1820, no
inventário de Inácio Frutuoso de Siqueira Lobo, sua inventariante, a viúva Ana Maria de Oliveira,
declarou oito filhos herdeiros, e havia 19 escravos, 131 animais. Seu monte mor era de 6:516$180, e
devia 32$230. A viúva ficou com sua meação. No inventário dela, o monte mor era de 3$153$280,
e devia 37$520. Havia 35 animais e 10 carros de milho.15
A família permaneceu pelo menos 15 anos cultivando alimentos e animais para vender no
mercado da vila. Era uma unidade predominantemente assentada no braço escravo, mas que muito
provavelmente recorreu ao trabalho dos filhos e agregados. Foi com esta estrutura que ela se
manteve estável durante o período. Certamente, a vila era um mercado atraente para a produção de
alimentos. Nos mapas comparativos, quase sempre a produção de alimentos era consumida na
própria vila, embora em certas ocasiões fosse exportada. Assim, num momento de modificação da
paisagem agrária, quando o comércio das monções não mais absorvia a produção de alimentos da
vila, esta muito provavelmente se destinou aos engenhos de açúcar.
O caso da família acima demonstra que havia possibilidades de acumulação mediante a
produção de alimentos e de criação de animais, e que Porto Feliz estava longe de se constituir
apenas em uma com base na lavoura canavieira. Além desta atividade, havia unidades agrárias
voltadas para a produção de gêneros alimentícios, como já fora observado para outras localidades
(Fragoso, 1992; Faria, 1998: 237-265). Dessa maneira, semelhante ao que ocorria em Sorocaba, ao
lado do espaço ocupado pela “lavoura canavieira estruturavam-se economias não exportadoras
completamente vinculadas ao complexo produtor do açúcar” (Bacellar, 1994: 8). Nesse sentido, é
possível afirmar que a lide agrária de Porto Feliz não se resumisse à lavoura açucareira. Quiçá,
futuras pesquisas indiquem que o “Quadrilátero do Açúcar”, expressão cunhada por Petrone, seja
também o “Quadrilátero do Milho”, “do Feijão” etc.16
Afinal, pelo menos em Porto Feliz, a produção de alimentos tinha mais peso do que a de
açúcar (quadro 10). No que tange aos volumes da produção de açúcar e de alimentos, deve-se tomar
o devido cuidado em calculá-los, já que os critérios de pesos e medidas coloniais variavam
15

Inácio Frutuoso de Siqueira, 1818, 2a Cia, fogo 149; 1808, 2a. Cia, fogo 258; 1810, 2a. Cia, fogo 264; 1813, 2a. Cia,
fogo 316; 1815, 2a. Cia, fogo 315. MRCI. Inventários de Inácio Frutuoso Siqueira Lobo e de Ana Maria de Oliveira.
Pasta 234, doc. 3.
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conforme a época, a capitania, no interior de uma mesma capitania, conforme as fontes e, não
menos importante, conforme os autores que se debruçaram sobre o assunto (Cf. Costa, 1994). No
entanto, apesar de toda a imprecisão que possa ocorrer, estou trabalhando com fontes produzidas em
um mesmo corpus documental, e para a mesma localidade. Trata-se dos mapas comparativos de
importação, exportação e produção da vila de Porto Feliz, que fornecem dados sobre o volume de
produção de alimentos e de açúcar.
Ainda resta o problema de que nos mapas a produção de açúcar é fornecida em quintal, e a de
alimentos em alqueire. De acordo com R. Simonsen, o quintal é uma medida de peso (equivalendo
a 58,982 quilos), ao passo que o alqueire seria uma medida agrária ou para capacidade de grãos e
artigos secos. No segundo caso, Simonsen fornece o equivalente em litros (onde 1 alqueire valeria
36,27 litros). Desse modo, as conversões de Simonsen me são úteis apenas para a conversão de
quintal em quilograma, mas não para a de alqueire em quilograma. Para isto, recorri a S. Schwartz,
que fornece o equivalente em peso para alqueire, sendo que 1 alqueire corresponderia a 36,3
quilogramas. A partir daí, calculei o peso (em quilograma) da produção de alimentos e de açúcar
(quadro 10)17
Quadro 10 – Produção de Açúcar e Alimentos (Porto Feliz, 1815-1829)
Ano Quintal
1815
8036
1816
8722
1817 15406
1818 21619
1820 19210
1822 24659
1825 28604
1827 114971
1828 35697
1829 30213

Total
Açúcar
Alimentos
arroba quilograma alqueire quilograma quilograma Alimentos (%)
3292211
85,4
32134
482015
78061
2810196
3966707
86,8
34878
523163
95654
3443544
3615587
74,4
61606
924083
74764
2691504
4581211
71,7
86450
1296751
91235
3284460
4442510
74,1
76817
1152254
91396
3290256
4186908
64,7
98606
1479096
75217
2707812
5190877
66,9
114382
1715725
96532
3475152
9314275
26,0
459746(a) 6896191
67169
2418084
5697329
62,4
142745
2141177
98782
3556152
4851572
62,6
120816
1812236
84426
3039336

(a) Suponho que esteja superestimada. O responsável pelo quadro forneceu em quintal o que seria em arroba.

Literalmente, o quadro demonstra que a produção de alimentos na vila de Porto Feliz tinha
mais peso do que a de açúcar. Embora a produção de açúcar tenha crescido em detrimento da de
alimentos, a primeira nunca foi superior à segunda, salvo no suspeito ano de 1827.
Deve-se lembrar, porém, que, conforme o quadro 9, a faixa dos que tinham até cinco
escravos era a grande produtora de alimentos entre os escravistas que não cultivavam açúcar,
16

Tal como observara Sérgio Buarque de Holanda (1994: 181-189), em São Paulo colonial se constitui uma “civilização
do milho”. Aliás, a própria Petrone (1968: 112-113), embora este não tenha sido seu objeto, levantou a possibilidade da
“existência de escravos destinados exclusivamente a ela [lavoura de mantimentos]”.
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respondendo por quase metade da produção (49,2%). Destarte, diferentemente da lavoura
açucareira, a de alimentos contava predominantemente com pequenos escravistas, quer em termo de
volume produzido, quer em termos de participação de pequenos escravistas entre os produtores.
Sendo assim, é plausível supor que boa parte de mercado de alimentos da vila estaria em mãos de
pequenos produtores escravistas. Ou melhor, apesar de grandes unidades escravistas produzirem
alimentos, predominava uma miríade de pequenos produtores, que podia, ou não, recorrer ao braço
escravo.
Com efeito, em 1815, senhores de engenho produziram 38.522 alqueires de alimentos. Os
que cultivavam somente alimentos colheram 18.090 alqueires. A produção deste ano foi de 78.061.
Quer dizer, faltam os responsáveis por 21.449 alqueires, 27,5% do total.
Restam, enfim, os membros dos fogos destituídos de cativos. É possível que, concomitante
ao desenvolvimento da lavoura açucareira, a produção de alimentos teria levada a cabo por um
leque enorme de unidades com base na mão de obra familiar, contrariando a idéia de que em áreas
exportadoras, assentada em grande parte na mão de obra cativa, o trabalho de homens livres teria
sido inviabilizado. Pode-se estar diante de um quadro diferente daquele no qual em áreas vinculadas
ao mercado externo a imensa maioria da população vagava à esmo. Assim, os que foram para Porto
Feliz, cuja população cresceu ao longo do período em foco, para lá não se dirigiam exclusivamente
por aspirarem o título de senhores de engenho, como dizia Antonil, havendo possibilidades de
outras formas de sobrevivência e, quando possível, de acumulação.
Em 1798, Salvador Alves de Camargo vendeu na terra 10 arrobas de algodão, 20 alqueires
de milho e 14 arrobas de toucinho. Tinha dois filhos menores, um agregado de 16 anos, e era casado
com Vicência Assunção. O soldado de milícia José da Rocha produziu seis arrobas de fumo que
vendeu na terra. Tinha dois escravos, mas eram menores de sete anos. Devia contar com o seu
trabalho, o de sua mulher, e o de três agregados adultos. Com o trabalho familiar e provavelmente o
de agregados, Antonio Luis dos Passos produziu quatro arrobas que vendeu na terra.18
Os casos acima demonstram que foi possível a camponeses a sobrevivência em áreas
“exportadoras”. Ressalto, porém, que se trata de uma população de recursos modestos. Figuravam,
em geral, entre os mais pobres da vila, e, se viável, o investimento era feito em cativos, como já era
de se esperar; investimento, cuja análise se encontra em andamento.

17

Em função das variações nos padrões de pesos e medidas aludidos, a comparação será feita apenas para o âmbito
interno à vila. Não busco exatidão, apenas uma idéia aproximada.
18
LNPF. Salvador Alves de Camargo, 1798, 1a. Cia, fogo 143. José da Rocha, 1798, 1a. Cia, fogo 144. Antonio Luis
dos Passos, 1798, 1a. Cia, fogo 138.
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Ano
1798
1803
1805
1808
1810
1813
1815
1818
1820
1824
1829
1836

Faixa de Posse de Escravos
Entre 1 e 5
Entre 6 e 10
Entre 11 e 20
Entre 21 e 40
Senhores
Escravos
Senhores
Escravos
Senhores
Escravos
Senhores
Escravos
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
34 37,0 109
10,4
19
20,7
144
13,8
23 25,0 340 32,5 15
16,3
412
39,4
22 26,8 73
6,1
17
20,7
134
11,2
23 28,0 353 29,6 16
19,5
429
36,0
17 20,2 55
4,3
19
22,6
153
12,0
28 33,3 414 32,6 15
17,9
403
31,7
6
7,5
25
1,7
19
23,8
147
10,1
26 32,5 382 26,3 25
31,3
700
48,3
8 11,6 33
2,5
12
17,4
99
7,6
25 36,2 406 31,0 20
29,0
561
42,9
3
4,4
11
0,8
14
20,6
110
8,0
24 35,3 373 27,3 22
32,4
623
45,5
6
6,4
16
0,9
21
22,3
159
8,8
33 35,1 481 26,6 23
24,5
616
34,1
26 18,3 88
3,3
23
16,2
187
7,1
41 28,9 622 23,7 38
26,8
1025
39,0
7
6,2
27
1,2
25
22,1
199
8,5
37 32,7 576 24,6 30
26,5
826
35,3
5
4,5
18
0,7
19
17,3
158
6,3
31 28,2 494 19,8 44
40,0
1256
50,4
7
5,3
23
0,6
9
6,8
67
1,7
34 25,6 538 14,0 51
38,3
1527
39,7
2
4,0
6
0,4
6
12,0
52
3,4
10 20,0 155 10,2 18
36,0
509
33,6
Fonte: LNPF, 1798, 1803, 1805, 1808, 1810, 1813, 1815, 1818, 1820, 1824, 1829 e 1836.
TE = Total de Escravos; TS = Total de Senhores

Entre 41 e 60
Mais de 60
TS TE
Senhores Escravos Senhores Escravos
#
%
#
%
# % # % #
#
1
1,1
42
4,0
0
0
- 92 1047
4
4,9 203 17,0 0
0
- 82 1192
5
6,0 246 19,4 0
0
- 84 1271
4
5,0 196 13,5 0
0
- 80 1450
3
4,3 147 11,2 1 1,4 62 4,7 69 1308
5
7,4 251 18,3 0
0
- 68 1368
10 10,6 471 26,1 1 1,1 62 3,4 94 1805
11 7,7 514 19,6 3 2,1 193 7,3 142 2629
12 10,6 571 24,4 2 1,8 144 6,1 113 2343
9
8,2 437 17,5 2 1,8 129 5,2 110 2492
27 20,3 1301 33,8 5 3,8 395 10,3 133 3851
12 24,0 618 40,8 2 4,0 174 11,5 50 1514

Quadro 5
Estrutura de Posse de Escravos entre Produtores de Açúcar – Porto Feliz (1798-1836)
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5

9

5

4

8

3

1

8

2

3

4

0

1798

1803

1805

1808

1810

1813

1815

1818

1820

1824

1829

1836

Total 52

#

Ano

0

12

11

10

31

3

11

33

15

17

34

20

#

-

0,3

0,5

0,5

1,3

0,2

0,7

2,7

1,1

1,5

3,4

2,5

%

Escravos

5

8

16

16

12

12

12

10

11

12

12

10

#

%

99 4,1

88 5,2

95 5,9

84 6,8

84 6,3

98 8,9

12,2

43 3,1

60 1,6

15,8 132 5,5

6,3

18

#

7

32

28

32

37

30

24

20

24

24

99 10,0 17

72 9,2

#

17,4 126 5,7

11,1

15,6

18,2

16,1

16,4

20,0

21,4

20,8

%

17,1

25,2

27,7

34,8

34,3

39,0

36,4

32,3

35,8

40,0

30,4

37,5

%

114

503

458

580

570

445

373

340

360

363

271

270

#

8,3

13,2

19,1

26,2

23,6

26,4

23,0

27,7

27,1

32,8

27,4

34,4

%

Escravos

Entre 11 e 20

Senhores Escravos Senhores

Entre 6 e 10

15

51

43

28

37

23

22

20

24

14

14

14

#

616

623

561

672

382

382

381

#

36,6

38,4

45,7

50,6

34,5

38,6

48,5

%

Escravos

781

35,3

36,6

420

30,7

40,2 1527 40,2

42,6 1234 51,4

30,4

34,3 1004 41,6

29,9

33,3

32,3

35,8

23,3

25,0

29,2

%

Senhores

Entre 21 e 40

Mais de 60

42

#
5,4

%

7,6 521 32,1

4,8 147 12,0

6,0 196 14,8

8,3 246 22,2

7,1 203 20,5

2,1

%

8,9 437 18,2

12 29,3 618 45,1

27 21,3 1301 34,3

9

12 13,0 571 25,8

11 10,2 514 21,3

10 13,0 471 28,0

5

3

4

5

4

1

#

2

5

2

2

3

1

0

1

0

0

0

0

#

62

0

62

0

0

0

0

#

5,4

6,5

8,0

3,7

-

5,1

-

-

-

-

%

1,8 1159 5,5

4,9 174 12,7

3,9 395 10,4

2,0 129

2,2 144

2,8 193

1,3

-

1,6

-

-

-

-

%

Senhores Escravos Senhores Escravos

Entre 41 e 60

5,7 197 0,9 136 15,0 1080 5,2 293 32,4 4647 22,2 305 33,7 8583 41,0 103 11,4 5267 25,2 16
Fonte: LNPF, 1798, 1803, 1805, 1808, 1810, 1813, 1815, 1818, 1820, 1824, 1829 e 1836.
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3,1

3,0

2,2

7,4

1,3

4,5

12,9

6,0

8,3

16,1

10,4

%

Senhores
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TÍTULO:

O capital como sujeito e o “sentido da colonização”.
RESUMO

O objetivo do presente trabalho é discutir as linhas principais da historiografia sobre o período
colonial brasileiro que surgiram a partir do modelo proposto por Caio Prado Jr e, a partir da análise
dos seus fundamentos metodológicos, fazer uma avaliação do poder explicativo dos modelos
propostos.
Nesta historiografia, sabe-se que a maioria dos autores buscou analisar a realidade colonial
brasileira com base nos conceitos desenvolvidos por Marx, ou seja, na linha do Materialismo
Histórico. Apesar de em princípio partirem de uma mesma concepção teórica, tais autores
chegam a resultados muito diferentes, particularmente com relação à dependência/autonomia da
sociedade colonial face à dinâmica do mercado europeu. Tais diferenças, como buscaremos
defender neste trabalho, decorrem principalmente devido às diferentes leituras da obra de Marx,
e são de fundo metodológico.
Damos especial ênfase à tensão existente entre duas visões da teoria do conhecimento em
ciências sociais: o positivismo (e também o estruturalismo), com a sua busca de relações
invariantes, de validade universal no espaço e no tempo, e o historicismo, com a defesa de que
cada arranjo social é uma particularidade histórica e que os conceitos não podem ser
generalizados para o estudo de distintos arranjos sociais, o que aponta para os limites do
conhecimento. Finalmente, buscamos mostrar que a solução para esta tensão está presente na
dialética marxiana, e é em consonância com esta que surge na literatura o importante conceito
de “capital escravista-mercantil”.

PALAVRAS-CHAVE:

1) sentido da colonização

2) marxismo

3)

metodologia
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O CAPITAL COMO SUJEITO E O “SENTIDO DA COLONIZAÇÃO”
Rodrigo Alves Teixeira 1
Introdução

É sabido que o modelo interpretativo proposto por Caio Prado Jr em sua obra Formação do
Brasil Contemporâneo exerce forte influência até hoje na historiografia sobre o período colonial
brasileiro.Sua influência se exerce tanto naqueles que procuram manter a idéia do “sentido da
colonização”, vendo a colônia como uma sociedade cuja estrutura e funcionamento foram
determinados pelo comércio externo e, portanto, como um mero empreendimento a serviço do capital
comercial europeu, quanto naqueles que, buscando criticar tal visão e defendendo uma autonomia da
dinâmica interna à colônia, vêem-se obrigados a discutir o modelo pradiano e seus desenvolvimentos
posteriores, usando-o como ponto de partida das suas críticas.
O objetivo do presente trabalho é discutir as linhas principais da historiografia sobre o período
colonial brasileiro que surgiram a partir do modelo pradiano e, a partir da análise dos seus
fundamentos metodológicos, fazer uma avaliação do poder explicativo e adequação dos modelos
propostos.
Nesta historiografia, sabe-se que a grande maioria dos autores buscou analisar a realidade
colonial brasileira com base nos conceitos desenvolvidos por Marx, ou seja, na linha do Materialismo
Histórico – e Caio Prado Jr foi pioneiro na aplicação do materialismo histórico à realidade brasileira.
Entretanto, apesar de aparentemente partirem de uma mesma concepção teórica, tais autores chegam a
resultados muito diferentes. Tais diferenças, como buscaremos defender neste trabalho, decorrem
principalmente devido às diferentes leituras da obras de Marx, e são de fundo metodológico. Desta
forma, torna-se necessário compreender as diferentes leituras de Marx que foram feitas pelos autores
do debate, explicitando os aspectos metodológicos destas leituras. Damos especial atenção à tensão
existente entre duas visões da teoria do conhecimento em ciências sociais: o positivismo (e também o
estruturalismo), com a sua busca de relações invariantes, de validade universal no espaço e no tempo,
e o historicismo, com a defesa de que cada arranjo social é uma particularidade histórica e que os
conceitos não podem ser generalizados para o estudo de distintos arranjos sociais, o que aponta para
os limites do conhecimento.
As discussões nas quais nos centraremos são basicamente as seguintes, que consideramos ser as
mais importantes nas críticas ao modelo pradiano:
1) a acusação, imputada ao modelo pradiano, de que a idéia de “sentido” seria teleológica.
1
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2) as críticas segundo as quais o escravismo (e não o capital comercial), que não é
elemento central na obra de Caio Prado (chegando mesmo, em Fernando Novais, a ser
visto como resultado do tráfico, ou seja, explicado pelo capital comercial), deveria ser a
categoria central no estudo da Colônia, pois seria seu traço definidor e diferenciador.
3) O uso da categoria Modo de Produção para estudar o Brasil-Colônia, no bojo das
críticas de que o modelo pradiano seria circulacionista, ou seja, centrado na circulação
comercial, e não nas relações de produção, e por isto não seria rigoroso na aplicação do
materialismo histórico à realidade brasileira.
4) As críticas à excessiva ênfase dada à dependência e subordinação da economia e da
estrutura da sociedade colonial ao mercado externo. Embora esta crítica esteja ligada às
críticas teóricas anteriores, ela se desenvolveu não apenas no plano teórico, mas
principalmente baseada nos desenvolvimentos da pesquisa empírica a partir da década
de 70 (particularmente com a demografia histórica), que apontaram uma complexidade
na economia colonial que não podia ser explicada apenas pela idéia do “sentido”.

Este trabalho se divide em 4 seções, além desta introdução. Na seção 1, apresentaremos o
modelo proposto por Caio Prado Jr em sua obra Formação do Brasil Contemporâneo, além de
mencionar os desenvolvimentos teóricos do modelo pradiano com as obras de Celso Furtado e
Fernando Novais, entre as décadas de 50 e 70. Na seção 2, apresentamos as discussões teóricas a
respeito do modelo pradiano, com as críticas e modelos alternativos que surgiram, particularmente as
propostas de Antônio Barros de Castro, Ciro Flamarion Cardoso e Jacob Gorender, já nos anos 80. Na
terceira seção, apresentaremos dois modelos recentes, da década de 90, que buscam superar as
dificuldades que permaneceram nos modelos apresentados na seção 3. A primeira é a proposta de João
Luís Fragoso, que se centra no conceito de formação econômico-social para tentar superar os limites
da categoria modo de produção, e destaca de maneira mais radical a autonomia da dinâmica interna da
colônia com relação ao capital mercantil. A segunda é a proposta de Iraci Costa e Julio Pires, que
busca conciliar a noção de dependência e relativa falta de autonomia da colônia com as evidências
empíricas obtidas da demografia histórica que mostraram os limites da noção de “sentido” para
explicar a complexidade da sociedade colonial.
Finalmente, na quarta seção, faremos as considerações finais e apresentaremos nossa conclusão.

1) O “sentido da colonização” de Caio Prado Jr

O objetivo desta seção é apresentar as características principais do modelo interpretativo de Caio
Prado Jr. Logo no início de sua obra, ao tratar do “Sentido da Colonização”, o autor explicita sua
3

posição metodológica, que se assemelha muito à postura metodológica de Marx. Emparelhemos as
duas citações para ficar clara a comparação:

“Todo povo tem na sua evolução, vista à distância, um certo ‘sentido’. Este se percebe não nos pormenores
da sua história, mas no conjunto dos fatos e acontecimentos essenciais que a constituem num longo período de
tempo”. (Prado Jr, 1981, p. 13).
“A sociedade burguesa é a organização histórica mais desenvolvida, mais diferenciada, da produção. As
categorias que exprimem suas relações, a compreensão de sua própria articulação, permitem penetrar na articulação
e nas relações de produção de todas as formas de sociedade desaparecidas, sobre cujas ruínas e elementos se acha
edificada, e cujos vestígios, não ultrapassados ainda, leva de arrastão desenvolvendo tudo que fora antes apenas
indicado que toma assim toda a sua significação, etc. A anatomia do homem é a chave da anatomia do macaco. O
que nas espécies animais inferiores indica uma forma superior não pode, ao contrário, ser compreendido senão
quando se conhece a forma superior.” (Marx, 1978, p. 120).

Em primeiro lugar, há que se ressaltar que os objetivos de Caio Prado e Marx são diferentes.
Enquanto este último fala da passagem de um modo de produção a outro, Caio Prado não destaca
rupturas deste nível, e nem utiliza em sua obra o conceito de modo de produção. O que há em comum
nas duas citações é a relação entre passado e presente, a idéia de que, ao se conhecer o resultado do
desenrolar da história, é possível então, a partir do conhecimento do presente, olhar para trás para
identificar quais as relações mais importantes para se compreender a dinâmica das sociedades
passadas que a distanciavam ou que a desenvolveram na sociedade presente. É o presente que fornece
a chave para o passado, ou seja, é o conhecimento do presente que permite identificar quais os
elementos essenciais para se compreender o passado, separando estes elementos essenciais do que é
secundário ou apenas acessório, ou seja, dos “pormenores de sua história”. 2
Tanto em Marx como em Caio Prado Jr nota-se então a idéia de um “sentido” na história, mas
este sentido não é teleológico (como em Hegel), ou seja, não é um sentido que existe a priori,
determinístico, cujo telos é previamente conhecido, mas um sentido que é conhecido, ou melhor
dizendo, um sentido que é reconstruído racionalmente apenas a posteriori, ou seja, a partir do
conhecimento da sociedade que resultou do desenrolar histórico.
Assim como nada garante que do “macaco” – de um antropóide – deveria emergir o homem
como necessidade lógica, também nada garante que o futuro estava inscrito como necessidade lógica
no passado, de forma que a história se processaria como a realização de uma racionalidade
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metafísica3. Esta é, aliás, uma das mais fortes críticas de Marx a Hegel, particularmente à sua
concepção do Estado Moderno.
Desta forma, assim como não é correto tratar a “sucessão dos modos de produção”, em Marx,
como um processo evolutivo histórico-natural, e mais ainda, com uma ordem de evolução pré-definida
– como foi feito com a vulgarização do marxismo por Stálin e outros – também não é correta, a nosso
ver, as acusações de que a idéia de “sentido da colonização” proposta por Caio Prado seja teleológica:
a lógica do “sentido” não existe a priori, como necessidade lógica, mas é reconstruída a posteriori
pelo sujeito do conhecimento, como contingência que se realizou efetivamente.
Caio Prado também empresta outra significação à palavra “sentido”, o que já é um salto da
metateoria para a teoria: ao ver na colônia um organismo econômico primordialmente voltado ao
fornecimento de produtos tropicais e de metais preciosos para o mercado europeu, destaca então este
“sentido” da produção colonial, ou seja, seu direcionamento para o mercado externo, que conduzirá
toda a obra da colonização e a sociedade colonial.
Assim, depois de explicitada a postura metodológica, o autor passa a estudar a Vida Material da
colônia. Identificado este “sentido”, percebido exatamente pela sua permanência e de seus efeitos
sobre o presente (e este presente é o de um Brasil já independente politicamente nas primeiras décadas
do século XX, mas que continuava dependente economicamente do mercado europeu) Caio Prado Jr
vai destacar os elementos essenciais da vida material da colônia, que serão a grande lavoura, a
monocultura e o trabalho escravo, elementos esses que delinearam os contornos econômicos, sociais e
geográficos da sociedade colonial que permaneceram até o presente. Após identificar estes elementos
essenciais, ele busca separá-los do que é apenas acessório, dos elementos e acontecimentos
secundários, entre os quais estarão o mercado interno e a produção voltada para ele, como a pecuária,
o setor de serviços e a produção de gêneros alimentícios e utensílios para consumo interno.
Busca mostrar, então, que os elementos secundários estão totalmente subordinados aos
elementos essenciais: a produção para o mercado interno surge apenas como atividade subsidiária da
grande lavoura escravista exportadora e tem sua dinâmica determinada pela dinâmica do mercado
externo, ou seja, pela dinâmica dos preços internacionais e da demanda de gêneros agrícolas tropicais
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pela Europa. O capital comercial é então elemento central para a compreensão da sociedade colonial e
da sua dinâmica.
Finalmente, a partir do estudo da Vida Material (ou “base econômica” da sociedade colonial),
dentro da postura do materialismo histórico, nos capítulos finais da obra o autor passa então a analisar
a Vida Social da colônia, ou seja, passa a estudar a superestrutura que se formou sobre aquela base.
Aqui fica clara sua filiação ao materialismo histórico: a vida social é explicada a partir da vida
material4.
Assim, no modelo pradiano, a economia e a sociedade coloniais seriam um mero apêndice de um
sistema mais amplo que tem seu centro na Europa, e toda sua dinâmica se subordinaria àquele centro.
Não havia aqui espaço para a reprodução de uma sociedade autônoma.
Dois outros autores são vistos como desenvolvimentos do modelo pradiano. O primeiro foi
Celso Furtado (1959), que desenvolveu a idéia de subordinação da colônia ao comércio externo,
buscando explicitar os ciclos reflexos da economia colonial ao mercado europeu. Este autor,
entretanto, desenvolve suas idéias a partir de uma perspectiva keynesiana, e não marxista, e não
colocou sua obra explicitamente como um aperfeiçoamento do modelo de Caio Prado Jr. O segundo
foi Fernando Novais (1979), também de orientação marxista e buscando desenvolver explicitamente o
modelo pradiano, por meio da idéia do “sentido profundo da colonização”, dando particular atenção ao
papel do regime colonial na acumulação primitiva de capital na Europa.
Entretanto, as pesquisas empíricas que se desenvolveram nas últimas décadas, no bojo da
demografia histórica, mostraram os limites da noção do sentido para a compreensão da dinâmica da
sociedade colonial, que se mostrou muito mais complexa que o sugerido pelo modelo interpretativo de
Caio Prado Jr.

2) As críticas ao modelo pradiano

Apesar das diferenças entre os três autores tratados anteriormente, a historiografia,
especialmente a crítica, os trata como constituindo um mesmo modelo interpretativo. Assim, o modelo
4
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interpretativo de Caio Prado Jr e os desenvolvimentos feitos por Celso Furtado e Fernando Novais são
tratados como o que se pode chamar de desenvolvimentos de um mesmo paradigma, dentro da
chamada ciência normal, de Thomas Kuhn 5.
Este modelo teria então as seguintes características:
1)

há dois tipos de produção: a principal, voltada para a exportação e realizada em
grandes propriedades e com mão-de-obra escrava; a subsidiária, voltada para o
abastecimento interno e que era feita ou em propriedades menores com
predominância de trabalhadores livres ou dentro da grande lavoura de exportação,
que buscava a auto-suficiência, como produção para subsistência.

2)

Baixo nível de desenvolvimento das forças produtivas em virtude do uso extensivo
dos recursos naturais e da mão-de-obra escrava.

3)

Como decorrência dos pontos anteriores, uma grande concentração da renda
monetária na elite agrário-exportadora e um mercado interno reduzido, cuja
dinâmica era dependente da dinâmica do comércio externo.

4)

O capital comercial é a categoria chave para se compreender a estrutura e o
funcionamento da sociedade colonial, caracterizada pela falta de autonomia e pela
dependência desta com relação ao mercado europeu.

Adiantamos na introdução a este trabalho os tipos de críticas teóricas a este modelo. A primeira,
que já discutimos nas duas seções anteriores, é a acusação de que a idéia de “sentido da colonização”
seria teleológica. Embora Fernando Novais parece às vezes incorrer em afirmações que soam
teleológicas, não cremos ser justa a extensão de tais críticas a Caio Prado Jr.
As duas outras críticas teóricas – a relacionada à defesa da importância central do escravismo e a
referente ao uso da categoria modo de produção – foram propositivas, ou seja, apontaram para a
tentativa de superação do modelo, ou seja, para a construção de novos modelos interpretativos, e serão
o objeto desta seção.
Já quanto às críticas empíricas, elaboradas a partir de pesquisas empíricas baseadas em fontes
documentais, que indicavam um mercado interno amplo e alto grau de complexidade da economia
colonial, são mais esparsas e monográficas. Elas funcionaram mais, dentro da perspectiva de Karl
Popper, como testes empíricos para falsear o modelo pradiano, ou então, numa perspectiva a la
Thomas Kuhn, explicitando anomalias dentro do paradigma. Não resultaram, assim, em um novo
modelo interpretativo (novo paradigma teórico), mas incentivaram a busca de novas teorias e foram
incorporadas pelos dois modelos que surgirão na década de 90 buscando superar os limites do modelo
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pradiano. Por isto, não dedicaremos a elas um tratamento sistemático, bastando-nos aqui lembrar suas
conclusões e traços gerais6.
Passemos a analisar então as duas principais críticas teóricas que surgiram na década de 80.
Gorender (1985), em sua obra O escravismo colonial, propõe, seguindo uma idéia proposta por Ciro
Flamarion Cardoso (Cardoso, 1975), aplicar a categoria Modo de Produção para interpretar o período
colonial no Brasil e nas colônias americanas em geral. Com isto, pretende o autor ser mais rigoroso
que Caio Prado Jr quanto à aplicação do materialismo histórico ao estudo do Brasil-Colônia, propondo
uma inversão metodológica no enfoque que ele chama de circulacionismo, ou seja, do centro no
capital comercial e no comércio externo, para dar ênfase às relações de produção, que configuram um
modo de produção.
Assim, Gorender destacará a dinâmica e a lógica internas à colônia, sua autonomia como um
modo de produção distinto de todos os que já haviam surgido. A relação de produção nas colônias era
o escravismo, donde então esta categoria será a chave para o estudo da colônia, e não mais o capital
comercial.
Assim, seus esforços na referida obra se concentram em mostrar que houve, nas Américas, um
novo modo de produção, que ele, como Ciro Cardoso, chama de Modo de Produção Escravista
Colonial. Sua argumentação é feita então para, no bojo das categorias da Economia Política, decifrar
as leis gerais deste novo modo de produção. Não entraremos nos detalhes de sua extensa obra, apenas
nos centraremos em alguns pontos que julgamos centrais e nas suas proposições metodológicas.
Ainda que existissem de fato certas determinações autônomas na economia colonial (o que levou
alguns autores a questionar a ênfase que foi dada no modelo pradiano à extração do excedente colonial
e à visão da colônia como mero apêndice de um sistema mais amplo cujo centro era a Europa), o
próprio Ciro Cardoso ressalta que o modo de produção colonial é dependente.
Os aspectos principais e imediatos desta dependência, como é sabido, são: 1) a reprodução da
força de trabalho – a mão-de-obra escrava africana – se dava fora do modo de produção, era-lhe
portanto exterior; e 2) apesar de a produção da mais-valia se dar na colônia, a realização desta maisvalia ou, como chamou Marx, o “salto mortal da mercadoria” (a passagem M – D’) se dava no
mercado Europeu, dependia deste, e portanto também era dada fora do modo de produção.
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e o historicismo, recorrendo ao empírico (e às vezes cedendo à tentação de uma “lógica” indutiva) e com o seu ceticismo
quanto às abstrações e generalizações das teorias. Nesta tensão, não podemos nos esquecer que há tentativas de superação,
das quais as mais influentes são as de Max Weber (com os tipos ideais e a hermenêutica) e a de Karl Marx (com a dialética
materialista). Como veremos, na historiografia brasileira, esta tensão também aparece, e as diferenças entre os autores
muitas vezes está na solução (ou falta de solução) metodológica para esta questão, que é central neste trabalho.
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Entretanto, para Marx o conceito de modo de produção implica uma totalidade orgânica,
autônoma e que se reproduz a si própria. Desta forma, torna-se frágil a idéia da existência de um modo
de produção “dependente” , como sugere Ciro Cardoso, visto que o capital comercial parece ter
grande influência neste modo de produção que não se reproduz sem ele, seja na reprodução da força
de trabalho, seja na realização da mais-valia, etapas fundamentais da lógica de funcionamento do
referido modo de produção.
Antonio Barros de Castro, no seu texto A Economia Política, o Capitalismo e a Escravidão
(Castro, 1980), assim como Gorender, destaca, contra o modelo pradiano, a escravidão como categoria
central para a compreensão do sistema colonial. Entretanto, ao contrário de Gorender, que busca
apreender a categoria escravidão por meio das categorias da Economia Política, com o conceito de
modo de produção, Castro tem uma leitura diferente que remete aos limites da Economia Política.
Numa interessante argumentação, escreve que o procedimento desenvolvido por Marx em O
Capital, buscando as “leis gerais” que regem a produção capitalista, não pode ser repetido para outras
sociedades. Isto porque é apenas no capitalismo que se tem de fato a autonomia da esfera “econômica”
da vida social frente às demais esferas, é apenas no capitalismo que as relações sociais entre os
homens aparecem como se fossem naturais e portanto passíveis de serem estudadas por uma ciência
que busca leis gerais e regularidades, e é apenas nesta sociedade, portanto, que o materialismo
histórico, e portanto a Economia Política, poderiam ser rigorosamente aplicados. Por exemplo, a
respeito do feudalismo, diz o autor:
“O que se pretende frisar é que o feudalismo tem em sua base uma ‘substância’ histórica – união química
entre o econômico e o político – inexistente no capitalismo. Num tal contexto, não tem, pois, cabimento discutir o
peso relativo do ‘econômico’, que simplesmente não existe como tal. Tampouco tem sentido pretender sequer
estabelecer a ‘lei econômica que preside o movimento desta sociedade’. Em outras palavras, este regime social e sua
evolução são rigorosamente intratáveis pela economia política, e não se pode fazer com ela o análogo do que Marx
fez para o capitalismo”. (Castro, 1980, p.84).

Partindo desta concepção, Castro vai analisar as características da economia colonial para
mostrar os limites da Economia Política na sua apreensão. Assim, pode-se resumir sua argumentação
em três partes:
1) A estrutura da economia colonial foi moldada pela produção de mercadorias, ou seja,
produção de valores de troca, e não apenas de valores de uso, como no escravismo
patriarcal da antiguidade.
2) Embora esta estrutura tenha sido moldada pela produção de mercadorias, ela também foi
moldada pela escravidão, elemento estranho ao capitalismo. Neste aspecto é que ele se
diferencia do modelo pradiano e se aproxima de Gorender.
3) A Economia colonial tem portanto esta dupla determinação (a produção de mercadorias e
a escravidão), e sua apreensão teórica não pode se ater apenas à produção de mercadorias
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– o “sentido da colonização” – pois a presença do escravismo torna insuficientes as
teorias da Economia Política cujas categorias foram elaboradas para a economia
capitalista, de produção de mercadorias. Neste aspecto ele vai então num caminho oposto
ao de Gorender, que tem como premissa metodológica a possibilidade de aplicação das
categorias da Economia Política (que constituiriam pois uma estrutura teórica de análise)
a todos os modos de produção, apesar de se colocar como crítico do estruturalismo de
Althusser.

Para Castro, a economia colonial teria uma parte previsível, ou seja, passível de ser estudada
pelas leis da Economia Política (já que é uma sociedade de produção de mercadorias, com as
regularidades trazidas pelas relações mercantis) e outra parte imprevisível, regida pela luta de classes
(escravos e senhores), cuja motivação é primordialmente política e não econômica. Apenas no
capitalismo, em que a extração do excedente da força de trabalho se dá de forma puramente
econômica, dentro das leis do mercado (já que juridicamente todos são iguais), é que a luta de classes
torna-se de certa forma “previsível” pelas leis da Economia Política. No escravismo (e de resto nas
demais sociedades pré-capitalistas), como a coação ao trabalho e a extração do excedente são extraeconômicas (baseadas pois em relações jurídicas de dominação), esta luta de classes não pode ser
estudada pelas leis da Economia Política.
Assim, Castro destaca os limites do materialismo histórico para compreender a economia
colonial:
“Estas são razões fundamentais que impossibilitam estudar o regime social imperante no nosso passado,
através das condições e necessidades da produção de mercadorias. As determinações que daí provêm existem e têm
o seu espaço. Limitar-se a elas – e/ou ao seu ‘sentido’ – no entanto, é tomar os escravos como se apenas
emprestassem um colorido especial à história, ou pior, talvez, como se as características por eles introduzidas na
economia e na sociedade fossem apenas outras tantas ‘irracionalidades’ ”. (op.cit, p. 106).

Ele permanece próximo de Gorender e Ciro Cardoso, entretanto, por destacar a reprodução
interna à colônia. Assim, para ele, o “sentido” poderia explicar apenas a implantação do sistema
colonial, mas o desenvolvimento posterior deste sistema traria uma dinâmica interna que a idéia de
“sentido” era insuficiente para explicar, pois a partir de agora a sociedade colonial deveria reproduzirse a si própria:
“A produção em massa de mercadorias cria raízes no Novo Mundo, objetivando-se sob a forma de um
complexo aparato produtivo. O ‘objetivo’ maior desta realidade – o seu ‘sentido’ se se quiser – lhe é agora inerente:
atender as suas múltiplas necessidades, garantir a sua reprodução. Em tais condições o comércio é estruturalmente
recolocado e os interesses mercantis – bem como os da Coroa – terão necessariamente que ter em conta as
determinações que se estabelecem ao nível da produção. Em outras palavras, a forma pela qual os interesses
externos atuam sobre a colônia passa a depender ‘primeiramente da sua solidez e da sua estrutura interna’. O
‘projeto’ colonial e/ou mercantilista subsiste, sem dúvida: o seu raio de incidência – especialmente em conjunturas
adversas – fica no entanto severamente limitado pelo surgimento na colônia de uma estrutura sócio-econômica, com
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seus elementos de rigidez, suas regularidades, seus interesses e, por último, mas também importante, pelos conflitos
que lhe são próprios”. (Castro, 1980, p. 88-89).

A crítica de Castro ao uso das categorias da Economia Política para estudar as sociedades
passadas nos parece correta. Concordamos no que diz respeito aos modos de produção não serem
homólogos, para o que Marx alertou que se deveria ter cuidado ao aplicar as categorias da Economia
Política, construídas a partir da sociedade burguesa (capitalista) para estudar o passado (conforme
seção 1 deste trabalho).Assim, a nosso ver, Marx não tinha como objetivo construir uma “teoria geral
da história”, como parece entender Gorender que, neste ponto, apesar das críticas ao estruturalismo, se
aproxima muito de Althusser. E isto ocorre porque Gorender, como os estruturalistas, exagera ao
destacar um pretenso caráter cientificista em Marx7, o que torna sua leitura da obra marxiana pouco
dialética, particularmente no que diz respeito à relação dialética entre a particularidade e a
generalidade dos conceitos, que é essencial à compreensão da concepção marxiana da História.
Entretanto, a limitação da Economia Política apontada por Castro para estudar o período colonial
nos parece exagerada. Ele aponta para o caminho oposto ao do estruturalismo e de Gorender, para
negar qualquer caráter de generalidade aos conceitos da Economia Política, que não poderiam ser
aplicados a outras sociedades em que a dominação e a extração do excedente não fosse de caráter
puramente econômico, como ocorre com o trabalho assalariado no capitalismo, e portanto não
poderiam ser aplicados ao escravismo colonial. Esta questão metodológica da generalidade dos
conceitos é central para a discussão e voltaremos a ela adiante, pois aqui nos deparamos com a questão
da legitimidade dos conceitos criados para se apreender a realidade social, ou seja, com a questão da
adequação do discurso científico ao objeto.
Por hora, cumpre notar que esta posição de Castro obriga a optar por uma abordagem próxima às
vertentes dualistas da historiografia, como as de Roger Bastide e Jacques Lambert, que viam no Brasil
uma sociedade dual (um setor moderno, capitalista, e outro arcaico, feudal). No caso de Castro,
haveria dois elementos de natureza distinta convivendo simultaneamente – a produção de mercadorias,
capitalista, e o escravismo, elemento estranho ao capitalismo – , e da combinação destes elementos é
que emerge a sociedade brasileira:
“No regime social que aqui se instala há dois teclados; os teclados são dois, mas a música é uma só. Há a
produção de mercadorias, com a sua partitura composta de determinações econômicas. E há a escravidão, um velho
tema, que permite improvisos de muita força. A teoria desta realidade está por ser produzida. Mas não será negando
características fundamentais do regime social, aqui surgido, que ela poderá vir a ser construída. Nesta empresa,
como se procurou mostrar neste trabalho, há que resistir a duas tentações: tomar esta realidade como uma história
sem determinações próprias, com o que se resvala, inexoravelmente, para a teleologia; ou concebê-la como um

7

Entendemos que a crítica de Gorender seja mais quanto à rigidez do esquema de combinações do estruturalismo, nos
quais ele não encontraria espaço para um novo modo de produção escravista colonial, do que ao esquema abstrato
propriamente dito. Ele tem a mesma concepção de generalidade do uso das categorias da economia política para se estudar
outras sociedades, como se constituíssem uma teoria geral da história (ou estruturas conceituais gerais), o que no nosso
entender não era o objetivo de Marx, o que ele próprio explicitou várias vezes.
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sistema sócio-econômico homólogo ao capitalismo e, como tal, passível de ser apreendido através de uma Economia
Política”. (op.cit., p106-7)

A primeira tentação, como se percebe, é aquela em que incorreu Fernando Novais, e a segunda, a
que incorreram Gorender e Ciro Cardoso. Não nos parece, todavia, um procedimento metodológico
correto partir de interpretações dualistas, com a pretensão de se apropriar da totalidade concreta a
partir de combinações ou justaposições de elementos estranhos. O procedimento correto e o grande
desafio teórico, a nosso ver, seria ver o papel do escravismo dentro da produção de mercadorias, como
elemento dela, não como algo exterior e estranho a ela.
Do exposto até aqui identificamos alguns problemas que uma teoria com a pretensão de fazer
uma superação das questões ainda não respondidas pela historiografia deveria conseguir resolver:
1)

o fato de que o “sentido da colonização” , como foi apontado pelas críticas
teóricas e também pelos estudos empíricos empreendidos nas últimas décadas, não
consegue explicar toda a riqueza de determinações da sociedade e economia
coloniais, que se mostraram muito mais complexas do que o modelo previa,
havendo pois de fato um grau de autonomia frente ao capital comercial;

2)

que apesar desta relativa autonomia, há problemas lógicos quando se tenta aplicar
a categoria modo de produção à economia colonial, dado o caráter dependente da
sua reprodução;

3)

além do caráter dependente, o uso da categoria modo de produção também
encontra dificuldades de aplicação em virtude de a economia colonial ter sido
caracterizada, ao mesmo tempo, pela produção de mercadorias e pela escravidão,
que em princípio seria incompatível com o capitalismo. Surge então a necessidade
de conciliar, teoricamente, a produção de mercadorias com o escravismo, evitando
as fáceis soluções de mera justaposição ou combinação de elementos.

Na próxima seção, veremos como os novos modelos teóricos propostos na década de 90
buscaram lidar com estes problemas.

3) Os modelos interpretativos da década de 90

O trabalho de Fragoso (1992) destacou o conceito de Formação Econômico Social para tentar
superar os problemas trazidos pelo uso da categoria modo de produção. Esta última categoria é vista
como uma espécie de tipo ideal ou puro, enquanto a Formação Social seria a forma como se
manifesta, fenomenicamente, o modo de produção. Assim, na realidade fenomênica, uma formação
social pode conter elementos de diferentes modos de produção, entre os quais um é dominante. Esta
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concepção não é estranha a Marx, que de fato falou na coexistência de elementos de modos de
produção passados e embriões da forma futura dentro de um modo de produção dominante.
Mais do que isto, Fragoso destaca que estas formas não-capitalistas de produção, ligadas ao
mercado interno que era muito expressivo (como evidenciado pelas pesquisas empíricas) eram
essenciais na acumulação da economia colonial:
“A existência de um mercado doméstico e de segmentos produtivos para ele voltados introduz um novo
elemento na lógica de funcionamento da formação colonial – referimo-nos à possibilidade de reproduções
endógenas. (...) o processo de reprodução desses segmentos se dá em meio ao mercado interno, constituindo-se,
assim, em movimentos de acumulação introversas na economia colonial. Disso infere-se uma maior possibilidade de
retenção do sobretrabalho na própria economia colonial e, portanto, de autonomia dessa última diante de flutuações
externas. (...) Em realidade, a possibilidade de se apreender os movimentos de acumulação endógena à economia
colonial prende-se à compreensão dessa última enquanto formação econômico-social. Desse modo, aquela
acumulação resultaria, a princípio, da interação mercantil dos processos de reprodução do escravismo colonial com
os setores produtivos ligados ao mercado doméstico”. (Fragoso, 1992, p.131-132).

Assim, a interpretação de Fragoso radicaliza a visão, contrária à idéia de “sentido”, de que a
economia colonial tinha uma reprodução autônoma, que o processo de acumulação no interior da
economia colonial era o principal fator para compreender a reprodução desta sociedade. Daí advém
uma das críticas de Costa & Motta a seu modelo, buscando apoio no próprio Ciro Cardoso, insuspeito
de ser um defensor da idéia de “sentido”:
“Tendo combatido por muitos anos as posturas que enfatizam unilateralmente as relações metrópole-colônia
ou centro-periferia, a extração de excedentes, o capital mercantil (hipostasiado em ‘capitalismo comercial’) e mais
em geral a circulação de mercadorias como locus explicativo privilegiado, só posso me regozijar com esses novos e
sólidos argumentos. Desde que também neste caso, não se ceda à tentação de mais uma ênfase unilateral. (...) não
estarão esquecendo exageradamente, empurrando um tanto para fora do horizonte, a dependência colonial e
neocolonial – e as determinações e condicionamentos que ela sem qualquer dúvida implicava (ainda que tais
análises tenham demonstrado que algumas das determinações imputadas a fatores externos eram falsas)? Fique
como questão a ser pensada esta minha dúvida.” (Cardoso et alli, 1988, p.58; apud Costa & Motta, 1995)

Ou seja, a crítica de Ciro Cardoso procura evitar uma posição extremada à idéia de sentido que
implica em esquecer que a economia colonial era dependente, embora algumas das suas determinações
que foram imputadas a fatores externos (ao “sentido”) não eram explicadas por eles (conforme a
pesquisa empírica demonstrou fartamente).
A outra crítica de Costa & Motta a Fragoso é que “o entendimento da economia colonial
enquanto formação econômico-social encobre, mas não resolve, a impropriedade presente na
utilização do conceito de modo de produção (‘problema’ que Fragoso, aliás, compartilha com Ciro
Cardoso e Jacob Gorender)” (Costa & Motta, 1995, p. 29).
Assim, os autores resgatam idéias presentes em textos do próprio Costa (1985, 1995 e 1999), nos
quais o autor critica o uso da categoria modo de produção para se estudar o período colonial. Nestes
textos, o autor defende que tal impropriedade está no fato de que Marx concebeu os modos de
produção não como uma teoria geral da história, mas como um continuum lógico próprio da Europa,
continuum este do qual o capitalismo é o ponto culminante. E o capitalismo é o ponto culminante no
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sentido de que a partir dele a história se fez universal, pois o capitalismo tende a exportar-se a si
próprio, homogeneizando as relações sociais nas distintas sociedades e áreas do planeta, através do
desenvolvimento nunca antes visto das formas mercadoria, dinheiro e capital. Todas as áreas do
mundo ficam então unidas pelo capital e pelo capitalismo. Assim, não faria sentido falar-se em outros
modos de produção depois de fundada a história universal pelo capitalismo, e o autor insere a
sociedade colonial como uma sociedade que se desenvolve correlatamente ao desenvolvimento do
capitalismo, ou seja, como uma sociedade posta pelo capital e cujo desenvolvimento resultou no
capitalismo.
Além disso, criticando a idéia de uma teoria geral da história e das revoluções, ou seja, da
passagem de um modo de produção para outro, escreve Costa:
“(...) a gênese de um modo de produção pode ser única, específica, sendo impossível, portanto, confundir os
constituintes genéticos – elementos constitutivos bem como as inter-relações que os vinculam – de um modo de
produção com os de outro. Ademais, à medida que não tem de haver, necessariamente, apenas um padrão genético,
torna-se impossível o estabelecimento de uma lei, ou conjunto de regularidades, que explique, de maneira
abrangente e genérica, a passagem de um para outro modo de produção, ou seja, é impossível formular-se uma
teoria geral das revoluções. Além disso, o próprio funcionamento interno bem como a eventual ‘dinâmica’ ou
‘rigidez’ de cada modo de produção não são passíveis de equacionamento único, pois poderão ser peculiares a cada
um deles. Logo, tanto pela sua gênese como pelo seu ‘funcionamento’, os modos de produção podem diferir entre
si. Disto se conclui que eles não são isonômicos, vale dizer, não existe um conjunto único de leis ou regularidades
que os reja.” (Costa, 1999, p.2)

Ainda segundo Costa, além de não serem isonômicos, os modos de produção também não são
homólogos, ou seja, não há necessariamente correspondência entre todos e cada um dos elementos
constitutivos dos modos de produção, e estes elementos nem sempre se repetem em modos de
produção diferentes, ou aparecem com funções ou papéis totalmente distintos. Desta forma, não há
como “emparelhar” os modos de produção para compará-los por meio de um conjunto único e abstrato
de conceitos com pretensão de generalidade, o que foi feito pela vulgarização do marxismo a partir de
Stálin, e também tanto pelos estruturalistas quanto o próprio Gorender que os critica.
Assim, a partir de uma leitura de Marx segundo a qual os modos de produção representariam não
uma teoria geral da história, mas apenas um continuum próprio da Europa Ocidental (portanto um
“sentido” reconstruído a posteriori pelo cientista, não um a priori teleológico e nem a construção de
puros universais abstratos), Costa defende que os modos de produção não são nem isonômicos nem
homólogos, aproximando-se da crítica de Barros de Castro, pois é uma crítica que aponta para os
limites da utilização dos conceitos da economia política.
Entretanto, o modelo proposto por Costa encontra elementos de generalidade no escravismo
colonial que permitem, ao contrário da crítica de Castro, estudá-lo com as categorias da economia
política de Marx. Estes elementos de generalidade, como veremos, são encontrados a partir de uma
retomada da idéia do “sentido”, de Caio Prado Jr, e esta retomada assume, entretanto, a forma de uma
superação dialética, ou seja, que supera mas conserva a idéia do sentido da colonização.
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Passemos agora ao modelo interpretativo proposto por Julio Pires e Iraci Costa (Costa & Pires
(1994) e Pires & Costa (2000)), para ver como os autores buscam resolver esta tensão entre, de um
lado, os limites do uso dos conceitos da economia política, apontados com certa razão por Castro e, de
outro a existência de determinações reais que parecem permitir (e pedir) o uso das categorias da
economia política de Marx no período colonial.
O modelo teórico destes autores tem como centro a consideração das formas do capital estudadas
por Marx. Estas seriam três: o capital comercial, o capital usurário e o capital industrial. Como se
sabe, as duas primeiras formas estiveram presentes em quase toda a história, não têm raízes em
nenhum modo de produção, e são formas consideradas parasitárias, porque não se reproduzem
autonomamente. Apenas o capital industrial tem autonomia, ou seja, apenas esta forma do capital
reproduz-se a si próprio, pois a valorização se dá na esfera da produção, na criação de valor pelo
trabalho. O trabalho socialmente necessário permite a reprodução dos trabalhadores e o trabalho
excedente gerado é apropriado pelo capitalista como mais-valia, fonte dos lucros que poderão ser
reinvestidos na produção. Assim, o ciclo do capital industrial repõe as próprias condições necessárias
para se reiniciar o processo, permitindo portanto a reprodução do capital, que se torna um sujeito
automático.
Pires e Costa defendem que existiu ainda uma outra forma do capital, que eles chamam de
capital escravista mercantil. Esta forma do capital, como o capital industrial, é caracterizada pela
produção de mais-valia, entretanto com uma peculiaridade: a produção de mais-valia é realizada com
mão-de-obra escrava, e não com trabalho assalariado, como seria típico do capitalismo.
Assim, apoiando-se em citações de Marx, Pires & Costa (2000), chegam a três conclusões:
1) “a escravidão localizada não é incompatível com o modo de produção capitalista, mas com o
desenvolvimento do mesmo e, portanto, irremediavelmente fadada ao desaparecimento;
2) estamos em face de um escravismo produtor de mercadorias (escravidão puramente industrial) e
dependente dos mercados mundiais aos quais deve sua existência
3) os escravistas são capitalistas, vale dizer, acrescentamos nós, personificam o capital escravista-mercantil”
(Pires & Costa, 2000, p. 90)

O primeiro ponto apresentado defende que o capitalismo, em seu desenvolvimento, pode
eventualmente utilizar-se da escravidão. Foi o que teria ocorrido nas colônias americanas, que teriam
passado por um lento e contraditório processo de formação/incorporação/adequação ao capitalismo:
“A nosso juízo, só há uma maneira de apreender tal processo [o período colonial no Brasil - RAT]: cumpre
assimilá-lo enquanto tal, vale dizer, como processo histórico concretamente dado. Este é o programa que nos cabe
desenvolver; embora dos mais complexos, podemos sumariá-lo com poucas palavras: é preciso descrever como se
deu o processo de ‘formação/incorporação/adequação’ da sociedade brasileira ‘segundo o/ao’ modo de produção
capitalista, o qual se deve tomar, a um tempo, como causativo e resultante do aludido processo”. (Costa, 1995,
p.2)

Aqui, Costa defende portanto que não se deve ver o período colonial buscando lá outro modo de
produção. Como já vimos anteriormente, para este autor, uma vez fundada a história universal pelo
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capitalismo, só faz sentido falar-se em capitalismo, e o processo de formação da sociedade brasileira é
inseparável do desenvolvimento do capitalismo. Os dois outros tópicos acima completam o quadro: o
escravismo que se produziu aqui é um escravismo produtor de mercadorias com vistas à valorização
do valor, e assim o nosso escravismo pode ser estudado da perspectiva da economia política, ou seja,
com os agentes sendo vistos como personificações de categorias econômicas (contrariamente às
opiniões de Castro). Isto porque é o capital o sujeito deste processo, e os homens são, portanto, apenas
suportes desta categoria econômica.
É exatamente pelo fato de o capital ser o sujeito deste processo, por ser ele o responsável pela
universalidade e pela generalidade, que torna-se legítimo que nosso período colonial seja estudado
pelas categorias da economia política. Assim, Pires & Costa vêem a adequação da generalidade dos
conceitos, coerentemente com a postura do materialismo dialético, na própria realidade concreta, que é
a da inserção do período colonial no processo mais amplo de constituição do capitalismo.
Cabe agora compararmos esta postura com uma questão que colocaremos à obra de Fernando
Novais. A nosso ver, há um problema lógico-teórico se, para defender Novais das acusações de
teleologia, recorrêssemos à consideração do capital comercial como sujeito do processo que leva à
acumulação primitiva de capital. Isto porque, como se sabe, o capital comercial não é uma forma
autônoma, e portanto não pode se constituir como sujeito. Novais, apesar de aparentemente não se dar
conta deste problema ou de não enfrentá-lo de frente, contorna-o, de uma forma que entretanto não é
rigorosa, com o uso da categoria capitalismo comercial, pressupondo pois o capital como sujeito.
Entretanto, esta categoria é imprópria dentro da perspectiva marxista, visto que o capitalismo só se
inicia quando o conteúdo da relação formal D – M – D’ é a extração da mais-valia, a partir do
momento em que a força de trabalho se encontra disponível no mercado como mercadoria a ser
utilizada no processo produtivo.
Entretanto, Costa & Pires, a nosso ver, conseguiram superar este problema por meio de uma
categoria, o capital escravista-mercantil, que antecipa uma característica do capital industrial, que é o
fato de a valorização se dar com base na produção de valor, da produção de mercadorias, e não apenas
no comércio ou na cobrança de juros. Esta característica do capital escravista-mercantil permite, a
nosso ver, falar no capital como sujeito durante o período colonial, ou seja, com o capital escravistamercantil sendo sujeito de um processo que culminará com o surgimento do capital industrial e
posteriormente levará à própria superação do capital escravista-mercantil.
É este resgate do “sentido”, do caráter dependente de nossa sociedade colonial, que traz a
adequação ao uso dos conceitos da economia política para o estudo de nossa sociedade. Não
naturalmente de todos os conceitos, como por exemplo o de modo de produção, o que seria uma
categorização arbitrária e subjetiva, ou seja, um idealismo que parte de categorias pré-concebidas que
nada têm a ver com a realidade concreta do período colonial e nem com o materialismo dialético de
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Marx. A adequação se dá apenas àqueles conceitos que têm existência efetiva na realidade colonial, o
que no caso é o conceito de capital (ainda que seja uma forma bastante peculiar do capital, que nem
tinha sido tratada pelo próprio Marx).
Assim, cabe lembrar que para a dialética materialista de Marx é a generalidade concreta
(generalidade posta) que legitima a generalidade dos conceitos, que os conceitos são portanto
universais concretos (e não apenas universais abstratos, como na concepção de Kant que norteia a
visão convencional de ciência, guiada pela lógica formal). A adequação do discurso científico ao
objeto para Marx, portanto, se dá pelo fato de na própria realidade a abstração ter sido efetuada. No
presente caso, da sociedade colonial, a adequação dos conceitos da economia política se dá
exatamente pelo fato de as formas mercadoria e capital trazerem a generalidade posta e conduzirem o
“sentido” da dinâmica social.
O resgate da idéia de “sentido” se evidencia assim nas características desta nova forma do
capital, o capital escravista-mercantil. Entretanto, uma observação importante deve ser feita. Ainda
que, ao contrário das formas do capital comercial e usurária, esta forma não seja parasitária, pois ela
está assentada, como o capital industrial, na produção de mercadorias e, portanto na produção de valor
(e não apenas na sua circulação e redistribuição), ela entretanto não é autônoma como o capital
industrial:
“Como evidenciado, o capital escravista-mercantil, por não trazer implícita a plasticidade do comercial e
usurário, é imediatamente dependente de uma específica relação de produção (a escravista) e igualmente dependente
de específicos modos de produção (o escravista e o capitalista). Assim (...) tal forma não traz em si seus
pressupostos não sendo capaz, portanto, de per se, repô-los; vale dizer, as condições objetivas de sua existência e
subsistência lhe são externas e dadas pelos modos de produção retro assinalados. Logo, a forma capital escravistamercantil é incapaz de dar suporte a um modo de produção que lhe seja próprio e que dela decorra” (Pires & Costa,
2000, p. 91)

Ou seja, para existir, esta forma do capital depende não apenas de uma relação jurídica estranha
aos ideais da sociedade burguesa (o escravismo), como também do capital comercial, seja do tráfico
de escravos, seja do mercado consumidor europeu. O desenvolvimento do capitalismo deve,
entretanto, levar ao desaparecimento do escravismo, que é incompatível com este desenvolvimento.
O papel da categoria capital escravista-mercantil na solução dos problemas teóricos tratados
neste artigo é tratada por Costa em outro texto: Repensando o Modelo Interpretativo de Caio Prado Jr
(Costa, 1995). Falando da limitação do modelo pradiano, escreve o autor:
“(...) as articulações presentes na sociedade brasileira sobrepujavam largamente um mero empreendimento
dirigido pelo capital comercial e imediatamente voltado para o mercado mundial e dele totalmente dependente.
Neste sentido tratava-se de uma economia com expressivos traços de integração endógena e que comportava uma
gama diversificada de atividades produtivas votadas para o atendimento de suas próprias necessidades, dando-se,
também, processos internos de acumulação. Disto decorria a geração, na órbita doméstica, de condições que
permitiam um espaço econômico relativamente autônomo vis-à-vis a economia internacional e o capital comercial,
espaço econômico este ao qual, ademais, deve-se atribuir expressivo contributo no que tange à formação da renda e
do produto”. (Costa, 1995, p.14)
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Não obstante, o próprio autor afirma não ser seu objetivo negar (em sentido vulgar, não
dialético) o modelo pradiano:
“Do acima exposto pode-se inferir, esperamos que de modo claro, nossa postura com respeito ao modelo
interpretativo de Caio Prado Jr. Não pretendemos negá-lo , mas, qualificando-o, evidenciar a possibilidade de
superá-lo de sorte a chegarmos a uma nova síntese, adequada às realidades com quais nos deparamos quando
observada a evolução da sociedade e da economia brasileiras à luz de estudos recentes” (Costa, 1995, p.18, grifos no
original).

Assim, a melhor maneira de ver seu projeto é a partir da expressão alemã Aufhebung, que é a que
melhor designa a negação dialética, pois tem ao mesmo tempo o sentido de “negar” mas também de
“conservar” e “superar”. Assim, Costa propõe três frentes teóricas para superar o modelo pradiano. A
primeira é no campo metodológico: explicitar as mediações, que em Caio Prado não existem, entre a
essência

da sociedade colonial, seus determinantes em última instância (o “sentido”), e a sua

aparência (plano fenomênico, ou seja, a complexidade da economia colonial).
A segunda é no campo abstrato, na compreensão da acumulação na economia colonial e do papel
desempenhado nesta pelo capital comercial e pelo capital escravista-mercantil. Este último é visto
como o principal elemento da necessária mediação no campo metodológico, mediação entre o capital
comercial e as condições internas da acumulação. Daqui percebe-se que a crítica a Caio Prado é
portanto que o seu modelo coloca nossa economia como uma projeção imediata do capital comercial,
quando na verdade ela era mediada pelo capital escravista-mercantil, que lhe conferiu traços
fenomênicos (no plano da aparência) específicos e não explicados apenas pela essência representada
pelo capital comercial.
A terceira é na esfera do concreto, na qual defende o autor uma reformulação dos setores
econômicos pensados por Caio Prado Jr, pois a bipartição feita por ele (grande lavoura escravista e
agricultura de subsistência) é insuficiente para apreender toda a gama de articulações econômicas da
colônia.
É interessante notar que Costa trabalha, sendo fiel ao próprio Marx (e Hegel), com distintos
níveis da realidade: o nível da essência e o da aparência (ou realidade fenomênica). Assim, destaca
que a teoria e suas categorias de análise devem não apenas explicar aquela essência (o que fez Caio
Prado Jr), nem tampouco ater-se à aparência (como as críticas empíricas), mas deve principalmente
explicar as mediações entre a essência e a realidade fenomênica.

4) Conclusão

Buscamos mostrar neste trabalho como distintos olhares metodológicos da obra marxiana
levaram a distintas interpretações do período colonial. Demos particular atenção à existência de uma
certa tensão na historiografia que retoma, de certa forma, o debate entre a visão historicista do
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conhecimento, segundo a qual os conceitos são históricos, particulares, e assim os conceitos criados
para estudar uma sociedade não podem ser generalizados para o estudo de outras; e a visão positivista
e também a estruturalista, que buscam os “invariantes universais”, ou as leis gerais que regem as
diferentes sociedades.
Na primeira e segunda seções, fizemos uma exposição sobre o modelo pradiano e seus
desenvolvimentos. O principal foco das críticas a este modelo era a falta de autonomia da economia
colonial que decorre de sua lógica, o que mais tarde foi falseado pelas pesquisas empíricas.
Quanto às críticas teóricas, apresentamos na terceira seção as de Barros de Castro, Ciro Cardoso
e a de Jacob Gorender. Este, partindo das críticas de Ciro Cardoso ao que seria um circulacionismo no
modelo pradiano, ou seja, das críticas à ênfase na circulação e partindo então da proposição de que o
estudo da colônia deveria se centrar nas relações de produção, buscou utilizar as categorias de Marx,
particularmente as relacionadas ao conceito de modo de produção, para estudar a sociedade colonial.
Defendeu, assim, que esta se constituiu em um novo modo de produção, o Modo de Produção
Escravista Colonial. Barros de Castro criticou o uso da categoria modo de produção, defendendo que a
economia colonial tinha duas faces: uma capitalista, que poderia ser estudada pelas leis da economia
política, mas outra escravista, cuja dominação era política e não econômica, e que esta trazia à
economia colonial um caráter de imprevisibilidade, pois não poderia ser apreendida pelas categorias
da economia política.
Assim, se Gorender e Cardoso têm uma visão metodológica e uma leitura de Marx que implica
em conceber generalidade aos conceitos da economia política marxista (aproximando-se do
positivismo e também do estruturalismo), Castro tem uma compreensão de que estes conceitos não
podem ser utilizados para outras sociedades, pois seriam próprios da economia capitalista
(aproximando-se da concepção historicista do conhecimento). Entretanto, este autor propõe uma
abordagem que nos parece frágil pois é dualista, ou seja, propõe a busca de uma explicação para o
período colonial que se baseia numa mera justaposição ou combinação de elementos de diferentes
sociedades.
Se nem todos os conceitos criados para a sociedade capitalista podem ser estendidos para
analisar sociedades passadas, é preciso entretanto evitar o erro extremo de se dizer que não se pode
usar a Economia Política para se estudar o escravismo, pelo menos quanto ao escravismo moderno. A
adequação da abstração científica e, portanto, do caráter da generalidade do conceito em Marx, como
se sabe, está exatamente no fato de a abstração ser real, processar-se na materialidade da vida social e,
portanto, ser antes atributo do objeto e não apenas categoria arbitrária do sujeito (como na tradição de
Kant da qual parte o moderno positivismo). Assim, é possível estudar o período colonial a partir dos
conceitos da Economia Política, mas apenas a partir daqueles conceitos que de fato têm o atributo da
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generalidade posta, isto é, generalidade efetivamente existente, e que por isto se nega em
particularidade.
Como notou Marx, a sociedade capitalista é uma máquina de abstrair, ou seja, uma sociedade
que produz universais concretos e que assim se universaliza e tende a homogeneizar as relações
sociais no mundo, exportando sua determinação característica, a forma capital (D – M – D’).
E a forma capital estava presente na sociedade colonial, foi o fundamento do escravismo e da
constituição desta sociedade, ao contrário do escravismo patriarcal da antiguidade, onde ela só
aparecia esporadicamente. Assim, a partir da forma capital, particularmente da forma capital
escravista-mercantil em sua associação ao capital comercial, criou-se uma espécie de sujeito binário,
na sociedade colonial, que trouxe a generalidade a partir da qual tornou-se legítima e adequada ao
objeto a utilização da Economia Política para tratar do escravismo colonial (embora não com o uso da
categoria modo de produção, que não faz sentido).
Concordamos assim com a posição de Costa, segundo o qual a sociedade colonial deve ser
estudada como sendo um processo de formação/incorporação/adequação daquela parte do planeta ao
capitalismo, e que portanto é aí, neste “sentido” essencial que está a universalidade concreta que
permite o uso da universalidade também dos conceitos da economia política, particularmente pela
presença marcante e determinante da forma capital, manifesta na associação do capital comercial com
o capital escravista-mercantil.
Além disso, a categoria capital escravista-mercantil nos parece extremamente adequada para
explicitar as mediações que não apareceram no modelo pradiano entre o capital comercial e as formas
internas de acumulação, tão enfatizadas por Fragoso, abrindo caminho para a superação daquele
modelo. Tal categorização também evita o erro oposto ao de Caio Prado Jr, que se ateve à essência e
se esqueceu do plano fenomênico, que é ater-se ao plano fenomênico (a aparente autonomia da
economia colonial) e esquecer-se da essência (sua relação de dependência com relação ao capital
comercial e ao desenvolvimento do capitalismo na Europa).
A nosso ver, o modelo proposto por Fragoso incorre exatamente no outro erro apontado, que é
privilegiar o nível da aparência, dos fenômenos, através do que ele chama de “mosaico de formas nãocapitalistas de produção”, que constituiriam então uma formação social que seria, no plano
fenomênico, a manifestação concreta de um modo de produção que combina elementos de outros, e
atribuir à acumulação que se dá nestes interstícios sociais não-capitalistas um papel preponderante na
reprodução da sociedade colonial, esquecendo-se do seu caráter dependente.
Desta forma, a partir de um olhar metodológico, a interpretação trazida por Costa é a mais
coerente com a dialética marxiana, pois ela supera conservando os momentos do historicismo e do
positivismo, de uma forma dialética e materialista. É dialética pois, em primeiro lugar, percebe a
existência das abstrações reais, e portanto da contradição, já que quando o universal se torna concreto
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ele se nega em particularidade. Assim o momento do positivismo está conservado pois há o momento
da abstração (da generalidade), e o do historicismo também pois a abstração é real, empreendida pelo
próprio objeto, e assim ao mesmo tempo em que é geral, a abstração é também particular, pois é
histórica. Em segundo lugar, porque percebe a contradição existente entre a aparência (o plano
concreto ou fenomênimo) e a essência (o plano abstrato/conceitual), buscando encontrar a mediação
dialética entre estes dois planos. E materialista pois a posição do conceito é antes posição efetiva da
coisa, ou seja, a abstração surge antes na materialidade da vida social para depois ser apreendida pelo
sujeito do conhecimento. O conceito não é assim mera subjetividade, não é apenas um universal
abstrato.
Em suma, e justificando o título deste trabalho, o fato de o capital ser o sujeito do processo de
constituição da sociedade brasileira no período colonial, ainda que não como capital industrial, mas
como uma associação entre o capital comercial e o capital escravista-mercantil, e exatamente por ser o
capitalismo ao mesmo tempo causativo e resultante deste processo, exatamente por isto a idéia de
“sentido” de Caio Prado Jr não pode ser descartada: é necessário, como faz Costa, encontrar as
mediações entre este “sentido” no plano abstrato da essência (abstrato não por ser puramente ideal ou
teleológico, mas porque o próprio capital realiza abstrações reais) e a complexidade da economia
colonial no plano concreto-fenomênico. A categoria capital escravista-mercantil nos parece ser, assim,
um frutífero caminho para desempenhar esta tarefa.
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Abstract
The main objective of this work is to delineate the History of the Brazilian Economical Thought about the income
distribution. First, we analyze the “Controversy of 70ths" and than we analyze the debate about the causes of the high
and constant inequality of Brazilian income at 90ths. Finally, we have compared the two periods to know how the
debate has been developing.

Introdução
Este trabalho tem por objetivo principal delinear a História do Pensamento Econômico Brasileiro
sobre as questões distributivas a partir da década de 60. Trata-se de um o resumo da dissertação de
mestrado do autor (que pode ser encontrada nas referências bibliográficas). Em primeiro lugar, fazse uma análise do debate sobre as causas do aumento da desigualdade de renda brasileira na
década de 60 (que ficou conhecido como a “Controvérsia de 70”). Após isto, faz-se uma análise
dos argumentos dos economistas contemporâneos (da década de 90) sobre as causas da elevada e
estável desigualdade de renda no Brasil. E, finalmente, compara-se os dois períodos de
pensamento para se saber como o debate tem evoluído.
I- A “Controvérsia de 70”
No Brasil, a distribuição da renda foi objeto de um amplo debate durante a década de 70
(conhecida como “Controvérsia de 70”), que teve seu ponto de partida na constatação da elevação
dos índices de concentração pessoal de renda durante a década de 60. Havia duas vertentes básicas
de pensamento. De um lado, estudiosos como Langoni (1973), Branco (1979) e Senna (1976)
baseavam-se em um modelo que conectava a curva de U-invertido de Kuznets à Teoria do Capital
Humano (TCH), de modo que o acelerado crescimento econômico em um país de renda per capita
relativamente baixa e a mudança da estrutura econômica de agrária para industrial teriam
desencadeado efeitos concentradores da renda. Eles focavam a distribuição pessoal da renda com
um olhar mais específico sobre o mercado de trabalho. Por outro lado, havia pesquisadores que
concentravam suas análises nos efeitos nefastos das políticas econômicas do governo militar sobre
a renda. Seguindo este paradigma, os trabalhos de Fishlow (1972, 1973), Hoffmann e Duarte
(1972), Bacha e Taylor (1980) enfatizavam elementos da distribuição funcional da renda e os
1
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modelos de segmentação do mercado de trabalho para explicar o aumento da concentração pessoal
da renda no Brasil.
Pode-se dividir a tal controvérsia em três principais teses que explicariam a natureza do aumento
da concentração de renda na década de 60: a de Fishlow que culpava a compressão salarial
ocorrida no governo Castello Branco entre 1964 e 1967; a de Langoni que mostrou como o
crescimento acelerado (e a mudança da estrutura econômica para industrial) acabou por concentrar
a renda via “efeito Kuznets” e via defasagem da oferta de mão-de-obra qualificada diante da sua
demanda crescente; e a de Bacha que acusava a abertura do leque salarial dos gerentes das firmas
diante de lucros crescentes. Estes modelos serão resumidos.
1. A tese da compressão salarial: Fishlow
Através do cálculo do Índice de Theil, com base nos dados dos censos de 1960 e 1970, Fishlow
(1972)3 constata que houve de fato um aumento da desigualdade pessoal da renda brasileira,
durante o período do governo de Castello Branco (1964-1967) e arrisca uma interpretação
polêmica para a causa fenômeno. Apesar do acelerado crescimento econômico na década de 1960,
Fishlow (1978: 159) foi um dos primeiros economistas a atentar para o fato de que o crescimento
não era uma medida de desempenho econômico e social satisfatória, pois dever-se-ia levar em
conta a maneira pela qual o aumento do PIB foi distribuído para população. Desde o governo
Castello Branco, a política de compressão salarial era bem definida4. Assim, a principal causa do
aumento da desigualdade de renda brasileira para Fishlow (1978) concentrava-se nos efeitos
nefastos que o Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG) exerceu sobre o salário mínimo
real e sobre o salário médio, entre 1964 e 1967. Fishlow (1978: 185) defende que as políticas
governamentais, que restringiram severamente os salários nominais e simultaneamente aplicaram a
‘inflação corretiva’, fizeram o salário mínimo real declinar 20%. Tendo em vista que a renda per
capita cresceu mais rápido, no mesmo intervalo [de 1964 a 1970], com avanço de 22%, alguém
havia ganhado, não apenas absolutamente, mas também relativamente. Para ele, é provável que
este ganho tenha se concentrado nos setores urbanos com renda acima da média, nos subsetores de
finanças, nos cargos administrativos e etc.
3
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Para Fishlow, o principal responsável pela perda de poder de compra dos salários e pela perda de
participação relativa dos trabalhadores na renda total era a subestimação da inflação prevista
definida pela regra de reajustes salariais. Como o governo previa uma inflação menor que a efetiva
e como estava vetada a negociação entre patrões e empregados, os salários acabaram corroídos.
Ciente também de que é a diferença entre a variação no salário real e o aumento da produtividade
que determina a distribuição funcional da renda, Fishlow defendia a tese de que o não-repasse da
produtividade integral ao salário, em certa medida proposital depois de 1964, favorecia a elevação
da participação da parcela mais rica da população (a classe empresarial) na renda total. Embora
Fishlow parecesse saber que a renda dos trabalhadores mais qualificados tivesse aumentado mais
que a renda dos menos qualificados, ele não atribui um peso significativo à educação; naquela
ocasião a distribuição pessoal da renda parecia depender das mudanças na distribuição funcional
da mesma.
2. A tese do crescimento acelerado como propulsor dos efeitos distributivos através do
"Efeito Kuznets" combinado com os desequilíbrios causados pela ineficiência do sistema
educacional: Langoni
Em 1973, Langoni concluiu um estudo, utilizando uma amostra das rendas individuais que
abrangia 1,27% do universo dos censos de 1960 e 1970, para averiguar a magnitude e as causas do
aumento da concentração de renda brasileira. Segundo Bacha e Taylor (1980: 299), esta tese logo
foi adotada pelo governo militar como parte da versão oficial das causas do aumento da
concentração de renda.
Langoni tentou mostrar que o aumento da desigualdade de renda entre 1960 e 1970 esteve
associado à rápida expansão da economia, de tal forma que o desenvolvimento econômico do
Brasil teria levado à maior concentração de renda através da complementaridade dos seguintes
mecanismos: “Efeito Kuznets”; e a corrida tecnológica versus a defasagem na qualificação da
força de trabalho. Embora estes mecanismos fossem distintos, eles tinham o mesmo gatilho: o
processo de crescimento econômico acelerado disparado pelo processo estrutural de
industrialização.
2.1. “Efeito Kuznets”
O primeiro mecanismo pode ser chamado de “Efeito Kuznets”. Influenciado pelo trabalho de
Kuznets (1955) e de olho no fato de que na década de 1960 e 1970 o Brasil (um país de renda per
capita baixa em relação aos países desenvolvidos) estava passando por um processo de mudança
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estrutural e de elevado crescimento econômico, Langoni (1973) assume a hipótese de que a relação
entre crescimento econômico e distribuição de renda, sob uma conjuntura específica e sob uma
estrutura sócio-econômica singular, assumiria um formato de U-invertido. Isto é, a concentração
aumentaria nas fases iniciais do desenvolvimento econômico (caracterizado pela elevada
aceleração do crescimento), quando a maior parte da população que ainda vivia em setores de
baixa produtividade e, por isto, era caracterizada pelo baixo nível de renda per capita, passaria a
migrar para as regiões de maior produtividade. Por outro lado, a desigualdade reduziria a partir de
um determinado ponto, em que a economia passasse a ter setores predominantemente de alta
produtividade, um nível de renda per capita razoavelmente mais elevado e, quando a taxa de
crescimento se tornasse mais branda.
Quanto ao aumento da desigualdade, Langoni (1973) considerava que o desenvolvimento
econômico era um processo de desequilíbrios, caracterizado por uma contínua transformação dos
setores tradicionais (de baixa produtividade) em setores modernos (de alta produtividade). Esses
desequilíbrios, que se exacerbariam em fases de crescimento acelerado (decorrente dos altos
investimentos do processo de desenvolvimento econômico), faziam com que a demanda de novos
fatores se deslocasse sobre uma oferta relativamente inelástica a curto e médio prazo, cuja
conseqüência é o aparecimento de quase-rendas (quasi-rents), tanto para o capital humano como
para o capital físico. Ou seja, o fato da força de trabalho dos setores primários (geralmente rural) –
de baixa produtividade e com uma renda pouco concentrada – migrar para os setores modernos
(geralmente urbano) – de alta produtividade e com uma renda mais concentrada – aumentaria a
concentração de renda como um todo. Mas este efeito seria temporário, pois uma vez que a renda
média aumentasse e que a taxa de crescimento se estabilizasse, a desigualdade cairia.
2.2. A inelasticidade da oferta da mão-de-obra qualificada causada pela corrida
tecnológica e pela defasagem no sistema educacional brasileiro
O segundo mecanismo, complementar ao primeiro, foi um modelo baseado nos desequilíbrios no
mercado de trabalho onde a curva de demanda por mão-de-obra qualificada deslocava-se sobre
uma curva de oferta relativamente inelástica no curto prazo. Ou seja, Langoni montou um modelo
em que o aumento da concentração pessoal da renda estava baseado numa corrida entre a expansão
tecnológica dos novos setores modernos, que acelerava a demanda por mão-de-obra qualificada, e
o atraso do sistema educacional do país que tornava inelástica a sua oferta no curto prazo.
Utilizando um esquema teórico marshalliano estático, pode-se mostrar que, quando a demanda por
trabalhadores qualificados se desloca para cima sob uma curva de oferta relativamente inelástica
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ou quase-vertical, o salário tende a subir muito e o nível de emprego tende a aumentar pouco. Já,
sob uma ótica dinâmica, se se supõe que a velocidade de crescimento da demanda por
trabalhadores qualificados (que depende do crescimento tecnológico) é mais acelerada que o
crescimento da sua oferta-inelástica (que depende da velocidade da expansão educacional),
teremos um aumento elevado dos salários destes trabalhadores, em específico. Antes de construir
este modelo, Langoni (1973) teve que assumir a validade da Teoria Neoclássica de determinação
do salário, onde a variação do salário real depende da produtividade marginal do fator trabalho.
Além disso, ele teve que assumir (e depois tentou comprovar empiricamente) a TCH para mostrar
que a variação da produtividade marginal do trabalho dependia do nível de
educação/treinamento/idade do trabalhador. Na verdade, ele queria supor que a variação do salário
real dependeria da variação do nível de educação.
Langoni (1973) mostra que a mudança educacional no período de 1960 a 1970 foi significativa. Se
se estivesse vivendo num modelo competitivo do mercado de trabalho, então, os retornos de um
fator de produção decresceriam na media em que a oferta relativa aumentasse, diminuindo,
portanto, as desigualdades. Porém, não foi o que ocorreu no período, mas sim, o contrário. Para
explicar este fato, Langoni supôs a existência, conforme já dito, de um viés tecnológico em que,
uma vez detectada a ocorrência do aumento da demanda em descompasso com o aumento da oferta
por pessoal mais qualificado, haveria um aumento na remuneração (devido ao aparecimento de
quasi-rent) deste tipo de mão-de-obra, bem como um aumento da sua participação relativa na
distribuição pessoal de renda.
Segundo Langoni (1973: 188-189), o impacto do crescimento sobre a distribuição deve ser
necessariamente importante nos setores modernos da economia capazes de absorver com maior
intensidade as inovações tecnológicas. Estes desequilíbrios acabariam por gerar um impacto nos
diferenciais de salário entre mão-de-obra qualificada e não-qualificada.
Para mostrar a importância da educação sobre a renda, Langoni (1973) estimou uma função loglinear considerando como variável dependente o logaritmo da renda que deveria ser explicado por
um conjunto de variáveis dummies representando educação, sexo, setor de atividade e região. Um
dos principais resultados obtidos, conforme mostra a tabela 1, foi que a educação (variável que
assume o maior valor explicativo) e idade aumentaram suas participações na explicação total da
variância do log da renda do trabalho, enquanto região e sexo perderam importância relativa e a
contribuição de atividade permaneceu praticamente constante durante o período.
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Tabela 1 - Brasil: contribuição marginal e total de cada variável (em %)
sobre a distribuição pessoal da renda – 1960 e 1970
Variável

1960
Marginal
Educação
9,98
Região
7,57
Idade
6,05
Sexo
4,85
Atividade
3,96
Total
32,41
Fonte: Langoni (1973: 112)

1970
Total
30,79
23,36
18,67
14,96
12,22
100

Marginal
15,43
4,86
7,74
4,99
4,61
37,62

Total
41,01
12,92
20,57
13,26
12,25
100

Provado que, sobretudo a educação, mas também, a idade (como proxy da experiência) foram as
principais variáveis que influenciaram a variância do logaritmo da renda do trabalho, Langoni
tentou provar que estas variáveis deveriam também assumir um maior poder explicativo nos
setores mais dinâmicos da economia. De fato, como resultado de sua pesquisa, Langoni (1973:
191) mostra que a educação oferece uma contribuição explicativa bem superior no setor terciário
em detrimento do setor primário. Além disso, comprova-se que as diferenças regionais de renda
(que refletem a disponibilidade de fatores) e a composição etária (uma substituta da educação em
economias de características tradicionais) são mais importantes do que a educação na explicação
da desigualdade global no setor primário. Já nos setores secundário e terciário, a educação aparece
como a variável mais importante, justamente onde a economia é mais dinâmica.
Após o governo militar assumir o trabalho de Langoni como versão oficial para a causa do
aumento da desigualdade de renda que focalizava a distribuição pessoal, diversos pesquisadores
publicaram trabalhos relacionados ao tema, o que acabou por difundir a famosa “Controvérsia de
70”.
3. A tese da abertura do leque salarial dos gerentes e a relação com sua posição hierárquica:
Bacha
Bacha e Taylor (1980: 300) e Bacha (1976 e 1978b) desenvolveram uma teoria compatível à tese
da compressão salarial de Fishlow. Em linhas gerais, aceita previamente a hipótese de que o
processo de substituição de importações fez aumentar a quantidade de empresas de grande porte no
Brasil e a hipótese de que houve um aumento da classe média. Esta análise começava com a
observação de que o setor moderno produtivo privado e o setor de serviço governamental seriam
internamente organizados de modo hierárquico para lidar com os problemas de escala. Além disso,
tal hierarquia acabava por influenciar dicotomicamente a estrutura salarial média entre
funcionários da gerência e executivos (White-Collars) e empregados executores de tarefas
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(subordinados). Assim, Bacha (1978b: 124) tinha por tese mostrar, através de argumentos de
natureza sociológica e organizacional, que, enquanto a remuneração dos White-Collars estaria
vinculada aos movimentos do lucro das empresas, os salários dos empregados subordinados (BlueCollars) eram definidos no mercado de trabalho neoclássico. Esta dicotomia seria, então,
responsável pela abertura do leque salarial e pelo aumento da concentração de renda na década de
60.
Mesmo ciente das limitações teóricas da análise, ele se apóia nos modelos duais de Dahrendorf
(1959) e Williamson (1967, 1970). No modelo dual marxista, por exemplo, a dicotomia básica
numa sociedade capitalista é dada pela oposição entre capital e trabalho. Reconhecendo a
complexidade existente no mundo, Dahrendorf (1959. Apud Bacha 1978b: 126) decompõe o
trabalho e o capital em outras subclasses. A primeira é a separação da propriedade do controle,
onde dentro da classe dirigente além dos proprietários, abre-se espaço para o aparecimento dos
executivos e dos burocratas (no geral denominados por White-Collars). Já a classe dirigida está
dividida por segmento de qualificação (nível de escolaridade).
Dada esta estratificação, Bacha (1987b: 127) reconhece que uma empresa capitalista apresenta
uma relação hierárquica de autoridade e subordinação. Recorrendo à literatura sobre economia
gerencial das firmas, Bacha é deixa transparecer a influência da análise de Williamson (1967,
1970), para mostrar teoricamente, ao contrário da teoria neoclássica da firma (cujo objetivo único é
a maximização de lucros) que os problemas de escolhas de objetivo são mediados e resolvidos por
estruturas gerenciais. A implicação da incorporação dos objetivos dos gerentes nos objetivos das
firmas é que estes podem ser distintos dos objetivos dos empregados. Contudo, Bacha (1978b:
132) diz que os gerentes acabam por se tornar sócios das firmas (mesmo que não sejam acionistas),
de tal maneira que os seus interesses convergiriam com os interesses dos proprietários do capital.5
Uma vez que isto acontece, os salários dos burocratas estariam ligados aos lucros das firmas e
independente do curso dos salários dos trabalhadores de mais baixo escalão. Para Bacha (1973:
941 e 1978b: 132), a maior evidência teórica da ligação entre o salário gerencial e lucro da
empresa, conforme se pode perceber pela citação abaixo, parece advir da imperfeição deste
mercado de trabalho e da relação pessoal entre patrão e gerente. Na verdade, os donos do capital
estariam dispostos a pagar pelo status do corpo burocrático, para que estes desempenhassem o
trabalho de modo mais eficiente e para que a estrutura de poder dentro da firma se tornasse
segmentada e evidente.

5

Esta é uma das limitações da teoria de Bacha, tendo em vista que faltaria uma maior clareza na explicação do
mecanismo pelo qual o salário gerencial se afinaria aos lucros.
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Koontz e O’Donnell (1959. Apud Bacha, 1987b: 134) sustentam a hipótese de que “... os gerentes
podem ou não possuir qualificações técnicas”. Mesmo entendendo que a qualificação possa ser
pré-requisito para a ascensão aos cargos gerenciais, Bacha (1978: 134-135) defende que a
remuneração dos gerentes depende mais da hierarquia nas firmas. Dada a segmentação existente
no mercado de trabalho e dado que o objetivo do gerente está alinhado com o objetivo do dono do
capital, através de um esquema teórico simples, Bacha (1978b) defende a idéia de que a
remuneração dos gerentes (e a distribuição de renda) dependeria da taxa de exploração vigente no
sistema. Assim, supondo que o produto agregado (Y) seja igual ao somatório do lucro (P), da
remuneração dos gerentes (taxa de remuneração – s – vezes o número de gerentes - G), e dos
salários dos empregados (taxa de salários – w – vezes o número de empregados – N), então,
obtém-se a seguinte identidade: Y = P + sG + wN. Se se supõe que N/G = α, a divisão funcional
do produto será dada por: s/w = α. f(P/wN); f ` > 0. Ou seja, a remuneração relativa depende da
taxa de exploração (P/wN) e, portanto do lucro. Além do mais, a taxa de exploração, seria fixada
pelo poder relativo de barganha de capitalistas e trabalhadores. Mas, como o poder de barganha
dos trabalhadores era tolhido pela restrição governamental à sindicalização, a taxa de exploração
era viesada em favor dos gerentes. Assim, o governo também seria responsável pelo aumento da
concentração de renda.
Para provar empiricamente a sua tese, Bacha (1976) mostra que, num grupo formado por uma
ampla amostra de firmas de manufatura brasileira, a remuneração dos gerentes cresceu 7,2% a.a.,
de 1966 a 1972. Além disso, ele mostra que o salário dos trabalhadores semiqualificados e
qualificados cresceu 2,9% e que o salário dos não-qualificados ostentou uma queda de 1,3%, no
mesmo período. Ademais, mesmo atentando para os problemas de multicolinearidade6, o trabalho
de Pastore, Haller e Gomez-Buendia (1975. Apud Bacha e Taylor, 1980: 334) mostra que, entre
1970-1971, as duas variáveis mais relevantes para a explicação do nível salarial nas firmas
industriais privadas de São Paulo eram a posição ocupacional e a educação.
Além de mostrar a sua tese, com base nos dados dos censos de 1960 e de 1970, Bacha e Taylor
(1980: 309) mostram através da variância do logaritmo da renda7 que o “Efeito Kuznets”, ao invés
de concentrar a renda, tornava-a mais igualitária, ao contrário do que previa a teoria. Malan e
Wells (1978) e Fishlow (1973) mostraram que o “Efeito Kuznets”, ao contrário do que Langoni
6

Bacha e Taylor (1980: 334) reconhecem que a medição do efeito da variável hierárquica e da variável qualificação
são problemáticas devido aos problemas de multicolinearidade. Koontz e O’Donnell (1959. Apud Bacha, 1987b: 134)
sustentam a hipótese de que “... os gerentes podem ou não possuir qualificações técnicas”. Costa (1977) sabia que
determinadas ocupações poderiam estar relacionadas a níveis educacionais mais elevados, mas esta relação não
necessariamente ocorreria sempre. Além disso, a educação não necessariamente diferencia renda, enquanto a ocupação
sim.
7
O mesmo método utilizado por Langoni (1973)
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dizia, não era significativo. Mata (1979: 53-55), com base nos dados da PNAD de 1970, seleciona
uma amostra de 166 municípios e através de uma análise cross-section também chega à conclusão
de que os experimentos realizados mostraram que a relação entre nível de renda familiar mediana e
desigualdade de renda apresentou uma forma de U e não uma forma de U-invertido. Na verdade,
em toda a controvérsia, a única teoria refutada empiricamente foi a do “Efeito Kuznets”. Foi
possível identificar três teses principais sobre o aumento da desigualdade de renda no Brasil na
década de 60, sintetizadas no quadro abaixo.
Tabela 2 - Quadro sinóptico das principais teses sobre o aumento da desigualdade de renda
na década de 60
Tese
"Compressão salarial"

Autor
Fishlow

Crescimento econômico acelerado Langoni
como gerador do:

a) "Efeito Kuznets";

b) "Corrida entre o sistema
educacional e o avanço
tecnológico"

"Hierarquia e abertura do leque Bacha
salarial"

Principal argumento para o aumento da desigualdade de
renda
Foca atenção na distribuição funcional da renda. Mostra que a
política salarial do governo militar (principalmente na época do
PAEG) e a supressão do poder de barganha dos sindicatos
geraram uma corrosão dos salários dos trabalhadores. Tal
situação concentrou a renda em favor dos donos do capital.
Fishlow culpa o governo pelo aumento da desigualdade.
Foca atenção na distribuição pessoal da renda (principalmente
oriunda do trabalho). Mostra que o crescimento econômico
acelerado foi o responsável pelo aumento da desigualdade de
renda devido:
a) ao movimento migratório em direção ao setor dinâmico
(industrial), onde a renda é mais concentrada que nos
tradicionais (agrícola); e
b) à falta de capacidade do sistema educacional em ofertar
mão-de-obra qualificada frente à sua demanda crescente
impulsionada pelo avanço tecnológico da industrialização
incipiente.
Deve-se notar que o aumento da desigualdade é um processo
natural e passageiro que, portanto, não interfere sobre a
eficiência econômica. Mas ele poderia ser sanado mais rápido
se o governo interferisse sobre o sistema educacional.
Foca atenção na distribuição funcional e na distribuição pessoal
da renda. Mostra que o aumento da escala das firmas
(impulsionado pelo processo de desenvolvimento industrial)
demandou sistemas gerenciais mais amplos e complexos, o que
fez elevar relativamente o peso dos trabalhadores white-collars
na economia como um todo. Como, teoricamente, a
remuneração deste tipo de trabalhador depende dos lucros e
como os capitalistas tinham maior poder de barganha frente aos
trabalhadores (pouco qualificados), os donos do capital e os
white-collars foram os que mais ganharam relativamente na
década de 60. Também o aumento da complexidade das firmas
e das relações hierárquicas fez elevar o leque salarial dos whitecollars De um modo geral, Bacha mostra que a posição na
ocupação interfere na desigualdade de renda, algo que faz parte
da lógica da acumulação capitalista. Adicionalmente, ele
aceitava a tese de Fishlow. Além do aumento da desigualdade
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ser lógico ao sistema capitalista, o governo teve sua parcela de
culpa no processo.

II- O unilateralismo de 90: uma modelagem geral
Enquanto que a "Controvérsia de 70" foi formada basicamente por três teses que interpretavam o
aumento da desigualdade de renda na década de 60, as discussões na década de 90 giram em torno
de apenas um grande modelo estrutural para o entendimento da elevada desigualdade pessoal da
renda (principalmente no mercado de trabalho). Este modelo tem como principal formulador
Ricardo Paes de Barros, que conta com a colaboração de alguns co-autores. Pode-se dizer que este
modelo de entendimento da desigualdade pessoal da renda (do trabalho) é de cunho langoniano
(em que a educação continua a desempenhar um papel crucial sobre a desigualdade pessoal de
renda – principalmente – do trabalho), mas que absorve parte da "Controvérsia de 70" ao tentar
captar os efeitos de variáveis ocupacionais. Feita a exposição das causas da elevada desigualdade
de renda, será exposto um modelo teórico desenvolvido por Ferreira e Bourguignon que explica a
desigualdade de oportunidades através da desigualdade de acesso à educação de boa qualidade. Em
suma este modelo mostra como a má focalização dos gastos públicos em educação e como a
imperfeição no mercado de capitais geram a desigualdade educacional, que por sua vez impacta a
desigualdade pessoal de renda. Este modelo complementa o modelo de Barros et al que não analisa
o processo de formação da desigualdade educacional.
Barros e Mendonça (1995a) constroem um esquema teórico de corridas inter-geracionais para
explicar o processo de geração e reprodução da desigualdade salarial baseado numa seqüência de
corridas, onde cada uma delas (trajetória de vida de uma geração) é formada por três elementos: (a)
um conjunto de participantes com um volume de recursos; (b) um total de prêmios (massa
salarial); e (c) um conjunto de regras que estabelecem como a produtividade será remunerada.
Este esquema teórico de corridas inter-geracionais mostra que cada corrida pode ter um conjunto
de regras e prêmios completamente distintos das outras corridas. No entanto, os resultados e as
condições iniciais de cada participante na (N)-ésima corrida dependem do resultado da (N-1)ésima corrida.8 Quando se foca especificamente em cada corrida, nota-se que cada uma delas
possui três etapas. A etapa 0, é onde são decididas as regras de distribuição de recursos privados e
públicos; a 1° etapa, onde os participantes se preparam para a competição (correspondente ao
período de infância e adolescência) onde os indivíduos acumulam capital humano; e a 2° etapa,
onde ocorre a competição efetiva no mercado de trabalho.
8

Supondo que não haja egoísmo inter-geracional, i.e., que os pais se preocupem com o futuro dos filhos.
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Figura 1 - Divisão de cada corrida

etapa 0: distribuição de recursos

1° etapa: Preparação

2° etapa: Competição

Deixando de lado a etapa 0, que será analisada mais adiante por Ferreira (1999 e 2000), durante a
1° etapa de cada corrida, cada participante conta com três tipos de recursos para se preparar para a
competição: (a) habilidades nata, H; (b) recursos públicos, Yp; e (c) recursos privados βYw, que
correspondem à parcela dos prêmios recebidos por seus pais na corrida anterior que serão
investidos na educação dos filhos. Ou seja, pode-se dizer que o Capital Humano Acumulado
(CHA) na 1° etapa é f(H, Yp, βYw). Nota-se que, em virtude da heterogeneidade dos participantes
com respeito aos seus recursos ao final da 1° etapa, haverá alguma desigualdade entre indivíduos
quanto ao volume de capital humano acumulado caracterizada por desigualdade de condições. E a
desigualdade de prêmios, que será gerada ao final da 2° etapa, é chamada de desigualdade de
resultados.
Barros e Mendonça (1995a: 6) observam que o esquema teórico permite a identificação dos locais
onde a desigualdade é gerada e transmitida. Reportando a análise para a fase de competição,
quando se considera que o mercado de trabalho tenha discriminação e segmentação, a
desigualdade de resultados acaba por ser formada por dois componentes: aquele que advém das
diferenças individuais em preparação; e aquele não relacionado às diferenças no estágio de
preparação. Segundo Barros e Mendonça (1995a: 6), dado um cenário hipotético de igualdade de
oportunidades (ou de igualdade de acesso aos recursos públicos) a fração da desigualdade
associada às diferenças individuais em preparação é eticamente justificável, pois advém do
diferencial de produtividade entre os trabalhadores e, além disso, representa a parte da
desigualdade apenas revelada, eventualmente amplificada, mas não gerada na etapa da competição.
Já o componente de desigualdade não relacionado às diferenças no estágio de preparação é
eticamente indesejável e injustificável representando a fração da desigualdade que é gerada
durante a competição.
Embora Barros e Mendonça sejam adeptos da TCH, eles consideram que esta não explica
totalmente as origens da desigualdade de renda no mercado de trabalho, tendo em vista que é
evidente a presença de discriminação e segmentação. É deste modo que Barros, Corseuil e
Mendonça (1999: 7) observam que o salário ajustado ao número de horas trabalhadas depende das
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características de cada trabalhador e das características de cada posto de trabalho. Fazendo isto,
eles acabam ampliando o modelo langoniano ao considerar variáveis relativas aos modelos de
segmentação do mercado de trabalho (que consideravam a posição na ocupação e as características
dos postos de trabalho fundamentais para a explicação da desigualdade pessoal da renda). Se por
um lado, o modelo langoniano considera basicamente as características produtivas do indivíduo
(além da discriminação) para explicar a desigualdade de renda, por outro lado, o modelo de Barros
é mais geral por considerar problemas de segmentação no mercado de trabalho.
Identificada a estrutura salarial, pode-se quantificar o peso que cada componente tem sobre o
diferencial salarial existente e, portanto, a contribuição da característica para a desigualdade
salarial. (Barros, Corseuil e Mendonça, 1999: 1) A tabela 3 resume os resultados econométricos
encontrados por Barros, Henriques, Mendonça (2000d) em termos dos efeitos de cada fator sobre a
desigualdade pessoal da renda. Pode-se perceber que 59% das fontes da desigualdade pessoal de
renda puderam ser identificadas e 41% da desigualdade pessoal de renda não é explicada por este
modelo. Fora alguns ruídos indesejáveis, o mercado distorce pouco o perfil distributivo pessoal da
renda. Mas, 40% das fontes identificáveis da desigualdade de renda no Brasil são geradas fora do
mercado de trabalho (mais especificamente fase de acúmulo de capital humano) e, portanto,
respondendo pelo diferencial de nível de produtividade entre os indivíduos.
Tabela 3 - Brasil: contribuição percentual por fator para a desigualdade de renda do
trabalho
Fator
Fontes identificadas
Geradas pelo mercado de trabalho
Discriminação
Raça
Gênero
Segmentação
Formal versus informal
Setorial
Regional
Revelada no mercado de trabalho
Diferenças de experiência na ocupação
Heterogeneidade ocupacional
Heterogeneidade educacional
Fontes não-identificadas
Total

Contribuição para a desigualdade salarial
59%
11%
4%
1%
3%
7%
1%
5%
1%
48%
2%
7%
40%
41%
100%

Fonte: Paes de Barros, Henriques, Mendonça (2000d: 408)

Barros et al acreditam que o sistema educacional ainda não gera a quantidade de trabalhadores
qualificados em compasso com a demanda (uma vez que o valor de mercado da educação é um
reflexo direto da escassez de trabalhadores qualificados). Procurando saber em que nível
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educacional a mão-de-obra é mais escassa, Barros, Mendonça e Velazco (1996) e Barros e Ramos
(1992) tentam estimar o retorno de um ano de escolaridade adicional por nível educacional e
chegam à seguinte conclusão: cada ano de escolaridade adicional tende a elevar o nível salarial de
um trabalhador em aproximadamente 15% que, se comparado aos dados de Psacharopoulos (1993.
Apud Blom e Vélez, 2001: 1), é maior que na maioria dos países do mundo. Além disso, Barros e
Mendonça (1995a: 48) e Blom e Vélez (2001) mostram que o retorno da educação é maior quanto
maior o grau de escolaridade, sendo que ele é muito elevado para a educação superior.
Adicionalmente, Barros, Corseuil e Mendonça (1999: 10) constatam, com base na PPV de
1996/97, que a desigualdade educacional é muito elevada, pois cerca de 29,3% dos trabalhadores
não têm qualquer nível de escolaridade e 4,6% dos trabalhadores possuem alguma educação
superior. Com respeito à elevada heterogeneidade educacional, Barros et al (1995a, 2000d)
mostram, baseados em dados empíricos, a existência de uma relação em U-invertido entre nível
educacional e desigualdade educacional.9
Na tentativa de complementar o modelo de Barros et al, Ferreira (1999 e 2000) mostra como se dá
a distribuição de recursos públicos na etapa 0 do modelo de corrida inter-geracional. Uma vez
distorcida a distribuição destes recursos, haverá uma desigualdade educacional. Mesmo que a
educação tome um papel importante na desigualdade de renda, no Brasil, ainda assim, deve-se
recorrer a explicações focadas nas “lutas entre classes”, ou no uso do poder político pelas classes
dominantes em benefício próprio. Mesmo quando se fala de distribuição no acesso à educação,
deve-se notar que ela está subordinada às decisões políticas. Ou seja, ele tenta explicar o processo
de produção de educação, bem como a sua distribuição. A possibilidade das injustiças serem
geradas na fase de distribuição de recursos (etapa 0 da corrida inter-geracional), por conta de
políticas que restringem determinados grupos dos benefícios públicos (geralmente os pobres), é
algo que deve ser considerado. Tendo observado isto, Ferreira (1999 e 2000) aperfeiçoa o
“esquema teórico de corrida inter-geracional”, introduzindo variáveis políticas no processo de
geração das desigualdades injustas, e contribuindo para explicação da persistência da desigualdade
de renda no Brasil.
Através de um modelo de equilíbrio geral de “luta de classes”, Ferreira (1999 e 2000) mostra
porque a desigualdade brasileira persiste em um patamar elevado. A hipótese é que o país
encontra-se num equilíbrio Pareto-inferior de um sistema dinâmico onde três distribuições são
9

Deve-se atentar para o fato de que esta constatação empírica é carente de raízes teóricas e de intuições econômicas
(muito embora se possa atribuir-lhe justificativas kuznetsianas).
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determinadas simultaneamente: de educação, de riqueza, e de poder político. O equilíbrio inferior,
no qual se está, é caracterizado por um círculo vicioso. Partindo de uma grande desigualdade
educacional10, que gera um alto nível de desigualdade de renda e riqueza, acaba-se chegando numa
distribuição desigual de poder político, pressupondo que a riqueza a influencia. A desigualdade de
poder político, por sua vez reproduz a desigualdade educacional, já que os detentores do poder
(que podem pagar pela educação privada de seus filhos) não utilizam o sistema público de
educação e, portanto, não têm interesse na sua qualidade. Os mais pobres, por sua vez, não têm
meios próprios (por causa de imperfeições no sistema de crédito) para freqüentar as boas escolas
particulares, nem tampouco poder político para afetar as decisões que poderiam melhorar a
qualidade das escolas públicas. Assim, a elevada desigualdade persiste.
Durante a “Controvérsia de 70”, parte da explicação do aumento da desigualdade pessoal da renda
foi atribuída aos elementos conjunturais, mais especificamente, à queda do salário mínimo real.
Mesmo que a maioria das teorias contemporâneas tenha um viés langoniano e mesmo que as
variáveis macroeconômicas não sejam a causa principal da elevada desigualdade de renda no
Brasil, há um consenso entre os pesquisadores de que elas exercem influência sobre a desigualdade
de renda. De um modo geral, os pesquisadores focam em três variáveis, quais sejam:
Inflação - Conforme exemplificam Neri e Camargo (1999: 29) e Amadeo e Neri (1997a), o
imposto inflacionário resulta do fato de que alguns agentes não são capazes de proteger parte de
sua riqueza financeira da inflação11. Durante o período de alta inflação, no Brasil, os títulos do
governo eram indexados e líquidos. Os agentes que detinham contas bancárias podiam proteger
sua riqueza financeira da inflação utilizando tais títulos. O grupo de baixa renda não detinha contas
bancárias e, por este motivo, não podiam defender seus encaixes em dinheiro da inflação. Havia
outras formas de proteção que o grupo de baixa renda dispunha: antecipação do consumo e compra
de materiais de construção, mas elas não eram tão eficazes.
Salário mínimo - Embora haja um certo consenso quanto à correlação negativa entre as duas
variáveis, há uma controvérsia quanto à magnitude do efeito. Em contraste com Ramos e Reis
(1995), a maioria dos autores - Neri (1997, 1998), Neri, Gonzaga e Camargo (1998), Newmark,
Schweitzer e Wascher (2000) e Soares (2002) - consideram que variações no salário mínimo têm
um impacto significativo sobre a desigualdade de renda. Com base em Amadeo e Neri (1997),
10

Tem como pressuposto que a produtividade do indivíduo que estuda numa escola particular é muito maior que a
produtividade de um indivíduo que estuda numa escola pública.
11
Segundo Neri (2000b: 522), a Pesquisa de Comportamentos Financeiros da Associação Brasileira de Crédito e
Poupança (Abecip) de 1987, mostrava que 47% dos adultos pobres não possuíam nenhum ativo financeiro.
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apesar da escassez de intuição econômica para explicar o fato, a legislação do salário mínimo é
mais efetiva no segmento assalariado informal do que no segmento legal: 15% contra 8%,
respectivamente, recebiam exatamente um mínimo.
Flutuação de demanda e desemprego - Barros, Corseuil, Mendonça e Reis (2000) mostram, com
base nos dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME-IBGE), que (entre 1982 a 1998) a taxa de
desemprego tem influenciado significativamente a desigualdade, corroborando o resultado
encontrado por Cardoso, Barros e Urani (1993) para seis regiões metropolitanas na década de 80.
Mas embora o desemprego tenha uma relativa importância sobre desigualdade de renda, há poucos
estudos empíricos e teóricos profundos sobre a relação de causalidade. Com base nos modelos12
desenvolvidos por Oi (1962), Becker (1964) e Schultz (1969), Ramos (1991, 1993) é um dos
poucos pesquisadores que estudou como o choque de demanda e o desemprego interferem sobre a
desigualdade pessoal de renda (especialmente do trabalho). Ele mostra como as flutuações no nível
de demanda agregada (denominada por “ciclo”) podem afetar o nível de emprego, e a diferença de
nível salarial entre trabalhadores qualificados e não-qualificados.
Tabela 4 - Quadro sinóptico dos principais modelos sobre a causa da elevada e estável
desigualdade de renda no Brasil
Modelos

Expoentes

Principais causas da elevada desigualdade de renda

Desigualdade pessoal da renda do
trabalho: heterogeneidade
educacional, segmentação e
discriminação.

Barros e seus
co-autores,
Mendonça,
Henriques,
Ramos, Reis,
Neri, Corseuil,
Ferreira,
Rocha, etc.

Desigualdade de oportunidades:
desigualdade educacional

Ferreira e
Bourguignon

Foca principalmente a distribuição pessoal de renda do
trabalho. Os modelos de desigualdade de renda
contemporâneos seguem a linha langoniana. Ou seja,
acredita-se que o sistema educacional brasileiro é
ineficiente para ofertar mão-de-obra qualificada, frente à
demanda. Contudo, os modelos são mais gerais por
incorporarem variáveis de discriminação e segmentação do
mercado de trabalho. Parte da "Controvérsia de 70" foi
incorporada aos modelos ao considerar que a posição na
ocupação também exerce um peso sobre a desigualdade
salarial. Dentro da linha da TCH, estes modelos mostram
que a heterogeneidade educacional é o principal causador
da elevada desigualdade da renda pessoal do trabalho,
contudo, eles não mostram como a desigualdade
educacional é gerada. Embora o modelo seja langoniano, o
"Efeito Kuznets" parece ter sido rejeitado.
Estes modelos de determinação de desigualdade de
oportunidades atentam principalmente para a má
focalização dos gastos públicos educacionais que, de

12

Estes modelos são muito similares ao modelo de Salário de Eficiência de Furman e Stiglitz (1998). Dado um choque
de demanda, primeiro deve-se considerar que os trabalhadores são heterogêneos segundo sua produtividade. Assim,
em épocas de ciclo econômico baixo, o ajuste se faz via redução do quadro de empregados menos produtivos, pois
fazer lay off com empregados mais produtivos é arriscado, dado os custos de treinamento despendidos pelas firmas.
Uma vez que os trabalhadores menos produtivos (e com menor remuneração) são os mais afetados, um ciclo recessivo
tende a aumentar a desigualdade pessoal de renda, já que os mais produtivos não são afetados.
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maneira geral, estão viesados em favor das classes mais
abastadas. Eles mostram que os grupos econômicos mais
fortes se apoderam do processo político de determinação
dos gastos sociais. Como estes grupos têm condição de
bancar educação privada de boa qualidade para seus filhos,
eles não se preocupam com a qualidade do sistema
educacional público. Esta negligência gera uma situação de
path dependence, que realimentará a desigualdade de renda
da próxima geração. Ou seja, eles incorporam elementos
políticos e luta de classes (muito embora a separação entre
capitalistas e trabalhadores seja suprimida). Por outro lado,
com base na Economia da Informação, o modelo mostra
que, dada imperfeição no mercado de crédito (por conta de
assimetria e falta de informação, moral hazard, etc.), os
mais pobres não conseguem financiar educação privada de
boa qualidade.
Neri, Soares, Complementando o quadro acima, foi visto que a
Variáveis macroeconômicas e
"Controvérsia de 70" foi iniciada quando Fishlow atribuiu o
Hoffmann,
desigualdade pessoal de renda:
aumento da desigualdade de renda à queda do salário
salário mínimo, inflação, variação Lemos,
mínimo real. Muito embora as variáveis macroeconômicas
Gonzaga,
do nível de demanda e
não sejam, a priori, determinantes estruturais da
Camargo,
desemprego.
desigualdade de renda, há um consenso entre os
Amadeo,
economistas de que elas a influenciam (divergências quanto
Barros,
à magnitude do impacto). Agregando a controvérsia à
Mendonça,
Reis, Remos, discussão contemporânea, a literatura destaca o salário
mínimo, a inflação, a flutuação de demanda e o
Urani,
Cardoso, etc. desemprego, como as principais variáveis responsáveis
pelas flutuações na desigualdade pessoal da renda.

III- Considerações finais

Enquanto Langoni e todos os adeptos da TCH focavam a atenção na sensibilidade do salário em
relação à variação na educação, Fishlow e Bacha, respectivamente, atentavam para o efeito das
políticas públicas do governo e para as características dos postos de trabalho, ao invés das
características dos trabalhadores. Ferreira (2000: 9) afirma que as duas visões teóricas não são
mutuamente exclusivas. O quadro abaixo compara a “Controvérsia de 70” com o debate dos anos
90.
Tabela 5 - Quadro comparativo entre a “Controvérsia de 70” e o debate dos anos 90
“Controvérsia de 70”

Debate dos anos 90

zBuscava as causas do aumento da desigualdade de zBusca as causas da elevada e estável desigualdade
de renda.
renda na década de 60.
zFoi marcada pela convivência não tão pacífica das zFoi marcada pela análise pessoal da renda (mais
especificamente do mercado de trabalho).
análises funcional e pessoal da distribuição de
renda como um todo.
zForam identificadas três teses diferentes cunhadas zFoi identificado um grande modelo de cunho
langoniano sobre as causas estruturais que
por três autores que tinham diferentes perspectivas.
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zHavia uma controvérsia quanto às causas do
aumento de desigualdade.
zLangoni dizia que o aumento da desigualdade era
um fenômeno natural e passageiro, portanto, não
interfere sobre a eficiência econômica.

considera elementos como a discriminação e a
segmentação do mercado de trabalho.
zHá um consenso quanto às causas estruturais e
quanto ao sinal do efeito das variáveis
macroeconômicas.
zMesmo os autores langonianos dizem que a
desigualdade afeta negativamente a economia, por
gerar a pobreza, ou o baixo crescimento econômico,
ou por gerar mazelas sociais que rebatem sobre o
desempenho da economia.
zRefutação do "Efeito Kuznets".

zControvérsia
quanto
à
validade
do
"Efeito Kuznets".
zHavia controvérsia quanto ao efeito do salário zHá um consenso de que o salário mínimo afeta a
desigualdade de renda, mas há uma controvérsia
mínimo sobre a desigualdade de renda.
quanto à magnitude do efeito.
zDesigualdade de renda tratada como algo que fazia zDesigualdade de renda tratada de uma forma
atomizada, i.e., independente da lógica capitalista
parte de um sistema econômico, social e político
de produção.
maior.

Evidenciada as diferenças entre os ambientes acadêmicos em 70 e 90, especula-se sobre as
possíveis causas que levaram os acadêmicos contemporâneos a limitarem-se à análise atomizada
do mercado de trabalho (deixando à margem das discussões o fato da renda total e avançando
pouco sobre o papel da riqueza na geração das desigualdades de renda).
A crise da dívida externa e o processo de estagflação, na década de 80, fizeram com que as
questões distributivas perdessem espaço na agenda dos pesquisadores brasileiros. Com a perda de
espaço das questões distributivas13, a “Controvérsia de 70” foi exaurida pelo cansaço e
desinteresse.14 Já na década de 90, com a estabilização do nível de preços, as questões distributivas
voltam à arena dos grandes problemas estruturais da sociedade brasileira. A enxurrada de papers
sobre capital humano no cenário acadêmico internacional fez com que os pesquisadores brasileiros
se especializassem nesta área. Como os modelos baseados em capital humano limitam-se ao
mercado de trabalho, perde-se de foco a renda como um todo. Além disso, como a TCH conseguiu
formar um corpo teórico matematicamente formalizado, ela é bem aceita pelo mundo acadêmico.
Concorda-se com Arida (1983: 25) quando afirma que as controvérsias não são resolvidas por
validação empírica e nem por exercícios econométricos. Segundo ele, controvérsias em Economia
são resolvidas retoricamente; ganha quem teve o maior poder de convencer e quem foi capaz de
formar consenso relativo em torno de si. Através da formalização e da expansão do pensamento
positivista dentro da ciência econômica, a TCH (que se mostrou totalmente compatível com a
Teoria Neoclássica de determinação do salário) foi capaz de conquistar mais adeptos. Não se pode

13

Deve-se notar que, nesta época, o tema da distribuição de renda não era o objeto de estudo, mas a maneira pela qual
alguns autores explicavam a inflação inercial.
14
Esta noção de que as controvérsias podem acabar por desinteresse e por cansaço é de Arida (1983).
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negligenciar o fato do ambiente político vivido na década de 70 ter levado a um debete
controverso; o que não ocorre no ambiente democrático vivido na década de 90.
A restrita disponibilidade de dados oficiais relativos à distribuição funcional e à distribuição de
riqueza fez com que o debate guinasse mais especificamente para a análise da renda do trabalho15.
Além disso, mesmo reconhecendo que o problema da distribuição de renda no Brasil diz respeito à
desigual distribuição de ativos, por questão de pragmatismo, os autores consideram que a
distribuição da educação seria mais fácil que a distribuição de terras, máquinas, ativos financeiros,
etc. Por isto, foca-se no papel da educação dentro do mercado de trabalho e marginaliza-se as
outras dimensões (i.g., desigualdade de terras, desigualdade de moradia, desigualdade de riqueza,
desigualdade de ativos financeiros, desigualdade de ativos de capitais, do efeito da regressividade
do sistema tributário sobre a desigualdade de renda e de riqueza, da magnitude da taxa de juros
sobre a desigualdade de renda e etc.)16.
Referências Bibliográficas
AMADEO, Edward.; NERI, Marcelo. Macroeconomic policy and poverty in Brazil. Rio de
Janeiro, PUC - Departamento de Economia, 1997. (Texto para Discussão, n°. 383)
ARIDA, Pérsio. A História do pensamento econômico como teoria e retórica. Rio de Janeiro: PUC
- Departamento de Economia, 1983. (Texto para Discussão, n°. 54)
BACHA, Edmar Lisboa. Além da Curva de Kuznets: crescimento e desigualdade. Economia, v.2 ,
n.2, p. 173-200, 1978.
__________. Hierarquia e remuneração gerencial. In: TOLIPAN, Ricardo; TINELLI, Arthur
Carlos (coord.) A Controvérsia sobre a Distribuição de Renda e Desenvolvimento. Rio de
Janeiro: Zahar, 1978 (b). p.124-155.
__________. On some contributions to the Brazilian distribution debate - I. Brasília:
Departamento de Economia - UnB, 1976 (c).
__________. Sobre a dinâmica de crescimento da economia industrial subdesenvolvida. Pesquisa
e Planejamento Econômico, Rio de Janeiro, v. 3, n. 4, p 937-52, 1973.
__________. Os mitos de uma década: ensaios de economia brasileira. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1976.
__________; TAYLOR, Lance. Brazilian Income Distribution in the 1960s: Acts, Model Results,
and the Controversy. TAYLOR, Lance et. al. (eds.) Models of growth and distribution for
Brazil. Oxford: Oxford University Press, 1980. p.296-342.
BARROS, Ricardo Paes de; MENDONÇA, Rosane. Uma avaliação da qualidade do emprego no
Brasil. Rio de Janeiro: IPEA, 1995. (Seminários sobre Estudos Sociais e do Trabalho, 1/95).

15

Apesar de toda a literatura sobre a desigualdade de terras e apesar de se saber que ela é concentrada, não há um
trabalho qur mostre como esta desigualdade influencia a desigualdade de renda. Segundo Gandra (2002), o índice de
Gini para a concentração dos estabelecimentos rurais, entre 1950 e 1995 de acordo com o Censo Agrário do IBGE, é
de 0,78.
16
O detalhamento destas dimensões foge ao escopo deste trabalho, mas pode ser encontrado em Gandra (2002)

19
__________; CARDOSO, Eliana; URANI, André. Inflation and Unemployment as Determinants
of Inequality in Brazil: The 1980s. Rio de Janeiro: IPEA, 1993. (Texto para Discussão, n°.
298)
__________; CORSEUIL, Carlos Henrique; LEITE, Phillipe G. Labor Market and Poverty in
Brazil. Rio de Janeiro: IPEA, 2000. (Texto para Discussão, n°. 723)
__________; __________; MENDONÇA, Rosane. Uma análise da estrutura salarial brasileira
baseada na PPV. Rio de Janeiro: IPEA, 1999. (Texto para Discussão, n°. 689)
__________; MENDONÇA, Rosane. Os determinantes da desigualdade no Brasil. Rio de Janeiro:
IPEA, 1995(a). (Texto para Discussão, n°. 377)
__________; __________; VELAZCO, Tatiana. O desempenho educacional no Brasil. Rio de
Janeiro, IPEA: 1996.
BLOM, Andréas; VÉLEZ, Carlos Eduardo. The dynamics of the skill-premium in Brazil: growing
demand and insufficient supply? Washington: World Bank, 2001. (mimeo)
__________; HENRIQUES, Ricardo; MENDONÇA, Rosane. Pelo fim das décadas perdidas:
educação e desenvolvimento sustentado no Brasil. In: HENRIQUES, Ricardo (Org.).
Desigualdade e Pobreza no Brasil. Rio de Janeiro: IPEA, 2000(d). p. 405-423.
__________; RAMOS, Lauro R.; REIS, José Guilherme Almeida. Mobilidade de renda e
desigualdade. In: VELLOSO, João Paulo dos Reis (org.). Estratégia Social e
Desenvolvimento. Rio de Janeiro: José Olympio, 1992. p. 219-239.
__________. Crescimento acelerado e o mercado de trabalho: a experiência brasileira. Tese
(Doutorado em Economia) - Instituto Brasileiro de Economia, Escola de Pós-Graduação em
Economia, Rio de Janeiro, 1977.
BONELLI, Regis, A Distribuição Mundial da Renda nos Anos 90: o que vem acontecendo no auge
da globalização? Rio de Janeiro: IPEA, 2000. (Seminários DIMAC, n°. 10)
__________; RAMOS, Lauro R. Distribuição de Renda no Brasil: avaliação das tendências de
longo prazo e mudanças na desigualdade desde meados dos anos 70. Rio de Janeiro: IPEA,
1993. (Texto para Discussão, n°. 288)
CARDOSO, Eliana; PAES DE BARROS, Ricardo; URANI, André. Inflation and Unemployment
as Determinants of Inequality in Brazil: the 1980. Rio de Janeiro: IPEA, 1993. (Texto para
Discussão, n°. 298)
FERREIRA, Francisco H. G. Education for the masses: the interaction between wealth,
educational and political inequality. Rio de Janeiro: PUC - Departamento de Economia,
1999. (mimeo)
__________. Os determinantes da desigualdade de renda no Brasil: luta de classe ou
heterogeneidade educacional? Rio de Janeiro: PUC - Departamento de Economia, 2000.
(Texto para Discussão, n°. 415)
__________. Inequality and economic performance: a brief overview to theories of growth and
distribution. World Bank, 1999 (b). Disponível em: http://www.worldbank.org/poverty/inequal/index.htm
FISHLOW, Albert. A distribuição de renda no Brasil. In: TOLIPAN, Ricardo; TINELLI, Arthur
Carlos (coord.). A Controvérsia sobre a Distribuição de Renda e Desenvolvimento. Rio de
Janeiro: Zahar, 1978, p. 159-89.
__________. Brazilian Size Distribution of Income. American Economic Review, v.62, n.2, p. 391402, 1972.
__________. Distribuição de renda no Brasil: um novo exame. Dados, Rio de Janeiro, v.11, p. 1080, 1973.

20
__________. O Grande debate da distribuição de renda: uma réplica mais completa. Estudos
Econômicos, São Paulo, v. 4, n. 3, p. 155-170, 1974.
FURMAN, Jason; STIGLITZ, Joseph E. Economic consequences of income inequality. In:
INCOME INEQUITY: Issues and Policy Options. [s.l..]: The Federal Reserve Bank of Kansas
City, 1998.
GANDRA, Rodrigo. M. (2002). O debate sobre a distribuição de renda no Brasil: da
controvérsia dos anos 70 ao pensamento hegemônico anos 90. Niterói: UFF.
(Dissertação de Mestrado)
HOFFMANN, Rodolfo. Distribuição da renda e desenvolvimento econômico do Brasil. Rio de
Janeiro: Expressão e Cultura, 1973.
__________; DUARTE, João Carlos. A Distribuição de Renda no Brasil. Revista de
Administração de Empresas, v.12, n.2, p. 46-66, 1972.
LANGONI, Carlos G. Distribuição da renda e desenvolvimento econômico do Brasil: uma
reafirmação. Rio de Janeiro: FGV/EPGE, 1973. (Ensaios Econômicos EPGE, n°. 7)
__________. Papel do investimento em educação e tecnologia no processo de desenvolvimento
econômico. Rio de Janeiro: FGV/EPGE, 1972. (Ensaios Econômicos EPGE, n°. 4)
MALAN, Pedro; WELLS, John. Distribuição de renda e desenvolvimento econômico do Brasil.
In: TOLIPAN, Ricardo; TINELLI, Arthur Carlos (coord.) A Controvérsia sobre a
distribuição de renda e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. p. 241–62.
MATA, Milton da. Concentração de renda, desemprego e pobreza no Brasil: análise de uma
amostra de municípios em 1970. Rio de Janeiro, IPEA/INPES: 1979. (Coleção relatórios de
pesquisa, n°. 41)
NERI, Marcelo. As mudanças da pobreza e da desigualdade cariocas na década de 90. Rio de
Janeiro: IPEA, 2000 (a). (Texto para Discussão, n°. 709)
__________. O reajuste do salário mínimo de maio de 1995. In: ENCONTRO BRASILEIRO DE
ECONOMETRIA, 11, 1997, Recife. Anais... Recife: Sociedade Brasileira de Econometria,
1997.
__________. Políticas estruturais de combate à pobreza no Brasil. In: HENRIQUES, Ricardo
(org.). Desigualdade e Pobreza no Brasil. Rio de Janeiro: IPEA, 2000(b). p. 503-526.
__________. Sobre a Mensuração dos Salários Reais em Alta Inflação. Pesquisa e Planejamento
Econômico, Rio de Janeiro, v.25, n. 3, p. 497-525, 1995.
NERI, Marcelo ; CAMARGO, José Márcio. Distributive Effects of Brazilian Structural Reforms.
Rio de Janeiro: PUC, 1999. (Texto para Discussão, n°. 406)
__________; __________; GONZAGA, Gustavo. Efeitos Informais do Salário Mínimo e Pobreza.
Rio de Janeiro: PUC, 1998. (Texto para Discussão, n°. 393)
RAMOS, Lauro R.. A distribuição de rendimentos no Brasil – 1976/85. Rio de Janeiro: IPEA,
1993. (Série IPEA, n°. 141)
__________. Educação, desigualdade de renda e ciclo econômico no Brasil. Pesquisa e
Planejamento Econômico, Rio de Janeiro, v.21, n.3, p. 423-448, 1991.
__________; REIS, José Guilherme Almeida. Salário mínimo, distribuição de renda e pobreza no
Brasil. Pesquisa e Planejamento Econômico, Rio de Janeiro, v.25, n.1, p.99-114, abr. 1995.
SOARES, Sergei Suarez Dillon. O impacto distributivo do Salário Mínimo: a distribuição
individual dos rendimentos do trabalho. Rio de Janeiro, IPEA, 2002. (Texto para Discussão,
n°. 873)

DÍVIDA EXTERNA BRASILEIRA E FINANCIAMENTO
AO “SUBDESENVOLVIMENTO” – 1824/1914
Rodrigo Octávio Orair*

Legou o Império à República uma dívida enorme, colossal – eis o grande crime, a culpa
imperdoável, o indelével estigma. Condenar a quem quer que seja, indivíduo ou coletividade,
agremiação privada ou política, pelo só fato de contrair dívidas que onerem os sucessores,
voluntários ou forçados, é o extremo da iniqüidade. Que nação se aponta, no velho ou nos
novos continentes sem credores? A própria União Americana, que diariamente nos indicam
como brilhante modelo a seguir, e que, durante algum tempo, conseguiu, por circunstâncias
especialíssimas, não abster-se de contrair dívidas, porém amortizá-las em larga escala, aí
está onerada do avultado passivo.
(Visconde de Ouro Preto, último Ministro da Fazenda do Império)
A dívida do estado, a venda deste, seja ele despótico, constitucional ou republicano, imprime
sua marca à era capitalista. A única parte da chamada riqueza nacional que é realmente
objeto da posse coletiva dos povos modernos é ... a dívida pública. Por isso, a doutrina
moderna revela coerência perfeita ao sustentar que uma nação é tanto mais rica quanto mais
está endividada. O crédito público torna-se o credo do capital. E o pecado contra o Espírito
Santo, para o qual não há perdão, é substituído pelo de não ter fé na dívida pública.
(Karl Marx)

Resumo
Nesse trabalho a intenção não é enfatizar aspectos quantitativos, mas a existência de um
sistema de poder que delimitou as políticas de endividamento público implementadas durante
o período 1824/1914. No plano da dominação internacional, buscamos identificar as pressões
exercidas pelo capital internacional e as condições sob as quais os recursos poderiam ser
utilizados. No plano interno, as inter-relações entre classes dominantes e aparelho estatal,
opções pelo endividamento externo e destinação dada aos recursos. O objetivo foi articular
essas dimensões e mostrar que o endividamento externo reflete uma compatibilidade, ainda
que em certos momentos contraditória, entre dominação interna e externa. Por essa razão, os
recursos que entraram no país foram utilizados prioritariamente como instrumento de
perpetuação das estruturas de domínio. Em comum, as políticas de endividamento externo
executadas nos diversos momentos históricos analisados agravaram a situação financeira do
país e favoreceram a continuidade do desenvolvimento capitalista dependente (intensificaram
a subordinação da economia brasileira em relação às economias centrais) e subdesenvolvido
(dificultaram as possibilidades de superação do subdesenvolvimento relativo).
Palavras-chave: Dívida externa, Subdesenvolvimento, Capitalismo Dependente.
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Mestrando do Curso de Teoria Econômica da Universidade Estadual de Campinas.

1

1. Dívida Externa e o Estado Semicolonial (1824/1831)

O desequilíbrio financeiro é uma característica brasileira conhecida desde que o Vice-rei
Luiz de Vasconcelos e Souza realizou a escrituração das finanças da colônia e encontrou uma
dívida pública superior a 1.200 contos em 1790. Com a transferência da Corte ao Brasil
(1808) a situação financeira adquiriu aspectos críticos. Mesmo após o retorno da corte a
Portugal (1821), a situação não manifestou perspectivas de melhora. Paralelamente à crise
financeira, a idéia de autonomatização política da Colônia se solidificava. A burguesia
industrial européia e as classes dominantes brasileiras possuíam interesse em eliminar o
monopólio comercial lusitano, confrontando-se diretamente com as classes dominantes
portuguesas, interessadas em resguardar privilégios coloniais.
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` ` ` ` ` ` Š• ` ` 8` ` ` Â• ` ` 4` úblico, o Tratado com a Inglaterra (1810) que estipulava
a principal receita da Colônia, os impostos de importações, em níveis baixos e o ineficiente
serviço de arrecadação e fiscalização dos impostos sobretudo nas províncias distantes. A
cobrança das rendas públicas tendeu a se concentrar sobre os já insatisfeitos senhores rurais
das províncias centrais, grupos politicamente mais relevantes no plano interno.
Nesse contexto, o endividamento externo continha um caráter predominantemente
político. Interesses diversos convergiam para uma saída diplomática e o endividamento passa
a ser visto como meio de evitar desgostos e firmar nossa Independência.1 A burocracia lusobrasileira obtinha os recursos necessários à organização do Estado nacional e pagamento de
indenizações, evitando sérios confrontos com as insatisfeitas classes dominantes internas e as
desestabilizadas classes metropolitanas. Do ponto de vista econômico, o reconhecimento
oficial da Independência brasileira, obtenível pela saída diplomática, era considerado
condição necessária para adaptação aos mecanismos diretos do mercado internacional.
Evitava-se, assim, uma regressão econômica que possivelmente resultaria em fragmentação
do país e perda dos privilégios das elites brasileiras. Por fim, a burguesia industrial inglesa, ao
vincular acordos comerciais às operações, assegurava a vigência do livre comércio e
consolidava sua posição predominante no intercâmbio com o Brasil. O endividamento externo
representou a via adotada para consolidar o fim do monopólio comercial português e obter
uma saída pacífica para o conflito.

As negociações entre capitalistas financeiros ingleses e representantes dos governos
português e brasileiro culminaram com duas operações financeiras em Londres nos anos 1824
1

Em parecer da comissão nomeada para sindicar o estado do Tesouro, Manoel Jacinto Nogueira da Gama
propõe o endividamento externo como saída para a crise político-financeira (26 de setembro de 1823):
“Finalmente são fora de dúvida as terríveis conseqüências da falta de pagamento em todo e qualquer tempo, e
muito particularmente na melindrosa época da nossa regeneração política, em que muito convém evitar
desgostos... Serão baldados todos os esforços da Assembléia Geral Constituinte e Legislativa, se não tiver quanto
antes à sua disposição meios, e grandes meios, para com eles habilitar o chefe constitucional deste nascente
Império a firmar nossa Independência, a defender-nos dos nossos inimigos e a promover a instrução e a
felicidade pública ... Estes meios nos são oferecidos por capitalistas ingleses, sem os solicitarmos, como têm
feito várias nações da Europa e mesmo da América; tal é a alta idéia que se forma dos recursos e exuberantes
riquezas deste novo Império, e o interesse que os mesmos estrangeiros tomam no estabelecimento da
independência brasileira.” (CARREIRA, 1980, p.113-114)
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(£3.686.200) e 1825 (£1.400.000). Sendo o objetivo principal evitar o confronto político, as
operações podem ser consideradas bem sucedidas. No entanto, condições gravosas impostas
por Inglaterra e Portugal comprometeram severamente a vida financeira da antiga colônia.2
Metade dos recursos foi destinada aos capitalistas financeiros.3 Foi concedido aos detentores
de títulos da dívida externa o direto de participação de cerca de 60% do produto dos impostos
do país4 e as concessões de privilégios alfandegários impossibilitavam que o Estado elevasse
sua principal fonte de receita. Simultaneamente à autonomização política, veio a dependência
financeira do Estado brasileiro em relação aos credores, visto que, ao comprometer sua
estrutura de despesas e receitas, o Estado passou a depender dos capitais de empréstimo para
equilibrar seu orçamento.
Consolidada a dependência das finanças estatais, inaugurou-se o mecanismo de
sistemática recorrência a novos empréstimos para saldar dívidas antigas e eventuais despesas
extraordinárias. Esse mecanismo, além de manter permanente o serviço da dívida pública,
possuía um agravante que decorria diretamente da fragilidade estrutural da economia
primário-exportadora, muito sensível aos ciclos econômicos. Nessas economias, coincidem
brusca diminuição da capacidade de saldar os compromissos e aumento da necessidade de
recursos nas fases de depressão, implicando que o governo quase sempre negocie novos
empréstimos ou renegocie os anteriores em condições desfavoráveis. Sob essa lógica foi

2

O primeiro empréstimo externo da independência continha como cláusula a renovação do Tratado com a
Inglaterra, realizada em 1826, implicando na manutenção dos privilégios alfandegários. O segundo foi contraído
durante a Convenção entre Brasil e Portugal (1825). O governo brasileiro aceitou diminuir o direito de
importação das mercadorias portuguesas e assumiu um empréstimo de Portugal em Londres para saldar o
passivo contraído por D. João VI e indenizar propriedades e bens portugueses confiscados após a Independência.
3
O empréstimo de £1.400.000 era referente a uma dívida portuguesa. Já o empréstimo realizado em 1824, foi
feito em duas partes. A primeira, no valor nominal de £1.333.300 ao tipo 75 (75%) gerou um valor real de
£1.000.000. A segunda, de £2.352.900 ao tipo 85 (85%) gerou o capital real de £2.000.000. Dessas £3.000.0000,
os encargos financeiros (seguro das remessas, comissões, prêmios etc) são estimados em cerca de £341.787
(BOUÇAS, 1950, p.49). Ou seja, do total de £5.086.200, cerca de £2.427.587 eram destinadas aos capitalistas
financeiros (48%). Dos restantes £2.658.613 é difícil precisar a quantia que realmente entrou no país. Grande
parte ficou retida em Londres como garantia de pagamento.
4
Ao câmbio de 4$627 mil-réis por libra esterlina, câmbio médio vigente em 1825, o valor total dos empréstimos
de 1824 e 1825 foi de 23.534 contos. Dados os juros e amortizações semestrais de 5% e 1%, respectivamente, o
serviço semestral desses empréstimos chegava a 1.412 contos. A receita anual do Estado em 1825 orçou 4.721
contos. O serviço da dívida correspondia cerca de 58,9% da receita semestral. Os dados utilizados ao longo desse
trabalho referentes à quantidade de papel-moeda em circulação, câmbio médio anual, comércio exterior,
comércio cafeeiro e receitas e despesas do governo foram obtidos no Anuário Estatístico do Brasil (1939-1940),
págs. 1353, 1354, 1358, 1359, 1374, 1375 e 1460. Os dados da dívida externa em circulação foram obtidos em
BOUÇAS, 1950; págs. 62A, 76A , 138A, 138B, 202A e 262A. Os dados da dívida em moeda nacional foram
obtidos mediante conversão dos valores ao câmbio médio anual.
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determinado, por exemplo, o terceiro empréstimo externo contraído pelo país em 1829
(£769.200).5

2. Dívida Externa e a Transição Neocolonial (1831/1858)

O período que sucedeu a inauguração da era da sociedade nacional -expulsão da
burocracia absolutista portuguesa em 1831 e apropriação por parte das elites senhoriais das
formas de poder político criadas pelo Estado nacional – caracteriza-se pela coexistência de
efeitos construtivos e inibidores ao ímpeto do desenvolvimento capitalista interno e uma
relativa estagnação do comércio mundial.6 De um lado, exportações estancadas; do outro,
diminuição dos preços relativos das importações com a eliminação do entreposto comercial.
A economia primário-exportadora reafirmou-se como núcleo da economia interna e a
importação de bens manufaturados

como mecanismo de correção da especialização

produtiva. A situação financeira do Estado continuou comprometida.7 Déficits comerciais e
orçamentários foram regra quase constante no período. A desconfiança em relação à
capacidade de pagamento do Estado inviabilizava o recurso ao crédito. A debilidade
financeira do Estado resultou em sucessivas emissões monetárias e conseqüente inflação.
Agregaram-se às dificuldades econômico-financeiras, o agravamento dos conflitos políticos.8
5

Esse empréstimo de 1829 (£769.200) ficou retido pelos banqueiros para pagamento dos encargos do
empréstimo de 1824, contraído em melhores condições. Ao tipo 52 (52%), gerou um capital real de £400.000 e
ficou em circulação até 1859, quando ainda restava um remanescente de £508.000. Gerou 3.898 contos de réis e
custou cerca de 17.909 contos aos cofres públicos. (BOÇAS,1950, p.56)
6
A internalização dos centros de poder resultou na criação de uma elite nacional que monopolizava os fatores de
produção essenciais na economia primária (terra e trabalho) e, ao menos virtualmente, podia realizar o livre
intercâmbio com todas as nações do mundo; e de condições para manifestação de certos dinamismos da grande
lavoura pela reorganização do fluxo de renda que passa a ser orientado para dentro e do sistema econômico
exigindo a transferência de certas fases da mercantilização e financiamento da produção. No entanto, os agentes
internos não dispunham de recursos financeiros, técnicos, humanos e institucionais para a realização destas
atividades, já previamente realizadas por agentes estrangeiros. A adaptação aos mecanismos diretos do mercado
internacional implicou na continuidade da associação heteronômica externa. Além disso, o compromisso do
Estado em criar as condições políticas (legitimação e coerção) necessárias à consolidação do sistema latifúndioescravista favoreceu o predomínio do regime servil. Em relação ao comércio exterior, a estagnação se refletiu no
estancamento das exportações tradicionais (açúcar, algodão, fumo, couros, arroz, cacau etc.). Somente o café
expandiu significativamente no segundo quartel do século XIX.
7
Os empréstimos tomados em 1824/25 tinham prazo para resgate de 30 anos. Seu serviço permaneceu por maior
tempo com a não amortização. As receitas estatais também continuavam comprometidas pois o Tratado com a
Inglaterra (1826) que garantia privilégios alfandegários aos produtos ingleses vigorou até 1843. Apenas em 1844
foram modificados consideravelmente os direitos sobre importações.
8
Surgiram divergências entre elites rurais internas e burguesia industrial inglesa em relação à falta de coerência
com que os ingleses seguiam a ideologia liberal. As restrições inglesas à abertura do mercado aos produtos
brasileiros que competiam com os produtos de suas dependências antilhanas e pressões pelo fim da escravidão
com o duplo-objetivo de elevar os custos da produção brasileira e aumentar o mercado consumidor, criavam uma
série de conflitos entre essas classes. (FURTADO,1985) Internamente, o clima de insatisfação geral se
manifestou através das inúmeras rebeliões (Pará, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Bahia etc).
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Numa economia que reforçava os elementos tradicionais do sistema latifúndio-escravista,
com intensos desequilíbrios comerciais e financeiros, tendência declinante da renda per capita
e plena de conflitos políticos, praticamente inexistiam oportunidades aos capitais
internacionais. O envolvimento estrangeiro se restringiu quase exclusivamente ao comércio
de mercadorias. Em relação ao endividamento externo, de 1830 a 1852, somente em 1850 foi
amortizada a dívida externa, mesmo assim, utilizando-se créditos do governo em Londres.
Apenas três empréstimos foram contraídos nos anos de 1839 (£411.200), 1843 (£732.600) e
1852 (£1.040.600), todos destinados ao pagamento de dívidas anteriores.9
Não se amortizando e apenas renovando os empréstimos já contraídos, a dívida externa
em libras permaneceu relativamente constante (o valor total em circulação no ano de 1857,
£5.345.500, acresceu apenas 5% em relação ao total dos empréstimos de 1824/1825,
£5.086.200), fornecendo um rendimento permanente aos agentes estrangeiros. Em
contrapartida, o serviço da dívida aumentou em moeda nacional (a dívida externa duplicou
seu valor de 23.534 para 48.148 contos com a tendência declinante do câmbio), contribuindo
para as dificuldades da economia brasileira.

3. Dívida Externa e Privilegiamento à Grande Lavoura (1858/1882)

Em meados do século XIX, a situação do comércio exterior modificou-se
significativamente. Externamente, o extraordinário desenvolvimento material das forças
produtivas e da divisão internacional do trabalho pressionava o crescimento do setor primárioexportador brasileiro.10 Internamente, uma “nova classe dirigente” tende a se organizar a
partir do Estado e orientá-lo, ou ao menos pressioná-lo, à execução de políticas que
privilegiem o setor agro-exportador.11 Sob essa perspectiva foi criado o mecanismo jurídico
9

O empréstimo de 1839 ficou retido em Londres para compromissos financeiros do governo. O de 1843 foi para
ratificar o ajuste de contas com Portugal em 1837. Quinze anos após a Independência, o Estado brasileiro se
reconhecia devedor da dívida passiva de D. João VI que, acrescida de juros, totalizava £622.702. O empréstimo
de 1852 foi destinado ao resgate da dívida portuguesa de 1823 (£954.250) e serviço da dívida externa.
(BOUÇAS, 1950)
10
A propagação de avanços tecnológicos para os setores de meios de produção (produção mecanizada de fontes
de energia e máquinas motrizes) e de transporte e comunicação (navios a vapor, vias férreas, telégrafo etc),
adaptados progressivamente ao modo de produção da grande indústria, impulsionava acumulação acelerada do
capital e ampliação dos mercados. (MANDEL, 1982)
11
Na medida em que se adapta aos papéis políticos e administrativos requeridos pela nova ordem, a burguesia
agrária brasileira identifica com maior clareza seus interesses comuns (integração e socialização dos seus
membros) e compreende a importância do poder político como meio de universalização dos interesses de classe.
Em outros termos, compreende que a ordem legal, mais que resguardar as estruturas tradicionais, pode se
constituir num meio de ampliar a esfera de domínio além dos limites senhoriais. Estando esses interesses
relacionados à grande lavoura, tende a se organizar a partir do Estado e orientá-lo, ou ao menos pressioná-lo, à
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de apropriação de terra pelo mais forte12 e emergiram gradualmente das políticas econômicas
- política de estabilização da moeda, subvenções aos investimentos em condições gerais de
produção através da contratação de serviços, concessão de subsídios e empréstimos ou
garantia de juros sobre os capitais investidos pelas companhias ferroviárias e de navegação, e
políticas migratórias via gastos e subsídios com transporte e instalação de colonos.13 Através
destas medidas, criavam-se condições para que a lavoura se expandisse com recursos
relativamente pequenos.14
As políticas econômicas exerciam maior pressão sobre os gastos do governo, obrigando-o
a buscar novas fontes de recursos. Estes recursos, por sua vez, dificilmente seriam obtidos
através do aumento da carga fiscal (tarifas alfandegárias), por comprometer a acumulação do
capital agroexportador, já que a alta do imposto sobre exportações reduzia diretamente os
lucros do complexo primário-exportador e a alta do imposto sobre importações indiretamente
pela elevação do custo de reprodução da mão-de-obra; ou de emissão monetária, por
pressionar o câmbio e inviabilizar a política de estabilização cambial. Tanto a política fiscal
quanto a política monetária possuíam limites estreitos de atuação. Conclua-se, pois, que o

consecução de políticas que privilegiem o setor agroexportador. A “nova classe dirigente”, em que se destaca a
presença dominante dos fazendeiros do café, representa uma evolução em relação ao senhor agrário pois, apesar
de não negar a dominação senhorial, se mostra mais apta a compreender e explorar oportunidades econômicas
surgidas ao longo do desenvolvimento interno do capitalismo.
12
O mecanismo jurídico de apropriação de terra pelo mais forte foi criado através da Lei de Terras (1850), que
estabelecia: 1) proibição da aquisição de terras devolutas a não ser por compra; 2) posses anteriores à lei
deveriam ser legitimadas nos prazos determinados pelo governo; 3) considerava inaceitáveis roçadas,
derrubadas ou queimadas como princípios para legitimação. Além de assegurar o monopólio das já
concentradas terras produtivas pela elite rural e inviabilizar o regime de pequenas propriedades pois a
inexistência de terras devolutas bem localizadas e o encarecimento do preço das terras impediam que os recém
chegados se transformassem em pequenos proprietários; a partir desta lei, a posse tornou-se instrumento
exclusivo dos grandes latifundiários, os únicos que dispunham de recursos para frustrar a aplicação da lei aos
seus atos e exigi-la aos atos dos pequenos posseiros. (SAES, 1985, p.149).
13
A respeito da emergência gradual das políticas econômicas em meados do século XIX, destacam-se as
seguintes medidas: em 1846 a reforma do padrão monetário que situou o Brasil no padrão ouro; 1848 apareceu
no orçamento do Tesouro, pela primeira vez, verba para introdução de colonos; 1852 autorizou a construção da
estrada de ferro D. Pedro II, a primeira grande ferrovia construída no país; 1853 criação do segundo Banco do
Brasil, ao qual foram concedidos monopólio de emissão e poder de retirar papel moeda do mercado; 1854
declarou-se isenção dos direitos de ancoragem de navios que transportam colonos; 1857 o governo foi
autorizado a garantir juros e emprestar 1/3 do capital registrado nas empresas ferroviárias e foram isentos os
direitos de importação das máquinas de lavrar terras, preparar produções da agricultura e destinadas às empresas
de navegação e estradas de ferro; 1860 foram criados o Ministério dos negócios da Agricultura, Comércio e
Obras Públicas. (CARREIRA, 1980)
14
O mecanismo jurídico de apropriação de terra pelo mais forte tornava a terra abundante para o capital.
Enquanto houvessem terras consideradas devolutas, ocupadas ou não, o latifúndio poderia se expandir. Os
latifundiários contavam mesmo com milícias estaduais e exército para desalojar ou incorporar como agregados
os antigos posseiros. As políticas econômicas também aumentavam o poder de acumulação do setor exportador,
seja por remover obstáculos (defesa do nível de lucros contra variações conjunturais, diminuição dos custos de
transportes, abertura de novas frentes e ampliação do exército de reserva) ou, via desenvolvimento do setor de
transportes, contrair o tempo de rotação do capital.
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governo, principalmente através do endividamento público, financiava indiretamente a
acumulação do capital agroexportador, aumentando o poder de acumulação do setor. 15
Sob essas condições foi estabelecido um novo pacto, intermediado pelo Estado, entre
burguesia industrial inglesa e classes agrárias brasileiras. Através dos empréstimos públicos, o
governo atendia interesses dos capitalistas estrangeiros diretamente, propiciando rendimentos
ao capital inglês ocioso, e indiretamente, ao utilizar recursos no financiamento da política de
subvenções aos investimentos em condições gerais de produção, ampliando a demanda de
seus produtos e serviços (navios mercantes, construção de ferrovias etc.) e criando condições
favoráveis à exportação de capitais.
Através do privilegiamento à grande lavoura, o Estado aumentava o poder de acumulação
do setor agroexportador. Além das condições naturais favoráveis, o afluxo de capitais
estrangeiros dirigidos principalmente ao desenvolvimento dos setores de transporte,
financiamento e comercialização da produção, o desenvolvimento comercial e financeiro
mundial e a peculiar divisão internacional do trabalho decorrentes da Pax Britânica
pressionavam e viabilizavam a expansão do setor primário-exportador. Esta expansão, por sua
vez, impulsionava a acumulação nos países industrializados ao ampliar o mercado
consumidor dos produtos manufaturados, facilitar a obtenção de produtos agrícolas e gerar
novas oportunidades para exportação de capitais. Articulavam-se necessidades da reprodução
do capital nacional e internacional.
Como resultado, uma maior massa de capitais estrangeiros entrou no país e se reverteram
os termos da balança comercial.16 Criou-se uma aparente estabilidade do balanço de
pagamentos que obscurecia a debilidade financeira do Estado e da economia brasileira. Os
déficits orçamentários, financiados essencialmente via empréstimos públicos, cresceram no
período. Foram realizadas as seguintes operações: 1858 (£1.526.500) encampação e
prolongamento da Estrada de Ferro D. Pedro II; 1859 (£ 508.000) pagamento do
15

Para evidenciar essa afirmação, note-se que, após a revisão das tarifas em 1857, não houve modificação
significativa na política fiscal do governo até 1890. Com exceção do período 1863/1870 quando se emitiu moeda
excessivamente para financiar despesas da Guerra do Paraguai, a quantidade de papel-moeda cresceu a baixas
taxas anuais de 2,74% de 1846 a 1863 (51,6 para 81,7 mil contos) e 0,48% de 1870 a 1889 (192,5 para 211,0 mil
contos). No período 1858/1882, o rápido crescimento das receitas do governo de 3,09% ao ano (49,7 no
exercício 1857/58 para 129,7 mil contos em 1882/83) foi superado pelo crescimento das despesas de 4,4% (51,7
em 1857/58 para 152,9 mil contos em 1882/83).
16
Estima-se que os investimentos estrangeiros no período 1860/1902 totalizaram cerca de 105 milhões de libras,
predominantemente ingleses (77% do total) e concentrados nas atividades de comercialização, financiamento e
transporte dos produtos (ferrovias e companhias de navegação correspondem a 46% do total). (CASTRO, 1979,
p.98-100). O setor exportador, sobretudo cafeeiro, cresceu aceleradamente (o valor total das exportações
aumentou de 96,2 em 1857/58 para 790,9 mil contos em 1895 e as exportações do café de 43,5 para 543,3 mil
contos).
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remanescente do empréstimo de 1829; 1860 (£ 1.373.000) empréstimo de 1/3 do capital
Estrada de Ferro de Recife a São Francisco e encampação das companhias União e Mucury;
1863 (£ 3.855.300) resgate da dívida de 1824, remanescentes de 1843 e consolidação da
dívida flutuante; 1865 (£ 6.963.600) gastos com a Guerra do Paraguai; 1871 (£ 3.459.600)
completar o resgate da dívida flutuante, prolongamentos da Estrada de Ferro D. Pedro II e
despesas extraordinárias dos Ministérios da Guerra e Marinha; 1875 (£ 5.301.200)
subvenções às estradas de ferro. Essa nova fase da política de endividamento externo
(1858/1882), além da persistência do mecanismo de sempre contrair dívidas para cobrir
compromissos atrasados e despesas extraordinárias, vai ser caracterizada por financiar as
políticas econômicas.17 Houve um agravamento da dependência do governo em relação aos
credores.
Quanto à estrutura econômica, o país continuou dependendo do impulso da demanda
externa para se desenvolver e da intermediação comercial-financeira externa para realizar sua
produção. Neste último, a única modificação foi que parte da intermediação financeira tomou
forma de dívida pública externa após a instituição do financiamento estatal indireto à lavoura.
Assim, com a expansão do setor exportador e especialização ainda maior da economia
brasileira na produção de mercadorias de realização externa, uma magnitude crescente do
excedente interno escoava para o exterior.18
Esses fatos tomados em conjunto nos levam à conclusão de que havia uma convergência
de interesses dos capitalistas estrangeiros e das elites agrárias em torno do financiamento
estatal indireto à lavoura. Ademais, com o surgimento de uma articulação entre setor
agroexportador e demais estruturas, os efeitos construtivos da expansão da economia
exportadora sobre a estrutura interna, de certa forma, compensavam os altos custos

17

Para exemplificar a pressão das políticas econômicas sobre os gastos do governo vale ressaltar que, em relação
às concessões às empresas que investissem nas condições gerais de produção do país, o principal recurso foi a
garantia estatal de juros de 6 a 9% sobre o capital das empresas ferroviárias. De todas estradas ferroviárias
construídas no período imperial apenas a estrada Jundiaí-Santos não utilizava essa garantia. Todas as demais
realizavam lucros insuficientes. (CARREIRA, 1980, p.779) A respeito da estabilização cambial, características
estruturais da economia brasileira implicavam numa enorme magnitude de recursos necessários para estabilizar o
câmbio nas fases de depressão (maior instabilidade da conta corrente, rigidez da pauta de importações e do
serviço da dívida externa, contração brusca da principal fonte de receita do governo, os impostos alfandegários
etc). (FURTADO, 1985, p.159) Créditos do governo em Londres eram correntemente utilizados para financiar a
estabilidade cambial.
18
No caso específico da dívida externa, no período 1858/1882 a taxa de acumulação do capital de empréstimo
externo (a dívida externa em moeda nacional cresceu de 48.184 para 170.188 contos, a uma taxa anual de 5,18%
entre 1857/1882) superou a taxa de acumulação do capital exportador (o valor das exportações aumentou
anualmente 2,9%, passando de 96,2 em 1857/58 para 197,0 mil contos em 1882/1883).

9

1
0

financeiros das políticas de privilegiamento à grande lavoura socializados com as demais
classes.19
Contudo, esses efeitos construtivos dependem de que a renda do setor exportador cresça o
suficiente para compensar a massa de excedente que flui para o exterior, impulsionando a
expansão e diferenciação da economia interna. Desde que essa condição seja satisfeita, o
recurso do Estado a empréstimos externos com o intuito de financiar indiretamente a lavoura,
ao potencializar a acumulação do capital agroexportador e seus efeitos sobre o mercado
interno, era considerado vantajoso mesmo para certos interesses internos não associados
diretamente à grande lavoura. O aumento da dependência do Estado em relação aos credores
estrangeiros não era visto como um grande problema pois, nesse momento histórico
específico, proporcionava benefícios mútuos. Problemas surgiriam apenas se o comércio
exterior parasse de crescer e/ou o fluxo de capital de empréstimo cessasse. Ambas hipóteses
eram descartadas pelas autoridades brasileiras. A tese dominante era de que o endividamento
externo devia ser encarado como forma de obter progresso.

4. Dívida Externa, Crise da Hegemonia Industrial Inglesa e Consolidação Conservadora
(1882/1898)

Desde o último quartel do século XIX, radicais transformações começaram a ocorrer em
escala mundial colocando o capitalismo num novo período, “a era do capitalismo
monopolista”. A adoção de práticas protecionistas tendeu a se generalizar.20 Começam a
surgir indícios de crise da hegemonia industrial inglesa pois, o protecionismo, ao mesmo
tempo, dificultava a realização das mercadorias inglesas e acelerava o desenvolvimento de

19

A acumulação em escala ampliada do setor agroexportador e organização do Estado escravista moderno
requeriam a formação de uma rede de serviços (instituições políticas e administrativas do Estado, instituições
financeiras, casas de comércio etc.) impulsionando a diferenciação e expansão do setor urbano. Na zona rural, a
expansão do latifúndio sobre as “terras devolutas ocupadas” desalojando ou incorporando como agregados os
antigos posseiros favorecia o desenvolvimento do mercado de trabalho e de um setor de subsistência
subordinado ao capital agrário. A expansão do setor agroexportador, ainda que fundamentada no trabalho
escravo, exercia influências dinâmicas sobre o crescimento capitalista interno.
20
A perda de dinamismo do departamento de meios de produção nas principais economias capitalistas e
conseqüente ausência de novas oportunidades de investimento tendeu a acirrar a concorrência entre os capitais e
acelerar o processo de concentração das empresas e bancos. Nos setores da indústria onde o poder do capital é
forte, a tendência a se operar aquém da taxa média de lucro desencadeia uma contratendência que conduz à
supressão da livre-concorrência. Do ponto de vista do comércio exterior, o principal impacto do capitalismo
monopolista é a ampliação da influência do capital monopolista sobre os Estados nacionais que passam a
executar a política de supressão da livre concorrência. Alemanha e Estados Unidos adotam políticas
protecionistas já na década de 1870. Essas políticas induzem os demais países a adotarem medidas semelhantes,
criando uma tendência geral de defesa das economias nacionais. (HILFERDING, 1985).
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indústrias concorrentes em outros países. Apesar da decadência do setor industrial, o
predomínio inglês ainda se manteve por algum tempo, em grande parte devido aos retornos
proporcionados pela imensa massa de capital acumulada em investimentos na economia
mercantil exportadora.
Paralelamente, o desenvolvimento capitalista interno (expansão da ordem social
competitiva) traz consigo o agravamento dos conflitos entre classes agrárias dominantes e
classes intermediárias emergentes. Começam a se manifestar indícios de crise da hegemonia
cafeeira, o que não significa perda da posição dominante.21 Tal situação conduziu a uma
reorganização da forma de dominação, a consolidação conservadora, caracterizada por um
duplo ajuste. Primeiramente, na medida em que a ordem social competitiva se expandia,
arranjos e concessões com o objetivo de atender às pressões das classes intermediárias
emergentes tornaram-se cada vez mais constantes. Através desses artifícios, o bloco cafeeiro
acomodava o interesse geral dessas classes e garantia o esvaziamento político do movimento
oposicionista. Em segundo lugar, a burguesia agrária brasileira reaproximou-se das
oligarquias tradicionais, fortalecendo-se politicamente. Recompondo o padrão de dominação,
as elites agrárias asseguraram a posição hegemônica na coalizão dominante e evitaram
alterações radicais na natureza das relações de produção no campo.(FERNADES, 1975) 22

21

Ainda que subordinado à estrutura agrária, a partir de certo nível de crescimento capitalista, o setor urbanocomercial desenvolveu tendências autônomas de produção e consumo, criando novas oportunidades econômicas
e intensificando o fenômeno da urbanização, já característico na década de 1870. Também nesse período,
mudanças na forma de organização da produção começam a surgir no seio da economia cafeeira. A oferta de
escravos tornou-se problemática (alforrias, insurreições, leis abolicionistas, etc) e novas condições econômicas
(desenvolvimento das vias férreas, crescimento das casas comerciais e financeiras, introdução de máquinas etc)
propiciavam a transição gradual para o regime de trabalho livre. (COSTA, 1989, p. 242) O processo de
desenvolvimento capitalista dá um salto, apesar da persistência de entraves (estrutura predominantemente
agrária, relações pré-capitalistas no campo associação heteronômica externa etc.). Com a expansão do mercado
moderno vão se desenvolver tendências à perda de eficácia das formas tradicionais de dominação pois a
condição econômica tende a se tornar o principal determinante do poder político e ascensão de novos grupos
sociais (empresários indústria nascente, classe média urbana etc.) assentados nas tendências autônomas de
desenvolvimento interno e, portanto, não relacionados diretamente aos interesses da lavoura. Aumentam as
possibilidades de conflito e surgem novas contradições de classe (conflito entre classes intermediárias
emergentes e classes agrárias dominantes).
22
O episódio do fim da ordem escravocrata foi um exemplo considerável dessas acomodações. As classes
escravistas, ao concederem a Abolição, não apenas continuaram difundindo outras relações de produção servis
no campo, como aproveitaram a oportunidade para obter vantagens econômicas. O Estado contraiu um
empréstimo externo em 1888 (£6.297.300) cujos recursos foram distribuídos para a lavoura via setor bancário
com o intuito de “amenizar a transição para o regime de trabalho livre”. A base do sistema de crédito durante
quase todo o século XIX era a propriedade escrava e grande parte dos fazendeiros se encontrava endividada. No
caso do café, o setor atravessou uma severa crise entre 1874/85 refletida na queda em quase metade dos preços
do produto. Ou seja, parte dos escravos consistia em garantias concedidas pelos fazendeiros endividados e,
portanto, já eram de propriedade dos bancos. Ao se destinarem capitais aos bancos intermediários, as dívidas
eram anuladas e o passivo transferido à União. Beneficiavam-se os lavradores endividados, os bancos e,
indiretamente, a indústria e o comércio com o aumento do crédito.
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Um dos reflexos dessa recomposição do padrão de dominação foi a reorientação das
políticas econômicas, principalmente nos dois últimos decênios do século XIX, caracterizada
por dois aspectos fundamentais: 1) buscou-se acomodar certos interesses das classes
intermediárias emergentes, através de concessões e subvenções destinadas a atender
demandas da urbanização (eletrificação, saneamento básico, transporte público etc.) e da
nascente indústria (privilégios para as fábricas industriais); 2) intensificação do
privilegiamento ao setor agrícola, essencial para se resguardar o predomínio econômico das
oligarquias agrárias na ordem social competitiva em expansão. Essa combinação da
intensificação do privilegiamento à lavoura e ampliação do eixo de concentração dos
investimentos e concessões estatais ampliou ainda mais as necessidades de recursos do
governo.
Novamente interesses das classes capitalistas inglesas e das classes dominantes internas se
conciliavam. Com a tendência depressiva do setor industrial inglês, uma grande massa de
capital ocioso disposta a maiores riscos e menores taxas de juros encontrava contrapartida no
aumento das necessidades de recursos do governo. Num primeiro momento que se estende até
1889 essas necessidades foram atendidas essencialmente via endividamento público.
Quatro grandes operações de empréstimo externo foram realizadas em apenas sete anos:
1883 (£4.599.600) garantias de juros, obras para abastecimento de água e conversão da dívida
flutuante consolidada; 1886 (£6.431.000) consolidar dívida flutuante e restabelecer o
equilíbrio financeiro; 1888 (£6.297.300) auxílios à lavoura; 1889 (£19.837.000) conversão de
dívidas anteriores.23 A dívida externa em circulação dobrou de 15,0 em 1882 para 30,3
milhões de libras em 1889. Nesse período, pela primeira vez, foram utilizados recursos
obtidos por empréstimos públicos para auxiliar diretamente a lavoura e atender demandas da
urbanização.
Após a reorganização burguesa do aparelho de Estado (1888/1891), essa nova orientação
da política econômica e seus desequilíbrios imanentes se tornaram ainda mais visíveis. Além
dos empréstimos de auxílio à lavoura, foram concedidos poder de emissão a inúmeros bancos
regionais. Diante da inflação de crédito sucedeu-se um intenso movimento financeiro
estimulando o crescimento econômico e aumentando a fragilidade da estrutura econômica às
crises e especulação. Num segundo momento, após crises financeiras a nível internacional
23

Esse empréstimo de 1889, tomado ao prazo de 56 anos de resgate, amortização de 0,5% e taxa de juros de 4%,
foi destinado à conversão dos débitos de 1865, 1871, 1875 e 1886 contraídos ao prazo de 37 ou 38 anos,
amortização de 1% e juros de 5%. Tal operação sugere a disponibilidade do capital internacional a renovar
empréstimos antigos a prazos maiores, ainda que implicasse menores taxas financeiras.
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(crise Argentina e quebra parcial da Casa Baring - 1890) e nacional (encilhamento –
1889/1902), a euforia se reduziu. Houve contração global dos empréstimos externos ingleses.
Em quase uma década (setembro de 1889 a junho 1898), apenas um empréstimo externo de
longo prazo foi conseguido pelo país, em 1895 (£7.442.000) destinado à aquisição de
armamentos e encargos financeiros no exterior. As demais operações externas se resumiram à
utilização dos recursos de um empréstimo da companhia Estada de Ferro Oeste de Minas em
1893 (£3.710.000) e duas operações de curto prazo em 1896 (£1.000.000) e 1897
(£2.000.000). O Estado passou a ter dificuldade de contar com capitais de empréstimo
externos para rolar sua dívida e financiar os déficits públicos.
Sem dispor de crédito, o governo recorreu ao financiamento inflacionário dos déficits.
Juntamente com a política creditícia expansionista, inviabilizaram a estabilidade da moeda
nacional. Caiu-se num círculo vicioso que, mais cedo ou mais tarde, resultaria em falência das
finanças brasileiras: a emissão monetária pressionava o câmbio, que desvalorizava,
aumentando a inflação e o serviço da dívida externa em moeda nacional, tornando ineficazes
as medidas de correção dos desequilíbrios financeiros, agravando o clima de insatisfação
política, implicando em maiores gastos do governo e nova emissão monetária ...
Dessa maneira, a pressão do capital internacional e a reorientação da política econômica,
que em última instância consistia num meio de manter a hegemonia cafeeira em condições
adversas, resultou num intenso movimento financeiro e especulativo e conseqüentes
desequilíbrios

financeiros.

Inflação

descontrolada,

desvalorização

cambial,

déficits

orçamentários crônicos e endividamento público excessivo são características do decênio
1889/1898.24 Apesar dos desequilíbrios, o setor cafeeiro expandiu-se rapidamente e continuou
impulsionando o crescimento econômico com a intensificação do financiamento estatal,
modificações nas condições econômicas da lavoura e alta artificial dos preços do café
provocada pela desvalorização cambial.
Após 1895 essa situação se modificou. A economia cafeeira iniciou um período de grave
crise que se estendeu até 1906.25 Coincidiram temporalmente retração do fluxo de capitais e
24

A soma dos déficits públicos dos anos de 1889 a 1897 chegou a 698,8 mil contos de réis. Moeda em
circulação, câmbio e dívida externa quase quadruplicam de 1889 a 1898 (o total de papel-moeda em circulação
aumentou de 211,0 para 779,9 mil contos, o câmbio de 9$078 para 33$391 mil-réis por libra esterlina e, apesar
da dívida externa em libras ter crescido apenas de 30,4 para 35,7 milhões de libras, a dívida em moeda nacional
passou de 275,5 para 1.193,1 mil contos).
25
A política de estabilização cambial, em vigor desde 1846 apesar da instabilidade, era responsável por manter
certa relação entre preços internos e externos do café. Os preços internos acompanhavam a tendência de queda
dos preços externos nas fases descendentes do ciclo industrial o que resultava na paralisação ou diminuição da
acumulação cafeeira. Após brusca desvalorização do câmbio (1889/1898) esse mecanismo foi desfeito. Desde
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estagnação do comércio exterior. O mecanismo continuamente reiterado ao longo do
desenvolvimento capitalista brasileiro de sempre recorrer a novos empréstimos para saldar os
compromissos financeiros do governo ou impulsionar a acumulação do capital agroexportador
se mostrou perverso. Ao mesmo tempo em que esse mecanismo estimulou o crescimento do
setor exportador pois mantinha a carga fiscal em níveis baixos e destinava parte dos recursos
obtidos ao financiamento estatal à lavoura, também intensificou a subordinação da economia
brasileira. Primeiramente, através do crescimento da dívida externa. Em segundo lugar,
favorecendo a especialização na produção de mercadorias de realização externa.
O crescimento da economia estava fundamentado no impulso dinâmico da demanda
externa e no fluxo de capitais estrangeiros, duas variáveis sobre as quais o governo não tinha
controle. Com a interrupção destes, desencadeou-se uma crise generalizada. Ademais, o
posicionamento estratégico da intermediação comercial e financeira externa garantia que
uma massa crescente do excedente interno fosse apropriada pelos agentes estrangeiros. Após
1894 o comércio exterior deixou de crescer o suficiente para compensar a massa de excedente
escoada externamente. A composição dos agentes externos tendeu a tornar-se cada vez mais
vantajosa em detrimento das classes internas.

5. Dívida Externa e a Ofensiva do Capital Imperialista (1898/1914)

Impossibilitado de emitir sem agravar a crise e incapaz de evitar a suspensão do serviço
da dívida pública, o governo negociou uma moratória com os credores estrangeiros. No
entanto, principalmente a partir do último decênio do século XIX, novos interesses norteavam
as ações do capital financeiro internacional que tendeu a utilizar seu poder de influência sobre
Estados endividados para garantir a acumulação do capital monopolista.26 Sob essa
1891 os preços internacionais do café manifestavam tendência de queda, mas os preços internos permaneceram
em altos níveis estimulando a expansão da área de cultivo. Somente após 1896 a queda dos preços internacionais
se refletiu internamente. Enquanto a crise do setor cafeeiro atinge seu auge em 1898, a quantidade ofertada
continuou aumentando, dado o período de maturação do cafezal de cerca de 4 a 5 anos (as sacas de café
exportadas passaram de 9,2 em 1898 para 14,7 milhões em 1901, quando o estoque mundial do produto já
indicava cerca de 4,5 milhões de sacas acumuladas), agravando o problema da superprodução, pressionando os
cadentes preços externos e prolongando o período de ajuste do ciclo econômico. (DELFIM NETTO, 1981)
26
A introdução de inovações tecnológicas (energia elétrica, telefone, motores de combustão interna, petróleo
etc.) impulsionou um crescimento industrial acelerado nos novos ramos da indústria (elétrica, telecomunicações,
química pesada etc). Esse crescimento ocorreu de forma mais dinâmica nos países que possuíam tendências a
cartelização mais acentuadas (Alemanha e Estados Unidos), favorecendo a rápida monopolização dessas
indústrias e quebra da hegemonia inglesa. A cartelização aumenta a massa de capital disponível por possibilitar
um lucro extra e diminui as possibilidades de aplicação do capital por restringir a produção e inviabilizar a
concorrência, criando um caráter agudo da exportação de capital. (HILFERDING, 1985) Para assegurar a
exportação de capital em massa, as associações monopolistas tendem, cada vez mais, a utilizar seu poder
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combinação de fraqueza da posição negocial brasileira e interesse do capital financeiro em
criar uma esfera de investimento de capitais, foi realizado o acordo do funding-loan com a
agência financeira Rothschild & Filhos (1898) e concedido um empréstimo estrangeiro
(£8.613.717) para consolidação das dívidas antigas. O país teve seus encargos financeiros
acrescidos, se submeteu à fiscalização direta dos capitalistas financeiros internacionais e
reduziu a margem de manobra de sua política econômica.27
Mais que garantir o pagamento aos credores internacionais, esse acordo objetivava
restaurar o equilíbrio financeiro e criar condições favoráveis ao investimento estrangeiro no
Brasil. Diante da crise do setor exportador e inexistência de perspectivas internas, ao menos
do ponto de vista das autoridades brasileiras, a subordinação da estrutura econômica nacional
à questão financeira era considerada condição necessária para tornar o país atraente ao capital
estrangeiro, única alternativa para superação da crise.28
Excessos de oferta do café, papel-moeda em circulação e despesas do governo foram
identificados causas básicas do desequilíbrio externo. O problema da superprodução cafeeira
deveria ser resolvido através de seleção natural (eliminação dos produtores inferiores pela
concorrência). Os demais, através do programa de valorização do meio circulante (resgate de
papel moeda e abolição do direito de emissão dos bancos comerciais) e da reforma fiscal
(processo clássico de redução de despesas e aumento da receita). Iniciados em 1898,

financeiro com o objetivo de subordinar Estados semicoloniais, criando condições para a acumulação do capital
monopolista via exploração de mais-valia direta e garantindo a segurança da grande massa de capital em países
estrangeiros. (LÊNIN, 1982)
27
Nesse acordo destacam-se: 1) concessão de um empréstimo estrangeiro (£8.613.717) para consolidar dívidas
antigas; 2) os juros do período 1898/1901 seriam pagos em títulos de 5%; 3) amortizações ficariam suspensas
por 13 anos; 4) o país se comprometeu a não contrair nenhum empréstimo no estrangeiro, dar garantia às
operações internas e justificar aos banqueiros internacionais quaisquer operações de crédito realizadas; 5)
realização de um programa de redução da quantidade de papel moeda em circulação. Resultou no aumento da
dívida externa com um grande empréstimo para saldar compromissos do governo no exterior e emissão de títulos
para pagamento dos juros do período 1898/1901 (sobre esses juros não pagos seriam cobrados novos juros de
5%), inviabilizava o recurso ao crédito sem autorização dos banqueiros e impunha a adoção de uma política
monetária contracionista.
28
Tal opinião foi exposta pelo Ministro da Fazenda Joaquim Murtinho, encarregado de executar o funding: “O
acordo de 15 de junho não foi, pois, como dizem alguns, por ignorância ou má fé, um contrato imposto pelos
credores para nos habilitar tão somente ao pagamento dos nossos compromissos externos... O que queriam os
nossos credores era exatamente o que queriam todos os brasileiros: era a restauração financeira e econômica do
Brasil, tornando possível não só a satisfação dos nossos compromissos externos, mas ainda o desenvolvimento e
o progresso da República... Sem negar também que o aumento de produção nacional pudesse contribuir para
valorizar o meio circulante, não era difícil compreender que esse aumento não se poderia realizar senão em
tempo relativamente longo, e que em países novos como o nosso, a produção não se desenvolve sem o auxílio de
capital e braços estrangeiros, que certamente não procurariam colocação em país cuja moeda variava de
momento em momento.” (Relatório da Fazenda, 1901) (BOUÇAS, 1950, p.166-193)
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prosseguiram ao longo dos primeiros anos do século XX e tiveram suas metas atendidas.29 No
período vai até 1903, apenas um empréstimo externo foi contraído em 1901 (£17.213.500)
destinado à aquisição das estradas de ferro que possuíam garantias de juros.30
Contudo, a restauração do equilíbrio externo não foi suficiente para promover a entrada
massiva de capitais estrangeiros. O país carecia de uma infra-estrutura adequada à
industrialização em massa. Esse foi um dos principais objetivos da política econômica no
quatriênio Rodrigues Alves (1902/1906). Concessões, subsídios e auxílios foram destinados
às empresas de melhoramentos públicos, viações férreas e marítimas. Garantida a estabilidade
financeira e solidificado o compromisso do Estado em conceder privilégios aos investimentos
em condições gerais de produção e meios de consumo coletivo, iniciou-se em 1903 uma nova
corrente de capitais estrangeiros.31
Os efeitos do fluxo de capitais externos e desenvolvimento industrial no país, por sua vez,
foram controversos. A valorização cambial provocada pelas políticas econômicas
contracionistas e pela entrada dos investimentos estrangeiros prolongava a crise do setor
cafeeiro.32 A longa depressão acelerou o movimento de concentração e integração das
atividades de comercialização-financiamento do mercado cafeeiro através da absorção dos
comissários e ensacadores pelas grandes casas exportadoras. Agricultores arruinados, que

29

De 1898 a 1902 o câmbio valorizou-se cerca de 40% (de 33$391 para 20$052 mil-réis por libra esterlina). Os
constantes déficits cederam lugar a um considerável superávit orçamentário (as receitas aumentaram de 324,0
para 343,8 mil contos e despesas caíram de 668,1 para 297,7 mil contos).
30
Devido aos impactos negativos das medidas deflacionárias (agravamento da crise econômica e extinção de
privilégios estatais como a suspensão da garantia de juros), emergiu um conflito entre empresas ferroviárias
estrangeiras e a nova orientação da política econômica mais interessada em tornar o país um campo seguro para
exportação de capital do que manter privilégios associados à economia mercantil. Apesar da União ter se
comprometido no funding a não se endividar externamente, a solução do impasse deu-se através de uma
operação de empréstimo externo em 1901 (£17.213.500), para encampação de 2.148 km de estradas. Note-se que
essa operação não foi totalmente desfavorável do ponto de vista das finanças do Estado. Garantias de juros de 6 a
9% foram substituídas por um empréstimo com juros de 5%, fora o produto do arrendamento dessas estradas.
Também não houve grande modificação na estrutura das ferrovias. A maior parte foi arrendada às próprias
companhias que a operavam anteriormente. A grande diferença é o fato de que, sem contar com as garantias,
teriam de operar lucrativamente.
31
Houve um aumento da massa de investimentos estrangeiros (cerca de 190 milhões de libras apenas no período
1903/1913), diversificação em termos setoriais (com relação ao período 1860/1902, diminuem relativamente os
investimentos em ferrovias de 34% para 16,1% e companhias de navegação de 10% para 0,66% e aumentam os
investimentos em iluminação e transporte de 4% para 22,1% e indústria de transformação de 4% para 7,2%) e
por país de origem (a participação dos capitais ingleses caiu de 77,6% para 53% e norte-americanos cresceu de
1,5% para 19,9%). Caracterizam-se o início da exportação de capital em massa, quebra da hegemonia industrial
inglesa e desenvolvimento dos novos ramos (indústria elétrica, química, comunicações e outros serviços de
utilidade pública), que já nasceram concentrados e passaram a liderar processo de crescimento industrial no
Brasil. (CASTRO, 1979, p.98-100)
32
Enquanto o preço da saca do café em libras aumentou de 1,49 em 1898 para 1,97 em 1906, com a valorização
cambial, o preço em mil-réis caiu de 50$250 para 29$959, diminuindo os lucros do setor.
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produziam cerca de ¾ da produção mundial, se deparavam com grandes casas exportadoras
estrangeiras.33
Tais condições eram excepcionais para o capital monopolista internacional assumir o
controle do mercado cafeeiro. Esses são os precedentes do “Convênio Taubaté” e da criação
do consórcio de valorização do café em 1906. Num acordo entre o Estado de São Paulo e
grandes firmas atacadistas de café, os comerciantes adquiriram o controle dos estoques do
produto, sem custos, com plenas garantias e ainda receberiam comissões pelas
manipulações.34
O domínio do capital monopolista internacional não se resumiu ao controle da produção
cafeeira paulista. Em 1908, durante a realização de um empréstimo por São Paulo destinado à
consolidação das dívidas da valorização (£15.000.000), condições impostas pelos credores
determinavam que ações do governo paulista fossem submetidas à fiscalização de um grupo
de capitalistas em Londres.35 Os comerciantes estenderam seu domínio à esfera estatal.
A renda do setor cafeeiro voltou a crescer com o bem sucedido plano de valorização do
café. A entrada de investimentos estrangeiros continuou alta. Prosseguiu o desenvolvimento
capitalista do país. No entanto, reapareceram os desequilíbrios. A Caixa de Conversão
33

Durante 1895/1906, apenas vinte companhias controlavam 87,3% das exportações do porto de Santos. A
Theodor Wille & Co controlava 18,5%. Entre as vinte maiores exportadoras, uma única brasileira, a Prado,
Chaves & Co. que correspondia a 3,9% do total. (HOLLOWAY, 1979, p.51)
34
O “Convênio Taubaté” (fevereiro de 1906) lançou as bases do plano de valorização do café. Estipulava preço
entre 55 e 65 francos por saca do café tipo 7, sobretaxa de 3 francos por saca comprada e criação da Caixa de
Conversão com intuito de estabilizar o câmbio a taxa de 12 pence por mil-réis. Um empréstimo externo seria
contraído pelo Estado de São Paulo para cobrir os custos das operações de valorização (£3.000.000), com a
garantia da União. No Congresso, o plano foi aprovado em julho de 1906 após reformulação e eliminação das
cláusulas referentes à estabilização da moeda e garantia aos empréstimos. Estas viriam posteriormente. Em
dezembro de 1906 foi criada a Caixa de Conversão. Em 1907 o Governo Federal concedeu garantias ao
empréstimo contraído por São Paulo. Mesmo antes do apoio federal, São Paulo prosseguiu os entendimentos
com Herman Sielcken, sócio da firma atacadista Crossman and Sielcken, resultando na organização do consórcio
de valorização do café (outubro de 1906) composto por firmas negociantes (destacam-se as americanas
Crossman and Sielcken e Arbuckle Bros, e a alemã Theodo Wille & Co.) e bancos estrangeiros (Disconto
Gessellschaft e Dresdner Bank, alemães; J. Henry Shröder & Co., Londres; Societé Générale, de Paris; e
National City Bank of New York.). As firmas importadoras se comprometiam a adquirir 2 milhões de sacas de
café ao preço mínimo de 7 centavos de dólar por libra-peso, tomariam empréstimos correspondentes a 80% dos
fundos necessários e receberiam o café comprado como garantia. Ao Estado de São Paulo caberiam os 20% dos
recursos restantes, pagamento dos juros de 6% de todos empréstimos adiantados, arrecadação de uma sobretaxa
no valor de 3 francos por saca de café, custos de armazenagem e 3% de comissão pelas manipulações iniciais.
(HOLLOWAY, 1979) Portanto, na prática, os comerciantes do café adquiriram o controle dos estoques do café,
sem custos de juros dos empréstimos e despesas de armazenamento, reteriam todo o estoque do produto como
garantia e ainda receberiam comissões pelas manipulações iniciais.
35
As condições impostas determinavam a criação de um comitê internacional, sediado em Londres, para
administrar as vendas do café e que São Paulo não poderia decretar nenhuma lei concernente ao comércio
cafeeiro sem permissão do comitê. No comitê internacional, composto por sete membros, seis foram indicados
pelos banqueiros e apenas um pelo governo de São Paulo. Mesmo o brasileiro, Francisco Ferreira Ramos, era o
presidente da única grande casa exportadora nacional, a Prado, Chaves & Co. (única firma nacional que figurava
entre as vinte maiores empresas controladoras de 87,3% das exportações do café no porto de Santos).
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recolocava o país num regime inflacionário.36 A elevação dos preços do café, artificialmente
provocada, acelerava a expansão da área de cultivo e faria retornar o problema da
superprodução tão logo as crescentes safras chegassem ao mercado. As operações de
valorização do café, estabilização cambial e a intensificação do programa de investimentos
em meios de consumo coletivo e condições gerais de produção pressionavam as despesas do
governo. Superávits orçamentários cederam lugar a déficits crescentes após 1907.
Foram contraídos sucessivos empréstimos externos: 1903 (£8.500.000) às obras no
abastecimento de águas, esgoto, limpeza pública e melhoramentos do porto do Rio de Janeiro;
1907 (£3.000.000) ao Estado de São Paulo para cobrir dívidas da valorização do café; 1908
(£4.000.000) resgate de letras do tesouro, abastecimento de água do Rio de Janeiro e
construção de linhas férreas; 1908/1909 (100.000.000 de francos) Estrada de Ferro Itapurá a
Corumbá; 1909 (40.000.000 de francos) obras do porto de Recife; 1910 (100.000.000 de
francos) Estrada de Ferro Goiás; 1910 (£10.000.0000) conversão dos títulos da dívida externa,
construção das estradas de ferro Estados do Piauí e do Ceará, resgate das operações de 1893 e
1907; 1910 (£1.000.000) subvenções à companhia de navegação Lóide Brasileiro e
construção de navios estaleiros na Inglaterra; 1911 (£4.500.000) obras do porto do Rio de
Janeiro; 1911 (£2.400.000) Viação Cearense; 1911 (60.000.000 de francos) Viação Baiana;
1913 (£11.000.000) construção da B. W. Minas Railway, resgate de letras do tesouro e portos
de Recife, Paranaguá e Corumbá.
No ano de 1913 instaurou-se outra crise econômica e financeira com a reversão cíclica do
balanço de pagamentos.37 Novamente sob condições desvantajosas, o governo negociou uma
moratória com os credores estrangeiros em 1914, resultando no segundo funding-loan
(£14.502.396), nos mesmos moldes do funding de 1898.
Em síntese, a reprodução interna de um mecanismo que intensificava a subordinação
externa da economia brasileira (sistemática recorrência a novos empréstimos estrangeiros para
saldar compromissos financeiros do governo ou impulsionar a acumulação do capital
36

A criação da Caixa de Conversão do Tesouro (1906), com o objetivo de estabilização cambial, era essencial
para que altas dos preços externos do café se revertessem aos cafeicultores pois o crescimento das receitas de
exportação do café e dos investimentos estrangeiros poderiam conduzir uma valorização cambial que anulasse os
ganhos. Enquanto a cotação da moeda estrangeira no mercado livre estivesse abaixo da taxa de estabilização, a
Caixa possibilitava um ágio que atraía e acumulava moeda estrangeira, convertida em bilhetes. As emissões
cresciam com os superávits do balanço de pagamentos.
37
Devido às pressões legais do governo americano e aos efeitos da proximidade da Primeira Guerra Mundial
sobre a conjuntura econômica, começaram a ser liquidados os estoques de café acumulados. Cessaram os
influxos de capitais estrangeiros. As receitas de exportação caíram bruscamente de 1.119,7 em 1912 para 981,7
em 1913. A balança comercial apresentou déficit de 25,7 mil contos em 1913. Com a reversão cíclica do balanço
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agroexportador, aumentando a dependência do governo em relação aos credores e
favorecendo a especialização na produção de mercadorias de realização externa) criou
condições propícias para uma ofensiva do capital imperialista. Ao reproduzir seu padrão de
dominação interna, o bloco cafeeiro elevava a concentração do capital comercial e financeiro
externo, ao qual estava subjugado. Utilizando-se do poder financeiro, o capital monopolista
internacional aproveitou para influenciar diretamente a política econômica executada pelo
Estado brasileiro (funding-loan), com o intuito de tornar o país um campo seguro para
investimentos estrangeiros, e assumir o controle sobre a produção brasileira de café
(consórcio de valorização do café).
É difícil precisar os efeitos positivos sobre a estrutura econômica nacional da corrente de
investimentos estrangeiros (1903/1913) e alta dos preços do café proporcionada pelas
intervenções monopolistas no mercado cafeeiro (1907/1912). O fato é que a debilidade das
finanças do Estado e da estrutura econômica, altamente dependentes do capital internacional,
permitiu que o benefícios fossem quase inteiramente, ou talvez totalmente, retidos pelos
agentes estrangeiros. Lembre-se, por exemplo, que nas operações de valorização do café,
além das comissões concedidas às firmas exportadoras, os custos dos juros dos empréstimos e
despesas de armazenamento do café eram completamente arcados pelos produtores.
Do ponto de vista interno, vimos que durante longo período (1858/1895), apesar do
posicionamento estratégico da intermediação comercial e financeira externa, a expansão do
setor exportador compensava a massa de excedente escoada para o exterior, impulsionando o
crescimento econômico interno. Numa perspectiva geral, durante duas décadas (1895/1914), a
renda gerada pelo setor cafeeiro permaneceu estagnada ou diminuiu.38 Em contrapartida, uma
massa crescente do excedente interno continuava fluindo para o exterior. A dívida externa em
moeda nacional quase dobrou no mesmo período.39
Cessaram os dinamismos da economia cafeeira sobre a expansão e diferenciação da
estrutura sócio-econômica interna e o padrão de dominação imposto pelas elites agrárias
de pagamentos, saques nos depósitos da Caixa de Conversão começaram a ocorrer, diminuindo suas reservas,
contraindo o crédito disponível na economia e agravando a crise.
38
Entre 1895 e 1908 a renda gerada pelo setor cafeeiro contraiu. Apenas em 1909 os níveis de exportação do
café se restabeleceram (o valor total das exportações do café em 1895 foi de 543,3 e em 1909 533,8 mil contos).
Após um crescimento de cerca de 30,8% entre 1909 e 1912 (533,8 para 698,3 mil contos), com o fim da
intervenção no mercado cafeeiro novamente a renda do setor contraiu (de 698,3 em 1913 para 439,7 mil contos
em 1914).
39
A dívida externa em circulação aumentou de 35,7 milhões de libras em 1895 para 98,5 milhões em 1914 (90,6
milhões de libras e 198.464.500 de francos que, ao câmbio 25 francos/libras, totalizam 7,9 milhões de libras).
Em moeda nacional essa dívida quase dobrou (passou de 862,3 mil contos, ao câmbio médio no ano de 1895 de
24$151 mil-réis por libra esterlina, para 1.598,2 mil contos, ao câmbio de 16$220).
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passou a imprimir custos cada vez mais altos. Através de sua forma de dominação, as classes
cafeeiras não apenas passaram a inviabilizar sua própria produção (reproduziam o mecanismo
que lhes roubava o excedente) como a bloquear as demais atividades econômicas e, assim,
bloquear o avanço da divisão social do trabalho rumo ao capitalismo industrial (a renda dos
outros setores internos passou a sustentar a hegemonia cafeeira e, indiretamente, aumentar a
massa de excedente apropriada pelos agentes estrangeiros, ainda que esses setores não
dependessem da intermediação financeira externa para realizar sua produção).
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Fronteiras, Trabalho e Café no Interior Paulista:
uma proposta de estudo. (1917-1937)
Rogério Naques Faleiros∗

Resumo:
O texto visa discutir preliminarmente as relações de trabalho e as possibilidades de ascensão social
a partir da condição de colono nas lavouras de café do interior paulista entre 1917 e 1937.
Inicialmente apresentamos as políticas de valorização dos preços do café vigentes no período
entendendo-as como emuladoras de um rápido processo de expansão das "fronteiras agrícolas",
faixas territoriais continuamente em movimento com vistas à ampliação da acumulação de capitais.
Posteriormente listam-se algumas referências bibliográficas indispensáveis ao entendimento das
relações de "colonato". Em seguida apresentamos as diferentes "situações" da lavoura cafeeira em
São Paulo concluindo que às diversas regiões do estado correspondiam diferentes formas de
remuneração, todas elas mediadas pelo fenômeno da "fronteira" em expansão.
Palavras-chave: Fronteira, São Paulo, Cafeicultura, Colonato, Regiões.

1) A década de 20: contradições evidentes

A economia exportadora cafeeira constitui a primeira fase do processo de desenvolvimento
capitalista brasileiro1. A acumulação cafeeira se faz sob o signo do capital mercantil e, no seu
movimento contraditório, impulsiona o surgimento da grande indústria e, mais ainda, o de um
núcleo embrionário produtor de meios de produção. Esses elementos significarão a negação do
padrão mercantil exportador de acumulação e se constituirão em bases para que a transição
capitalista avance a uma nova etapa, agora sob o signo do capital industrial. A década de 20
constitui o momento privilegiado para a compreensão deste processo: momento de auge da
economia exportadora cafeeira e também o momento de sua crise estrutural, desenvolvidas que
foram até o paroxismo de suas contradições2.
Entre 1919 e 1929, o capital cafeeiro conheceu notável expansão. Basta recordar que a
produção média cresce de 14,1 milhões de sacas entre 1914/15 e 1918/19, para 18,2 entre 1924/25 e
1928/29, chegando aos espantosos 24,2 milhões entre 1929/30 e 1933/34; ou, então, que a receita
média das exportações passa de 527.000 contos de réis, entre 1910 e 1918, para mais de 2.000.000
de contos de réis entre 1919 e 1929. Este boom somente foi possível porque foi favorecido por um
conjunto de condições verdadeiramente excepcionais. Terras apropriadas havia em abundância,
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zonas abertas são aproveitadas com maior intensidade, surgem novas zonas3, até mesmo em solos
pouco favoráveis revivem, como por encanto, algumas áreas decadentes. As zonas maduras
(Central, Mogiana e Paulista) acresceram significativamente seus cafezais e as zonas novas
(Araraquarense, Noroeste e Alta Sorocabana) são palco de uma explosão sem precedentes no
número de cafeeiros plantados e de habitantes: em 1920 estas regiões abrigavam um milhão de
pessoas, em 1935 33,1 milhões4 compunham a população destas regiões, 63,5% do total.
As causas da expansão da atividade cafeeira nos anos vinte explicam-se por vários fatores.
Aureliano destaca a importância da evolução altamente favorável dos preços internacionais do café,
explicada, antes de mais nada, pelo vigor da demanda externa, que decorre da situação de
prosperidade atravessada pelas economias importadoras durante este período, especialmente pela
economia norte-americana. Os Estados Unidos experimentaram um período de rápido crescimento
durante a 1ª Guerra Mundial, sendo a principal supridora de armamentos e produtos agrícolas para
os países envolvidos5.
João Manuel Cardoso de Mello destaca, além da farta disponibilidade de terras férteis ao
café, a não existência de obstáculos do lado da oferta de força de trabalho. Afirma também que:
“tomada a década de 20 como um todo, praticamente o complexo exportador cafeeiro mostrou-se
dinâmico6”. Entre 1924 e 1929 o café dará para tudo: as exportações sobem para uma média de
93,5 milhões de libras anuais, contra 74,6 entre 1919 e 1923, as relações de troca melhoraram
substancialmente, e as entradas de capitais externos aumentam em muito.
Do ponto de vista das condições de realização da produção, Cardoso de Mello afirma que
foram altamente estimulantes, não somente pelo fato de na década de 20 os mercados centrais
3
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apresentarem um crescimento significativo, mas também porque se recorreu durante quase todo o
tempo à “valorização do café”. Dentre estas valorizações aqui destacaremos três: a de 1917-20, a de
1921/24 e a “defesa permanente”. Na primeira, segundo Delfim Netto, a intervenção do Estado de
São Paulo foi feita em virtude da safra 1917/18, que se apresentava relativamente volumosa,
atingindo 15 milhões de sacas, quando o consumo, por causa da 1ª Guerra Mundial havia caído
abaixo deste nível. Os mecanismos de defesa foram facilitados pela geada de 1918, que reduziram a
produtividade dos cafeeiros tornando a oferta brasileira muito inferior à normal. Nessas
circunstâncias, era inteiramente natural que a procura, principalmente dos especuladores, se
precipitasse, o que elevou os preços do Rio 7 de 10,7 cents/libra peso para 17,3 em dezembro do
mesmo ano, que, depois de uma ligeira baixa, atingiu 22,8 cents/libra peso em julho de 19197. “O
que se pode dizer desta situação é que o estado de São Paulo, comprando café (compras efetuadas
por emissões de papel-moeda), impediu que os preços em moeda nacional caíssem a níveis ainda
mais baixos e que, agindo como agiria um especulador normal, usufruiu dos benefícios de um
movimento favorável de mercado8”.
Já a valorização de 1921-24 contava com dois aspectos inversamente colocados no
programa de valorização anterior; agora a inflação mundial liquidou-se numa crise de importantes
proporções e o volume de produção apresentou-se acrescido. Ainda segundo Delfim Netto a
depressão que se seguiu à prosperidade do pós-guerra nos Estados Unidos foi curta e severa. “O
índice de produção industrial caiu de 95, em fevereiro de 1920, para 64, em março de 1921. O
índice de emprego caiu de 116, em março de 1920, para 80, em julho de 1921, mas o índice de
pagamentos totais de salários caiu ainda mais, de 125, em junho de 1920, para 72, em julho de
1921. A queda dos preços do atacado foi enorme, passando de 247, em maio de 1920, para apenas
138 em janeiro de 1922, o que representa uma queda de 45%. Esse violento movimento de
contração reduziu o nível de rendimento dos consumidores e, consequentemente, causou uma
retração na procura, o que significa que, para manter-se o mesmo nível de consumo, teria sido
preciso conceder-se diminuições importantes nos preços9”. Era justamente a queda do preço o fator
que caracterizava a crise, e prontamente a intervenção federal se fez presente, sobretudo por dois
fatores: o sucesso das intervenções anteriores e a doutrina que consagrava o café como um
problema nacional. Nas palavras do presidente Epitácio Pessoa: “o café representa a principal
parcela no valor global de nossa exportação e é, portanto, um problema nacional, cuja solução se
impõe à boa política econômica e financeira do Brasil10”.
Utilizando-se como garantia o café adquirido, levantou-se um empréstimo externo de 9
milhões de libras esterlinas em 1921 cuja finalidade era a paulatina liquidação dos estoques. Mais
uma vez as condições de produção auxiliaram uma liquidação feliz da operação, pois as safras de
1921/22 e 1922/23 foram das menores de que se tinha notícia desde o começo do século e o estoque
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mundial do produto, que havia atingido 10 milhões de sacas em julho de 1919 caiu para 5,3 milhões
no mesmo mês de 1923.
Os esquemas valorizadores até 1923 mostraram-se plenamente satisfatórios no que diz
respeito à valorização do preço do café. Em função disso e da permanência da especulação
comercial, o presidente Epitácio Pessoa em 17 de outubro de 1921, enviou mensagem ao Congresso
pedindo a defesa permanente do café. Discorrendo sobre a importância desse produto para a
economia nacional e sobre a escassez de recursos para esse setor, propunha o presidente a formação
de um Conselho de Defesa Permanente do Café, argumentando que a insuficiência de nossa
organização bancária tornava precária a situação dos produtores11.
O conselho deveria operar com um capital inicial de 300 mil contos, destinados a
empréstimos aos produtores e à compra do café a fim de regularizar a oferta, além de financiar a
propaganda no exterior. O capital seria constituído pelos lucros advindos das operações de
valorização e também por emissões de papel-moeda sobre lastro-ouro e lastro-café. Seria função do
conselho também regular a entrada da safra nos portos de Santos e do Rio de Janeiro, represando
parte dela no interior através dos armazéns reguladores. O objetivo era impedir o afluxo de grandes
quantidades de café aos portos num mesmo período, evitando-se assim as especulações fortuitas.
Em 1924 criou-se o Instituto de Defesa do café, depois chamado de Instituto do Café12. O
expediente do empréstimo externo foi o escolhido, para tanto, foi criada uma taxa de 1 mil-réis
sobre cada saca de café que transitasse pelo estado, que serviria de garantia a um empréstimo
externo que seria o fundo da defesa permanente do café. Na defesa permanente o fazendeiro
depositava nos armazéns e recebia um “conhecimento de depósito de café” que depois era levado ao
Banco. Uma vez apresentado o “conhecimento” tinha-se acesso a um empréstimo especial para a
cafeicultura. Os Bancos, por sua vez, iam ao Instituto do Café que lhes entregava o equivalente
àquele documento para que pudessem financiar outros fazendeiros e receber novos juros13.
As desastrosas conseqüências da defesa permanente são bastante conhecidas. Os preços
mantidos num nível alto estimularam cada vez mais a produção e, com isso, os estoques
aumentaram incomensuravelmente. Além disso, a defesa aumentou a concorrência com outros
países favorecidos pelo alto preço. “Tudo isso encerrava um círculo vicioso, em que os estoques
aumentavam os preços que aumentavam a produção que impunha, por sua vez, o aumento dos
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estoques14”. A inviabilidade de tal mecanismo eclode na crise de 29, que revela de forma límpida
os paroxismos de uma economia agro-exportadora.
Mas, porque se defendia os preços com tanto afinco? Por que as defesas do café eram um
projeto nacional? O que existia de fato era uma dependência financeira estrutural em função do
predomínio quase que absoluto da economia agro-exportadora, isto é, em função do lugar ocupado
pelo Brasil na divisão internacional do trabalho como mero exportador de bens primários. O baixo
desenvolvimento de nossas forças produtivas, ainda que crescente nos anos 20, determinavam o
lugar ocupado pelo país no cenário internacional. Éramos um país exportador de bens primários e,
como tal, o ponto dinâmico de nossa economia residia na produção exportadora, deixando a
atividade voltada para o mercado interno numa posição completamente secundária. Era o café
praticamente o único alicerce da estrutura financeira de São Paulo e do governo federal. Dadas estas
características faz-se necessário entender as defesas do café como “âncora de sobrevivência” do
Estado brasileiro, uma vez que garantir bons preços significava capacidade para importar e um certo
controle sobre o balanço de pagamentos.
Sérgio Silva entende que as valorizações recorrentes durante a República Velha garantiram
o desenvolvimento capitalista no Brasil “na medida em que asseguraram a continuidade da
acumulação na economia cafeeira. A valorização teve como conseqüência o prosseguimento da
transição capitalista15”. Assinalando o grau de dependência de tal mecanismo de manutenção e
elevação dos preços conclui que a partir da valorização a realização da mais-valia torna-se
praticamente impossível sem o financiamento de bancos estrangeiros; não é gratuito o fato de que
nessa época o capital estrangeiro torna-se dominante ao nível da comercialização do café e as filiais
dos bancos estrangeiros desenvolverem-se mais rapidamente.
2) A Crise de 1929: o excesso da oferta.
Celso Furtado aponta que os impactos da crise de 1929 na economia cafeeira atingiram
grandes proporções porque fora sobretudo uma crise de oferta, gestada no decorrer de toda a década
de 20 graças às defesas governamentais colocadas em prática durante este período. Ao deflagrar-se
a crise mundial a produção cafeeira, que se encontrava em altos níveis, teria de seguir crescendo,
14
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pois os produtores haviam continuado a expandir as plantações até aquele momento. Já em 1917 o
próprio presidente do estado de São Paulo Altino Arantes, juntamente com Augusto Ramos
pronunciaram-se advertindo que “se continuassem as plantações a noroeste do estado e nas
fronteiras com o Paraná, era inevitável uma grande superprodução. Essas plantações seriam
aceleradas logo a seguir e constituiriam a mais poderosa alavanca para a destruição de todo o
mecanismo de defesa pacientemente armado pelo Brasil16”. Para se ter uma idéia do volume da
produção de café neste período, basta assinalar que “para os dez anos seguintes excedia, com
sobras, a capacidade previsível de absorção dos mercados compradores17”.
Junta-se a este problema da superprodução o fato de que era totalmente impossível obter
crédito no exterior para financiar a retenção de novos estoques, pois o mercado internacional de
capitais se encontrava em profunda depressão e o crédito do governo desaparecera com a
evaporação das reservas18. A grande acumulação de estoques de 1929, a rápida liquidação das
reservas metálicas brasileiras19 e as precárias perspectivas de financiamento das grandes safras
previstas para o futuro, aceleraram a queda do preço internacional do café iniciada conjuntamente
com a de todos os produtos primários em fins de 1929. Essa queda assumiu proporções
catastróficas, pois, de setembro de 1929 a esse mesmo mês de 1931, a baixa foi de 22,5 centavos de
dólar por libra para 8 centavos. Dadas as características da procura do café, cujo consumo não baixa
16
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durante as depressões nos países de elevadas rendas, essa tremenda redução de preços teria sido
inconcebível sem a situação especial que se havia criado do lado da oferta. Basta ter em conta que o
preço médio pago pelo consumidor norte-americano, entre 1929 e 1931, baixou apenas de 47,9 para
32,8 centavos por libra. Acumularam-se, portanto, os efeitos de duas crises: uma do lado da procura
e outra do lado da oferta, às quais podemos agregar a dificuldade de financiamento. A situação
favoreceu as organizações intermediárias no comércio de café, as quais, percebendo a debilidade da
posição da oferta, puderam transferir para os produtos brasileiros grande parte de suas perdas
causadas pela crise geral20.
Ainda com Furtado, tratando do conjunto da economia brasileira e das dinâmicas, impactos
e encadeamentos intra-setoriais no período da crise, afirma que ao garantir preços mínimos de
compra remuneradores para a grande maioria dos produtores, estava-se na realidade mantendo o
nível de emprego na economia exportadora e, indiretamente, nos setores produtores ligados ao
mercado interno. Ao evitar-se uma contração de grandes proporções na renda monetária do setor
exportador, reduziam-se proporcionalmente os efeitos do multiplicador de desemprego sobre os
demais setores da economia21. Como a produção de café cresceu nos anos da depressão, tendo sido
a colheita máxima de todos os tempos a de 1933, é evidente que a renda global dos produtores
agrícolas se reduziu menos que os preços pagos a esses produtores, numa relação preço/quantidade
a rentabilidade do empreendimento mostrava-se satisfatória. Dessa forma, ao permitir que se
colhessem quantidades crescentes de café, estava-se inconscientemente evitando que a renda
monetária se contraísse na mesma proporção que o preço unitário que o agricultor recebia por seu
produto.
A estratégia parece ter dado certo, Furtado possui uma avaliação positiva sobre as formas de
como o Brasil se comportou durante a crise. A redução da renda monetária, no Brasil, entre 1929 e
o ponto mais baixo da crise, se situa entre 25% e 30%, sendo, portanto, relativamente pequena se
comparada com a de outros países. Nos EUA, por exemplo, essa redução excedeu a 50%, não
obstante os índices de preços por atacado, desse país, tenham sofrido quedas muito inferiores às do
preço do café no comércio internacional. A diferença está em que nos EUA a baixa de preços
acarretava enorme desemprego, ao contrário do que estava ocorrendo no Brasil, onde se mantinha o
nível de emprego se bem que se tivesse de destruir o fruto da produção. 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 Keynes22.
Dessa forma, a política de defesa do setor cafeeiro nos anos da grande depressão concretiza-se num
verdadeiro programa de fomento da renda nacional.
Carlos Manuel Peláez não concorda com as preposições básicas de Furtado a respeito das
estratégias desenvolvidas pelo Brasil no contexto da crise de 29. Afirma o autor cubano: “as teses
de Furtado sobre o assunto dificultam um raciocínio esclarecido sobre um dos períodos mais
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importantes da história da América Latina e é uma fonte de sérias confusões para audiências não
versadas no assunto23”.
Um dos pontos de divergência é a fonte de recursos da qual o governo brasileiro se utilizou
para sustentar o preço do café e as despesas crescentes com a incineração. Segundo Peláez a compra
e destruição dos estoques foram financiadas, principalmente, pelos novos impostos de exportação e
não por emissão de moedas, ou seja, prevaleceu durante a crise uma política monetária e fiscal de
características ortodoxas24. O impacto positivo da política de defesa do café sobre os níveis de renda
é um dos pontos mais contestados por Peláez, segundo o qual a política de gastos do governo para a
defesa do café não foi tão importante para a manutenção da renda nominal, conforme afirma
Furtado. “Peláez calculou a renda nominal total entre 1929 e 1933 concluindo que a contração foi
de 41%. Furtado, como foi mencionado, tinha estimado que a redução da renda foi de cerca de 25%
a 30%, isso em 1933, período apoteótico da depressão25”.
Manter o preço internacional do café foi interessante não só do ponto de vista de
manutenção da dinâmica e da renda interna, mas também estratégico do ponto de vista do processo
de industrialização. A mudança da economia agro-exportadora para industrial, “crescimento para
dentro” em lugar de “crescimento para fora” não significou o fim da atividade cafeeira, muito
menos a diminuição da importância deste produto para as exportações do Brasil. Na verdade,
durante as fases conhecidas como industrialização restringida (1933-37)” e “substituição de
importações (1937-50)” o café assume um papel muito importante pois é o gerador de divisas que
garante a capacidade para importar (ainda que reduzida em relação ao passado). Seria difícil pensar
a industrialização brasileira sem os encadeamentos na economia nacional gerados por esta atividade
23

Carlos Manuel PELÁEZ. Análise econômica do programa brasileiro de sustentação do café – 1906/45:
Teoria, política e mediação. In: Ensaios sobre o café e desenvolvimento econômico. Rio de Janeiro: Instituto
Brasileiro do Café, 1973, p. 200.
24
Pedro Paulo Zahluth BASTOS, utilizando-se de uma comunicação oral proferida por Furtado em 1980, nos
mostra os homens de 1930 partilhavam de algumas convicções ortodoxas, ou seja, a proteção comercial que
induziu a substituição de importações industriais não foi preconcebida, ou ainda que o programa de fomento
da renda nacional fôra inconsciente. Foi a brutal e profunda mudança do contexto externo que canalizou as
energias do país em outra direção, desacreditou a ideologia do país “essencialmente agrário”, fez com que
novos líderes vissem a realidade de uma outra forma... o novo discurso ideológico apenas se define
lentamente, mas não se imagine que os que chegaram ao poder em 1930 tinham percepção da natureza das
mudanças que estavam em curso, ou que dispunham de um projeto para mudar o Brasil. Quando se tratava de
formular política comercial, monetária ou fiscal, continuavam a predominar as idéias do passado. As
mudanças foram impostas pelos fatos (...) nada disso foi feito a partir de um projeto”. Em outras palavras,
Bastos qualifica o debate entre ortodoxos e “emissionistas” na crise de 29 como uma ‘falsa questão’,
assinalando que o deve observar o pesquisador são os fatos, condições e contextos que levaram os homens a
agir de tal forma. “A recuperação econômica dos anos 30 não resultou de uma revolução epistemológica
prévia, pois houve grande hesitação em apoiá-la com políticas diferentes das ortodoxas (...) À medida que
ficou claro que a recuperação assumia novas bases e que a crise dos mercados internacionais de capitais era
mais profundo que se imaginara, se foi constituindo gradualmente um projeto de desenvolvimento que
concebia a “intervenção estatal” como meio de saída da crise, através de mecanismos creditícios, cambiais e
empresas estatais”. Cf: A Dependência em Progresso: fragilidade financeira, vulnerabilidade comercial e
crises cambiais no Brasil (1890-1954). Campinas: IE/UNICAMP, 2001, p. 6 e 167. Tese de doutoramento.
25
Wilson SUZIGAN. Op. cit., p. 64. Este livro destaca também as opiniões de Fishlow, Sílber e Eliana
Cardoso sobre a defesa do café nos anos 30, todavia, a reconstituição de tais argumentos não se faz
necessário. Cabe apenas considerar que seus escritos corroboram as preposições básicas de Celso Furtado, ou
seja, de que a defesa do café possuía um caráter expansionista e que verificou-se uma manutenção e
crescimento da renda interna, estimulando assim a expansão do produto industrial.
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e os impostos posteriormente investidos no processo de estabelecimento de um departamento leve
de meios de produção. Sônia Draibe corrobora tal afirmação destacando que “um avanço limitado e
mais moderado do setor de bens de consumo, e até mesmo de bens leves de produção [nos quadros
do ocorrido durante a “industrialização restringida”] poderia ser perfeitamente sustentado pela
capacidade de importar gerada pelo setor exportador dominante, dentro da vinculação clássica à
divisão internacional do trabalho, de forma que ficasse assegurada a reprodução do capital constante
industrial necessário à produção ampliada de bens de consumo, em outros termos, os interesses
estratégicos do capital cafeeiro poderiam oferecer suporte a uma ‘via conservadora de
desenvolvimento26’”. Dada a situação e os embates políticos no seio do Estado e da sociedade, tal
“via” foi superada. Não cabe aqui uma discussão sobre os interesses e as vias de desenvolvimento
em questão que resultaram na revolução de 30 e na transformação da natureza de nossa economia a
partir de então, cabe apenas ressaltar a importância estratégica do café para a industrialização no
período de 1930 a 1937.
Sob o signo da acumulação mercantil, na vigência da República Velha, “o setor industrial
dependia duplamente do capital cafeeiro: em primeiro lugar, para se expandir fisicamente, para
repor e ampliar a sua capacidade produtiva, depende da capacidade para importar gerada no setor
exportador, que substitui desta forma, pelo lado da demanda para trás, um verdadeiro departamento
de bens de produção. Em segundo lugar, o setor industrial é incapaz de gerar endogenamente o seu
próprio mercado, dependendo para a sua expansão inicial de mercados prévios e “externos”, criados
direta ou indiretamente pelo complexo exportador, mesmo que seja pela via do gasto público ou da
expansão da urbanização. Essa dependência ante o setor exportador, pelo lado da acumulação, é
decisiva, pois o modo de produção capitalista se torna dominante no Brasil por força da própria
expansão cafeeira, mas não se geram, em simultâneo, forças produtivas capitalistas capazes de
reproduzir, endogenamente, o conjunto do sistema. Vale dizer, não se passa ao mesmo tempo, ao
modo especificamente capitalista de produção, ao chamado capitalismo industrial27”.
É justamente esta a realidade em vias de transformação após a Revolução de 30 e a
ascensão de Getúlio Vargas. Cardoso de Mello esclarece a questão: “Penso que em 1933 se inicia
uma nova fase do período de transição, porque a acumulação se move de acordo com um novo
padrão. Nesta fase, que se estende até 1955, há um processo de industrialização restringida. Há
industrialização porque a dinâmica da acumulação passa a se assentar na expansão industrial, ou
melhor, porque existe um movimento endógeno de acumulação, em que se reproduzem,
conjuntamente, a força de trabalho e parte crescente do capital constante industriais; mas a
industrialização se encontra restringida porque as bases técnicas e financeiras da acumulação são
insuficientes para que se implante, num golpe, o núcleo fundamental da indústria de bens de
produção, que permitiria à capacidade produtiva crescer adiante da demanda, autodeterminando o
processo de desenvolvimento industrial28”.
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Sônia Miriam DRAIBE. Rumos e metamorfoses. Um estudo sobre a constituição do Estado e as alternativas
da industrialização no Brasil 1930-1960. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985, p. 34.
27
Maria da Conceição TAVARES. Acumulação de capital e industrialização no Brasil. Campinas:
IE/UNICAMP, 1998. Série 30 anos Economia Unicamp, p. 127.
28
João Manuel CARDOSO DE MELLO. Op. Cit., p. 116-17.
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Apesar da importante mudança das bases da acumulação nacional, a industrialização
restringida29 configurou um padrão “horizontal” de acumulação, porque nem a capacidade produtiva
cresceu adiante da demanda, nem, muito menos, houve grandes e abruptas descontinuidades
tecnológicas. E não poderia ser diferente: uma vez ainda dependente da capacidade para importar
gerada pelo setor exportador, a natureza do nosso processo de industrialização não poderia
transformar-se de forma radical.
Depender do café ainda era o aspecto limitante da indústria nacional. Entre 1933 e 1937, a
política cafeeira continuou representando um importante papel na sustentação deste setor, seja
retirando excedentes do mercado, seja através do “Reajustamento Econômico30”. Entretanto, houve
por parte do Estado um esforço inequívoco para limitar ao máximo sua participação, não se concede
nenhum estímulo ao setor cafeeiro além do indispensável para impedir sua ruína e defender a
capacidade para importar, que mesmo estagnada, era a única garantia de possibilidade de
continuidade do processo de industrialização. Neste período, dados os altos estoques do produto, os
preços internacionais do café não reagiram, permanecendo em torno de 8 cents por libra-peso, 60%
abaixo do preço de 192931. As sempre desanimadoras receitas de exportação do café e as
dificuldades cambiais que enfrentávamos levaram o governo brasileiro a tentar a todo custo a
diversificação de exportações e de mercados. A orientação era de reduzir ao mínimo a sustentação
do café, concepção que atinge seu auge em 1937, quando se estabeleceu a chamada “política de
concorrência”. A idéia era deixar o café chegar normalmente aos portos de embarque livre de
impostos, o que atenderia a dois objetivos: abolir gradualmente a programa de ajuda a forçar um
acordo internacional de preços com os países concorrentes, crias das valorizações outrora
implementadas pelo Brasil. Termina-se em 1937 um longo ciclo de defesas do café.
3) O Trabalho no Café: a mobilidade social em questão.
A questão das relações de trabalho vigentes na cafeicultura paulista suscitou em diferentes
épocas e contextos um grande número de interpretações complementares e/ou divergentes sobre a

29

“O problema crucial consiste em explicar porque a industrialização se manteve restringida, ou melhor,
porque não se instalou de forma mais ou menos concentrada no tempo e adiante da demanda, o núcleo
fundamental do departamento de bens de produção, mas ao contrário, sua implantação se deu de maneira
limitada e relativamente lenta, ampliando-se as bases técnicas da acumulação sempre a reboque da demanda.
(...) Historicamente a indústria pesada nasceu apoiada à grande inovação representada pela estrada de ferro e
contou nos países atrasados (EUA, Alemanha, Rússia e Japão) com o suporte decisivo do Estado e com o
apoio não menos importante do capital bancário, que, mobilizando e concentrando capitais, acabou por se
mesclar ao capital industrial”. Cf: João Manuel CARDOSO DE MELLO. Op. Cit., p. 118. A confluência de
interesses que resultou na industrialização pesada destes países não se verificou no Brasil. Dado o baixo
desenvolvimento do sistema financeiro nacional, a indisponibilidade de capitais externos nos anos 30 e a alta
concentração tecnológica própria do capitalismo monopolista, o processo de industrialização manteve-se
restringido.
30
“A lei do Reajustamento Econômico foi promulgada por Vargas em 1º de dezembro de 1933 decretando a
redução em 50% das dívidas de agricultores contraídas até 30 de junho de 1933. Para indenizar os credores,
ficava o Ministério da Fazenda autorizado a emitir até o limite de 500.000 contos de réis em apólices do
governo, a juros de 6% anuais. As apólices seriam resgatáveis dentro do prazo de trinta anos, com juros pagos
semestralmente, em junho e dezembro de cada ano”.
31
Liana AURELIANO. Op. Cit., p. 135.
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natureza e as especificidades do colonato32. Alguns autores destacaram a virtuosidade de tal sistema
de trabalho apontando-o como o responsável pela ascensão social e melhoria de vida dos colonos,
que a partir dos recursos acumulados tornaram-se proprietários. Uma outra parte da bibliografia
aponta para a precariedade das relações estabelecidas entre fazendeiros e colonos, argumentando
que as possibilidades de ascensão social eram mais remotas. Cabe a nós, neste momento, apenas
destacar as principais referências que constituem o debate acerca dos limites e possibilidades das
relações de trabalho e a mobilidade social conquistada ou não pelos agentes envolvidos.
Autores como José de Souza Martins e Brasílio Sallum Jr. analisaram as relações de
trabalho entre fazendeiros e colonos sob uma perspectiva mais teórica, buscando nos referenciais
existentes, sobretudo no marxista, o entendimento das especificidades de tais relações. Ambos
apontaram para uma complexa imbricação de características capitalistas e "não-capitalistas" no
colonato. Sallum Jr.33, apoiando-se numa exegese da análise da renda em Marx, Livro III do
Capital, afirma que os fazendeiros no oeste paulista eram, ao mesmo tempo, proprietários
territoriais e capitalistas. Sob a primeira face formavam os cafezais, arrendando terra aos
formadores, e sob a segunda agiam como capitalistas, pagando salários; a diferença entre o que o
colono recebia e o valor de seu trabalho era a renda paga, ou seja, o preço da utilização da terra.
Assim, os colonos e os fazendeiros se vinculavam em dupla relação: capitalista (salário) e précapitalista (renda). Os fazendeiros eram ao mesmo tempo proprietários rurais e produtores
capitalistas. Os colonos, por sua vez, eram assalariados e arrendatários em regime de subsistência.
Para os fazendeiros, a renda correspondia ao que eles deveriam ter pago em salários reais adicionais
para manter a força de trabalho. Isto é, a renda pode ser vista como salário de mercado para todo o
trabalho já prestado subtraindo-se o salário monetário já pago.
Em O Cativeiro da Terra Souza Martins aponta que as relações de colonato caracterizam-se
como "não-capitalistas", entretanto são relações produzidas e organizadas a partir dos interesses da
produção capitalista, melhor dizendo, da acumulação mercantil. Tem-se, então, a "produção
capitalista de relações não capitalistas de produção". Para o autor a hipótese é que o capitalismo, na
sua expansão, não só redefine antigas relações, subordinando-as à reprodução do capital, mas
também engendra relações não-capitalistas igual e contraditoriamente necessárias a essa
reprodução34. Souza Martins também discute as condições dos colonos em outro plano de abstração
concluindo que as possibilidades de ascensão eram muito reduzidas. Dado o endividamento inicial
(oriundo das despesas com a passagem), as dívidas contraídas ao longo do contrato de trabalho e os
mecanismos de exploração, coordenados por uma relação extremamente desigual, tinha-se um
conjunto de fatores que redundavam em um alto grau de exploração da força de trabalho dos
colonos. O acesso à terra, para este autor, construía a ilusão de que os colonos trabalhavam para si,
quando na verdade garantiam a sua reprodução como trabalhador, sem contar o fato de que os

32

O contrato-padrão com o colono provia um pacote salarial e outros incentivos, três formas principais de remuneração
eram especificadas: salário em dinheiro para o trato das plantações de café, para a colheita dos frutos e para o trabalho
diário não especializado (diária). Além disso, o contrato fornecia moradia gratuita e usufruto da terra para culturas de
subsistência. Todos os salários se estabeleciam numa base por unidade - uma quantia fixa de dinheiro por mil pés tratados,
por unidade de volume colhido de café ou por dia trabalhado.
33
Brasílio SALLUM JR. Capitalismo e cafeicultura. Oeste paulista: 1888-1930. São Paulo: Duas Cidades, 1982, p. 26 e
seguintes.
34
José de Souza MARTINS. O cativeiro da terra. São Paulo: Livraria editora de ciências humanas, 1979, p. 20 e
seguintes.
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fazendeiros selecionavam para si os lotes de melhor qualidade.
Chiara Vangelista destaca a necessidade de se discriminar as ofertas e as demandas por
trabalho na economia paulista da República Velha. Segundo a autora as etapas do processo de
produção de café exigiam diferentes perfis, impunham diferentes demandas à sociedade: eram
necessários homens desenraizados e aventureiros para os esporádicos trabalhos de derrubada das
matas, famílias para a formação e trato dos cafezais, trabalhadores avulsos e eventuais para a
colheita, assalariados para a manutenção de máquinas de beneficiamento e das instalações, para a
construção de armazéns, tulhas e terreiros para a secagem dos grãos, entre tantas outras atividades,
de modo que não se pode falar em uma ascensão social de forma homogênea entre ofertas de
trabalhadores tão singulares35. Dada a complexidade da demanda e da oferta de trabalho a autora
relativiza as discussões sobre as possibilidades de ascensão social mostrando-nos a dificuldade de
se discutir a questão frente aos inúmeros trabalhos, perfis e atores existentes na economia paulista
do período.
Verena Stolcke, tratando mais especificamente das "Colônias", destaca o fato de que os
proprietários possuíam especial interesse em empregar núcleos familiares nas fazendas. Existia uma
ideologia de solidariedade e cooperação familiar que permitia aos cafeicultores explorar ao máximo
toda a família imigrante. A partir da preeminência da autoridade do marido/pai sobre os membros
da família o trabalho era todo organizado sobre esta base, as remunerações em nenhum momento
eram estabelecidas individualmente e as famílias eram coletivamente exploradas36.
A questão da fronteira agrícola merece destaque central nas interpretações que postulam
condições positivas à ascensão social a partir das relações de colonato. Dentre estas interpretações
merecem destaque Thomas Holloway e Mauricio Font. Para Holloway a fronteira agrícola em
expansão criava uma instabilidade muito grande nas relações de trabalho estabelecidas entre
fazendeiros e imigrantes nas zonas mais antigas. Verificava-se um intenso deslocamento de famílias
de colonos para as regiões mais novas, virgens em produtividade tanto para o café, planta de caráter
perene, quanto para as lavouras de alimentos. Outro fator a se considerar também é a
disponibilidade de terras nas novas regiões, a partir da qual os colonos poderiam ter acesso a
maiores terrenos, o que correspondia a uma vantagem em relação às regiões de propriedades já
consolidadas e de solos já desgastados pelo café. A partir deste mecanismo as fronteiras criavam um
efeito de atração quase que irresistível o que redundava, também nas zonas antigas, em melhorias
nas condições de ascensão dos colonos37.
Mauricio Font parece distinguir, também a partir das possibilidades nas fronteiras, uma
forma de colonização distinta do restante da história do Brasil. Segundo o autor existem bases
suficientes para argumentar que as fases posteriores da expansão do café em São Paulo
presenciaram o surgimento de outras formas de produção, principalmente de pequenos e médios
proprietários. Este argumento é sustentado pelos dados fornecidos por Sérgio Milliet e José
Francisco de Camargo, que apontam a existência crescente de pequenas e médias propriedades em
São Paulo entre 1920 e 1940, sobretudo nas regiões da Araraquarense, Alta Paulista e Noroeste.
35

Chiara VANGELISTA. Os braços da lavoura: imigrantes e caipiras na formação do mercado de trabalho paulista
(1850-1930). São Paulo: Hucitec/Instituto Italiano de Cultura, 1991.
36
Verena STOLCKE. Cafeicultura: Homens, mulheres e capital. São paulo: Brasiliense, 1986.
37
Thomas H. HOLLOWAY. Imigrantes para o café. Café e sociedade em São Paulo 1886-1934. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1984.
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Segundo o autor a própria plataforma eleitoral de Washington Luís durante sua campanha para a
presidência do estado de São Paulo (esquecendo-se o autor que plataformas eleitorais na maioria
das vezes não se consubstanciam) confirma a importância, na época, do sistema paulista de
pequenas propriedades. Seu tema principal era que estava ocorrendo uma "transformação
'silenciosa' no sistema de posse da terra, através da subdivisão dos latifúndios e dos novos padrões
de povoamento nas áreas virgens do oeste"38.
A hipótese central desenvolvida pelo autor é que as combinações próprias das relações de
colonato permitiram a alguns colonos tornarem-se produtores independentes de mercadorias,
provendo assim as bases que tornaram possível a mudança para a produção cafeeira independente.
Além de garantir sua subsistência, o direito de usufruto permitiu a produção de excedentes
alimentícios que, naquele contexto de expansão da urbanização da economia paulista, se tornaria,
cada vez mais, uma das fontes básicas de receita monetária.
Assim como Holloway, Font também aponta a existência de uma "disputa" por colonos
entre os fazendeiros. Uma vez estabelecidas as disputas por mão-de-obra ampliavam-se os direitos
de plantio dos colonos como forma de atraí-los. Essa concorrência tornou-se uma fonte fundamental
de atrito entre os fazendeiros. "A imensa maioria das queixas registradas por fazendeiros contra
outros fazendeiros, no Patronato Agrícola durante a década de 1920, concernia ao 'aliciamento' de
colonos (55%) e ao não pagamento de antigas dívidas dos colonos por eles contratados (42%)39".
Nas disputas por colonos os fazendeiros estabelecidos na fronteira móvel estavam em
considerável vantagem. Tinham muita terra virgem, de modo a poderem oferecer os contratos mais
atraentes aos colonos: aqueles para "formar" novas roças (contratos de formação). Durante os 4-6
anos necessários para uma muda começar a produzir, o espaço de cerca de 3,5m entre as fileiras de
café podia ser usado para plantar milho e feijão - que, com o arroz, eram os principais alimentos da
dieta do colono. Por sua vez, a terra disponível no Oeste significava que, ao invés de adotar
inovações tecnológicas para intensificar a produção, os fazendeiros poderiam optar pelo cultivo
extensivo na fronteira mesmo nos anos de baixos preços do café.
As conclusões de Font apontam para a existência de uma estrutura de oportunidades fluidas
que permitiram aos imigrantes buscar as melhores oportunidades dentro ou fora do sistema da
fazenda. A dramática expansão na demanda de culturas alimentares possibilitou às famílias com
38
Maurício FONT. Padrões de ação coletiva dos plantadores paulistas de café: 1932-1933. In: Bernardo SORJ, Fernando
Henrique CARDOSO e Maurício FONT. (orgs.) Economia e movimentos sociais na América latina. São Paulo:
Brasiliense, 1985, p. 220. A plataforma de W. Luís foi extraída do Jornal O Estado de S. Paulo, de 26/01/20.
39
Idem, ibidem, p. 227. O autor aponta também uma diferenciação da propriedade da terra no "oeste novo" em relação ao
"oeste velho". Estas novas regiões eram largamente compostas de terras devolutas ou terras públicas, cuja distribuição em
princípio pertencia ao estado. "Os fazendeiros foram capazes de ignorar ou resistir a várias tentativas realizadas pelos
governos provinciais ou federais desde 1850 para tomar o controle efetivo das terras devolutas e assegurar a prioridade na
sua utilização. Mas no início do século XX, segundo o autor, havia agora uma ameaça real. Políticos importantes, como
Cincinato Braga, invocaram um ato de doação de terras a colonos semelhante ao americano. Esse sentimento também
estava presente no interior do Partido Republicano Paulista e também constava na plataforma de Washington Luís de
1920, que estimava que o governo do estado procederia à subdivisão de terras públicas e latifúndios, para beneficiar
pequenos estabelecimentos rurais". p. 327. Confesso ser um pouco difícil acreditar na existência de um conflito entre o
Estado e os fazendeiros no processo de incorporação de novas terras para a produção de café. Sabemos que o processo de
extensão das fronteiras foi sempre coordenado pelas vicissitudes do capital mercantil em momentos de expansão do
mercado mundial ou melhora dos preços. Sendo o latifúndio a forma básica de organização da produção existente no
campo, e sendo os fazendeiros homens de peso político considerável no Estado, fica difícil acreditar em políticas
favoráveis às pequenas propriedades em detrimento da grande produção. Tal afirmação ainda é mais complicada na
década de trinta, onde a cultura de exportação desempenhava um papel chave no processo de industrialização em curso.
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suficiente força de trabalho atingir economias consideráveis, ao destinar o usufruto dos lotes à
produção de culturas comercializáveis. Para o autor a economia mais ampla, nascida do setor de
exportação do café, desenvolveu uma dinâmica própria que sustentou o surgimento de acordos
alternativos de utilização e posse da terra, principalmente no contexto da fronteira em expansão.
"Lá, os pequenos proprietários, prosperando na produção de diversos gêneros agrícolas, tornaram-se
um elemento predominante na organização social. Esses processos minaram o íntimo monopólio da
terra e do trabalho tradicionalmente reivindicado pelos fazendeiros40".
Grosso modo, visando apenas demonstrar as interpretações que se polarizam, foram estas as
posições que construíram o debate acerca das relações de trabalho estabelecidas no campo e as
possibilidades de ascensão social. Interessante notar que ambas as vertentes, apesar das
discordâncias, corroboram a premissa de que as parcerias e o colonato, apesar da pressuposta
igualdade das partes contratantes, foram efetivamente marcadas por um complexo jogo de
hierarquias sociais e dominações pessoais que subjugaram o trabalho e no limite constituíram a base
e a origem do processo de valorização do capital na economia agro-exportadora da República Velha
e nos momentos subsequentes.
4) As fronteiras do café: proposta para uma análise de conjunto.
Para além da definição geográfica, o termo “Fronteira” se refere à faixa territorial
continuamente em movimento, voltada aos espaços ainda desconhecidos ou livres e passíveis de
serem conquistados, determinada pelo avanço dos processos de povoamento e de criação de uma
estrutura produtiva coerente com o resto do território já ocupado. “A ‘Fronteira’ é um fenômeno
próprio da dinâmica sócio-econômica brasileira; sua expansão, periodicamente fechada e aberta
pelos negócios de produção e exportação do "agrobusiness" e da exploração de recursos naturais
mantém-se ao longo de toda a história econômica brasileira. Assim, a ocupação capitalista de várias
regiões do país amplia a ‘dimensão nacional’ de acumulação de capital, expansão esta que
dificilmente pode ser explicada apenas pelo caráter reflexo do chamado modelo de ‘crescimento
para fora’”. Como entender, por exemplo, a expansão das fronteiras do café em um contexto de
inevitável saturação do mercado mundial? O fato é que a economia brasileira sempre cresceu para
dentro, “e a ordem das elites de negócio sempre foi capaz de mudar as regras e fazer ‘contratos de
gaveta’, produzindo assim uma sociedade mercantil em constante fuga para frente41”. A Fronteira é
o nosso espelho, reflete a imagem de nossa sociedade da forma mais dramática possível, ou, como
diria Cassiano Ricardo, “quando entra no mato a primeira Bandeira, termina a história de Portugal e
começa a do Brasil42”.
Acreditamos existir uma carência de estudos sobre o desenvolvimento da cafeicultura e as
condições das relações de trabalho nas diferentes regiões de São Paulo. Tal carência torna-se ainda
maior quando a proposta de pesquisa baseia-se em uma visão de conjunto que busque articular os
impactos da expansão territorial (o movimento das fronteiras) sobre as relações de trabalho na
40

Idem, ibidem, p. 242 e seguintes.
Maria da Conceição TAVARES. Império, Território e Dinheiro. In: José Luís FIORI. (org.) Estados e moedas no
desenvolvimento das nações. 3. Ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2000, p. 456-57.
42
Cassiano RICARDO. Marcha para o Oeste. 4.ed. Vol. I. São Paulo: Editora da USP; Rio de Janeiro: Livraria José
Olympio, 1970, p. 228.
41
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cafeicultura em seu conjunto. As condições para a expansão das lavouras rumo ao "oeste" foram
gestadas pelas políticas de valorização dos preços implementadas de uma forma mais permanente
entre 1917 e 1937, todavia estas políticas não tiveram efeitos uniformes sobre as distintas regiões do
estado de São Paulo. A cafeicultura se encontrava em diferentes “estágios” de evolução, regiões de
alta produtividade, dada a virgindade do sertão, conviviam com regiões de cafeeiros velhos,
decadentes e de baixa produtividade. Aliando-se a estas tendências parecia existir também regiões
que permaneceram no mesmo patamar, que não ampliaram nem reduziram sua capacidade de
produção de café no espaço de tempo que consideramos. Temos assim um campo de observação
marcado pela diversidade de condições e situações vividas, o que nos leva a relativizar, por
exemplo, o impacto da crise de 1929 sobre estas distintas realidades.
Gráfico 1
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Fonte: Adaptado de José Francisco de CAMARGO. Crescimento da população no estado de São Paulo e seus
aspectos econômicos (ensaio sobre as relações entre a demografia e a economia). São Paulo:
FFLCH/USP, 195, p. 75,79,83, 87 e 95. Vol. III.

Em todos os municípios presentes no gráfico verificou-se uma queda no número de
cafeeiros plantados entre 1934-4043, com exceção de Marília, São Manoel e Franca. Como
tendência geral podemos assinalar a diminuição dos cafeeiros ocorrida neste período como
conseqüência da crise de 1929 e dos baixos preços que vigoraram durante toda a década de 30
(vide introdução). Impressionante é o número de cafeeiros plantados durante a década de vinte; se
observarmos o salto entre 1920 e 1934 veremos que municípios como Lins, Marília, Pirajuí, São
José do Rio Preto, São Manoel e Penápolis vivenciaram vigorosa expansão de sua capacidade
produtiva de café. Por outro lado em municípios como Campinas, Rio Claro, Ribeirão Preto e São
43
Os verdadeiros efeitos da crise de 1929 não devem ser observados no intervalo 1920-34, uma vez que este intervalo
congrega, ao mesmo tempo, o esplêndido crescimento da cafeicultura nos anos 20 e a crise, diluindo-se os efeitos desta
sobre o número total de cafeeiros plantados. Deve-se observar o período 1934-40, onde se verifica a redução proveniente
da crise.
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Carlos verificamos a diminuição do número de cafeeiros plantados, sem falar na produtividade
decadente, uma vez que são regiões de antiga ocupação do solo. Franca, Jaú, Bauru e Botucatu
apresentaram crescimento pouco considerável de seus cafezais e Araraquara um crescimento
médio44.
Estudar as relações de trabalho e a pujança do desenvolvimento da cafeicultura na década
de 1920, os impactos da crise de 1929 e os desdobramentos de tal evento em cada uma destas
regiões significa considerar uma diversidade de situações. Em cada canto do estado as defesas e a
crise se traduzirão de uma forma. Num contexto de alta produtividade, mesmo com preços não
atraentes, a atividade poderia mostrar-se lucrativa dados os espetaculares volumes produzidos,
como ocorreu, por exemplo, em São José do Rio Preto que em 1920 produzia 52.000 arrobas de
café subindo para uma produção de mais de 700.000 arrobas em 1940. Em regiões de mais antiga
ocupação, cujos solos em função do desgaste já apresentavam uma produtividade inferior, a
produção de café sofreu um decréscimo considerável. Em Campinas verificou-se a diminuição do
número de cafeeiros plantados entre 1920 e 1934 reduzindo-se o número de arbustos de 28,5
milhões para 14,6 milhões. Quando se observa a quantidade de arrobas produzidas, a discrepância
entre o potencial de produção existente entre estas regiões nos anos 20 e 30 mostra-se claramente:
Tabela 1 - Arrobas de Café produzidas 1905-1940
Cidade
1905
1920
1934
1940
Araraquara
895.000
320.000
839.125
562.398
Bauru
93.821
148.000
445.230
517.022
Botucatu
896.345
216.000
405.500
424.234
Campinas
1.227.460
585.000
454.069
260.852
Franca
510.030
252.000
647.284
929.067
Jaú
1.476.568
388.000
885.055
717.952
Lins
*
25.653
1.620.900
1.331.634
Marília
*
*
1.412.300
1.548.816
Penápolis
*
67.153
768.880
941.846
Pirajuí
*
84.000
1.886.220
1.911.942
Ribeirão Preto
2.040.036
560.000
1.052.419
671.057
Rio Claro
686.321
233.000
155.982
135.531
São Carlos
1.097.975
430.000
460.684
433.096
São José do Rio Preto
18.908
52.000
772.982
1.007.997
São Manoel
1.263.402
350.000
859.310
1.071.679
Fonte: Adaptado de José Francisco de CAMARGO. Crescimento da população no Estado de São Paulo e
seus aspectos econômicos. (ensaio sobre as relações entre a Demografia e a Economia). São Paulo:
FFLCH/USP, 1952, p. 75,79,83, 87 e 95. Vol. III.
44
O crescimento do número de pés entre 1920 e 1934 nestas regiões mais antigas pode dar uma falsa impressão sobre os
efeitos da crise. Araraquara, que registrou um crescimento considerável de cafeeiros plantados, saltando praticamente de
20 milhões para 30 milhões de pés neste intervalo, sentiu os efeitos da crise: “com a quebra brutal de preço (o saco caiu de
191$871 em 1929 para 119$540 em 1930) era impossível ao latifundiário manter todo o mecanismo produtivo de sua
fazenda: colonos, maquinistas, intermediários, etc. Além de despedir parte dos empregados, o fazendeiro abaixou o salário
dos colonos e obrigou os que ficaram a tocarem maior número possível de mil pés de café. Nesta situação, é natural que,
com o tempo, sejam abandonados os talhões menos produtivos. Álvaro Guimarães, de Américo Brasiliense, estava com
150.000 pés em 1930 e 120.000 em 1934-35; e Bento Carlos de Arruda Botelho, de Itaquerê, passou de 200.000 pés em
1930 para 100.000 pés plantados em 1935. Os casos foram frequentes, o que comprova a semelhança dos problemas
financeiros vividos pelos grandes proprietários”. Cf: Alcyr AZZONI (ett. Alli.) Alguns problemas da propriedade cafeeira
em Araraquara. In: Edgard CARONE (org.) Anais do II Congresso de História de São Paulo (Araraquara, 2 a 7 de
setembro de 1974). São Paulo: ANPUH, 1975, p. 380.
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A diversidade de situações e contextos traduz-se também nos grandes deslocamentos
populacionais verificados no período. Campinas saltou de 41.253 habitantes em 1866 para 115.602
em 1920, Ribeirão Preto de 10.420 habitantes para 68.838 no mesmo intervalo. São José do Rio
Preto possuía 3.221 habitantes em 1900 e já em 1920 alcançou uma população de 126.796
habitantes. Marília, que nem possuía dados para o ano de 1920, explode em 1934 com seus 71.464
habitantes45. O espantoso crescimento populacional ocorrido principalmente nas regiões do "oeste
novo" configura-se como um testemunho evidente da movimentação das fronteiras ocorrida na
década de 1920. Estas expansões e deslocamentos rumo ao "inóspito" sertão correspondem à
montagem de toda uma estrutura produtiva nestas novas regiões. A incorporação de novos
territórios à acumulação mercantil traduz-se em demanda crescente por mão-de-obra cujos efeitos
atingiram a cafeicultura em seu conjunto, remodelando, muitas vezes, as relações de trabalho
também nas regiões mais antigas, com vistas a garantir a fixação dos trabalhadores, ávidos por
melhores condições de "fazer a América". Portanto, mais do que nunca, achamos necessário e nos
propomos, ao estudo das relações de trabalho estabelecidas entre fazendeiros e colonos no espaço
conhecido como "Oeste Paulista", considerando os movimentos populacionais, as dinâmicas
econômicas e os efeitos de atração que as fronteiras exerciam sobre os colonos do café.
Quanto à periodização, centraremos nossa observação no período compreendido entre 1917 e
1937. Acreditamos que as condições de expansão das fronteiras do café na década de vinte foram
gestadas a partir das políticas de valorização dos preços implementadas em 1917 e 1921, em caráter
esporádico, e a partir de 1924, em caráter definitivo. Sob o mesmo critério finalizamos em 1937,
ano em que se instaura a chamada “política de concorrência” que, conforme vimos na parte inicial
do texto, era caracterizada pela redução dos estímulos ao setor cafeeiro com vistas a garantir apenas
o indispensável para impedir a ruína do setor e defender a capacidade de importação. Esta
periodização compreende um ponto de inflexão, a crise de 1929, a partir da qual transformam-se
algumas características básicas da economia brasileira, fornecendo-nos, assim, a condição de
discutir as relações de trabalho num e noutro contexto.
Neste quadro objetivamos analisar as possibilidades de ascensão social colocadas aos
imigrantes. É verdade que, ao se tratar de "itinerários sociais", temos que considerar uma série de
fatores tais como cultura, família, região, escolaridade, condições momentâneas da atividade
econômica, os setores de ocupação e os produtos cultivados, entre tantas outras condições a serem
ponderadas. "As ascensões sociais efetuadas pelas migrações e imigrações dependem tanto das
condições do ponto de partida quanto das condições do ponto de chegada; nada é tão variável
quanto a situação de cada indivíduo ao se deslocar, duas viagens entre os mesmos pólos podem ter
significado totalmente diversos para a vida de um indivíduo em momentos diferentes, é necessário
perceber os sentidos dos deslocamentos sem homogeneizar a prática da observação46".
Sob meu ponto de vista o estudo da questão da ascensão social requer a consulta a uma
ampla base documental, a partir das quais tomaríamos conhecimento das experiências dos homens
envolvidos neste mecanismo. Posições "apriorísticas" sobre as possibilidades de ascensão existentes
45

José Francisco de CAMARGO. Crescimento da população no Estado de São Paulo e seus aspectos econômicos. (ensaio
sobre as relações entre a Demografia e a Economia). São Paulo: FFLCH/USP, 1952, p. 14-19. Vol. II.
46

Afrânio GARCIA e Moacir PALMEIRA. Rastros de casas-grandes e de senzalas: transformações sociais no
mundo rural brasileiro. In: Ignacy SACHS, Jorge WILHEIM e Paulo Sérgio PINHEIRO. (orgs.). Brasil um
século de transformações. São Paulo: Cia das Letras, 2001, p. 67
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no trabalho como colono muito mais confundem do que esclarecem o conhecimento da questão. As
diversas regiões do estado apresentavam-se em condições distintas, e uma análise mais
regionalizada destas condições, aliadas a uma visão de conjunto, dada pela bibliografia selecionada,
pode nos render importantes subsídios para entender as “dinâmicas nas fronteiras”. A consideração
do movimento e deslocamento de capitais, fazendeiros e trabalhadores rumo à fronteira constituem,
então, o ponto de observação a partir do qual tentaremos dar conta de tal problemática.
Também é necessário identificar e qualificar as relações de trabalho instituídas nestes espaços,
com vistas a uma diferenciação da forma de se trabalhar nas zonas antigas e nas novas, buscando
elementos para a análise dos processos de ascensão social exitosos ou não. Como hipótese inicial,
dado o contexto de crise, supomos que nas novas zonas os fazendeiros ofereciam aos trabalhadores
justamente aquilo que dispunham em abundância: terras. É plausível que do ponto de vista dos
trabalhadores as variáveis não monetárias estabelecidas em contratos de trabalho tenham
prevalecido sobre as demais, ou seja, a possibilidade de angariar maiores porções de terras de maior
produtividade para o plantio de alimentos (ressaltando as excelentes condições de demanda dadas
pela urbanização e industrialização) podem ter assumido um caráter funcional ao fazendeiro como
meio de rebaixamento das contas em dinheiro, justamente o que os cafeicultores, naquele momento,
apresentavam dificuldades em concentrar.
Este mecanismo pode ser considerado como a base das relações de trabalho que garantiram a
expansão do número de pés de café. Seguindo a “lógica do mercado” não faz muito sentido a
expansão de 13 milhões para 48 milhões de cafeeiros plantados em São Manoel registrada no
período de 1934 a 1940 (vide gráfico 1). Uma vez que a formação dos cafeeiros não passa
necessariamente por questões de mercado, ou seja, não está submetida às condições de realização da
produção, pode-se dizer que para o entendimento da expansão do café verificada em alguns
municípios no contexto da crise e de seus desdobramentos, outras esferas da vida também devem
ser observadas. Os mecanismos pelos quais os fazendeiros reiteram-se nas fronteiras englobam
aspectos como a hierarquia, a sociabilidade, o poder, os privilégios e a exploração/expropriação
calcada em fatores não necessariamente econômicos. Abrem-se aí as possibilidades para o estudo de
diferentes esferas da vida para a apreensão do complexo fenômeno da fronteira e da mobilidade na
sociedade brasileira.
Observar o processo de formação da fronteira nos permite revelar características próprias da
constituição tardia do nosso capitalismo, onde as regras básicas da livre concorrência, do trabalho
livre, da dissociação dos trabalhadores dos meios de produção e dos imperativos do mercado estão
subordinados às características de uma sociedade formada sob outros padrões de relacionamento,
que se revelam explicitamente quando esta sociedade decide “ir adiante”.
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RESUMO

Este trabalho tem como finalidade apresentar as possibilidades de estudo da arqueologia
industrial brasileira a partir de um histórico das empresas. Busca propor a realização de
pesquisas da memória industrial com a preocupação com este segmento tem como propósito
principal avaliar e incentivar a preservação industrial e a história dos investimentos realizados
em Minas Gerais ao longo do período em estudo. A partir dos conceitos, principais linhas de
estruturação da pesquisa que consistirão os pilares, as variáveis e propostas metodológicas
têm-se um modelo o qual visa a preservação da memória industrial brasileira em seus mais
diversos e possíveis campos. Baseia-se a partir da identificação de pontos centrais de estudo a
partir dos quais se pretende buscar a inter-relação entre estratégia e sociologia industrial.
Proporcionar uma “história de vida” empresarial, segundo as perspectivas sócio-econômicas
e culturais, e construir a memória de um processo de industrialização ou implementação de
uma organização em sua totalidade constitui-se no foco central do paper. Como reflexão
central tem-se que os estudos de história e contexto social das empresas no Brasil são
embrionários e muitas vezes incluem uma trajetória fragmentada do conteúdo da memória
organizacional.
PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia Industrial, Memória Industrial, História Empresarial.

1. INTRODUÇÃO

As correlações e desdobramentos sociológicos advindos da implementação das empresas,
incluindo-se as indústrias, no desenvolvimento econômico e social brasileiro têm, segundo a
perspectiva e o contexto sócio-histórico, a possibilidade de inserção da memória e da
continuidade histórica do processo de industrialização brasileiro. Apresentar a história de
vida das indústrias e suas influências na sociedade como uma alternativa de trabalho para os
investigadores e gestores em Minas Gerais e no Brasil em suas mais diversas áreas e
considerar sua interdisciplinaridade torna-se um desafio. A produção da memória empresarial
que envolva as ciências humanas – transformações sociais –, as ciências sociais aplicadas –
transformações administrativo-econômicas – e as ciências exatas – transformações

tecnológicas tornam-se um dos caminhos para o melhor entendimento dos processos de
desenvolvimento brasileiro, regionais e pontuais.

A idéia de apresentar como principais elementos de estudo as influências empresariais no
desenvolvimento local, regional e mesmo nacional busca uma interdisciplinaridade entre
conceitos, principais variáveis, linhas de pesquisa e investigação e definição do papel dos
investigadores que reúne sociologia, administração, história, geografia e aquelas afins ao
projeto. Assim, se busca ampliar o número de opções de atuação segundo uma necessidade
em criar uma linha contínua de análise para o entendimento da evolução das empresas, dos
centros industriais e seus entornos como resultados da própria evolução de os processos
sociais a eles circunscritos.

A identificação de pontos de inserção e desenvolvimento de empreendimentos ao longo do
período colonial e republicano e a busca por relacionar idéias de preservação e de memória
na continuidade deste, através da óptica da sociologia do trabalho e industrial, tem como foco
principal a (re)construção da “história de vida” empresarial, segundo as perspectivas
socioeconômicas e culturais e a construir de uma memória do processo de industrialização
em sua totalidade.

Os estudos de contexto social e preservação da memória industrial, principalmente sob o
conceito da arqueologia industrial – são embrionários no Brasil, e muitas vezes não possuem
o caráter de interdisciplinaridade ou mesmo de intercâmbio intelectual e de idéias que
permitam uma conscientização em níveis nacional e mesmo estadual. Além disso, os
conceitos de preservação de patrimônio, em geral, se restringem às variáveis sociais e
culturais, não abrangendo assim a variável desenvolvimentista ou tecnológica. Englobar as
organizações e os empreendimentos neste conceito permite uma percepção mais ampla da
sociedade.

Uma das principais idéias consiste em apresentar as organizações industriais como fatores
responsáveis não somente pelo desenvolvimento geral, mas também pelas condições
socioeconômicas estabelecidas em certas sociedades cujas influências são por elas sofridas e
determinadas, reciprocamente às empresas nelas instaladas.

2. SOCIOLOGIA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, ADMINISTRAÇÃO...
A INTERDISCIPLINARIDADE DO TRABALHO

O desenvolvimento do trabalho, inserindo-se a sociologia industrial como variável principal,
busca estabelecer as possibilidades de investigação desta área no Brasil. A sociologia
industrial, através da Arqueologia Industrial tem como preocupação central a conservação e
preservação do patrimônio industrial. Estes objetivos vão além da preservação do patrimônio
físico, das estruturas e dos vestígios industriais encontrados. Outra preocupação está centrada
na busca das influências sofridas e determinadas pelas sociedades em que estas empresas
estão localizadas, bem como as condições de trabalho e determinações socioeconômicas dos
grupos que exerceram papel fundamental para a existência delas no período estudado.

Para tal, a coleta de dados e a análise dos fatores acima citados pretende estudar as
implicações sócio-históricas e culturais das indústrias na sociedade brasileira e as influências
exercidas e percebidas. Para realizar esta análise se tem, a principio, a divisão da pesquisa
tem 08 (oito) linhas básicas que consistirão os pilares, as principais variáveis estudadas e se
apresentam a seguinte configuração:
1. Situação Histórico-Patrimonial: estabelecer, através da análise da documentação
adequada, um perfil das organizações [empreendimentos] estabelecidos ao longo do período
de interesse ou de vida da organização;
2. Situação Econômico-social: reconstituir as situações vividas e construídas pelo
empreendimento segundo a sua inserção na sociedade e sua participação na definição de
políticas públicas e privadas brasileiras, regionais ou locais, e programas de desenvolvimento
local;
3. Competitividade e Desempenho: o histórico do desenvolvimento produtivo e a capacidade
de inserção no mercado dos empreendimentos estabelecidos no período em estudo;
4. Internacionalização Empresaria: a busca, dos empreendimentos, por mercados externos,
as formas de inserção e atuação nos mercados nacional e internacional;
5. Estratégias tecnológicas: os processos e mudanças tecnológicos adotados, a busca por
inovações tecnológicas e sua inserção na economia local, regional e nacional, suas estruturas
produtivas e o desenvolvimento dos processos de produção;
6. Estratégias de gestão: as estratégias e mudanças de direção dos empreendimentos
realizados, as relações de trabalho e os atores sociais envolvidos nos processos industriais;

7. Caráter Empreendedor: as características de inovação e de substituição de produtos e
serviços oferecidos pelos empreendimentos;
8. Prática Empresarial: as relações de trabalho, o desenvolvimento das atividades laborais e
as relações construídas e existentes entre as classes de trabalhadores da empresa; as relações
com a sociedade e outras empresas, a formação de redes organizacionais, a fusão, a aquisição
ou mesmo venda de negócios empresariais.

A partir deste modelo de estudo se pretende desenvolver e desenhar as relações e correlações
históricas, políticas, econômicas e sociais estabelecidas segundo as perspectivas sociológicas.
O modelo industrial brasileiro se desenvolve a partir dos investimentos no Brasil Império e de
três momentos chave do século XX: o processo de substituições das importações na década
de 30, no período getulista; se incrementa consideravelmente na década de 50, período
desenvolvimentista de Juscelino Kubitscheck; e estabelece-se finalmente na década de 90
com a abertura do mercado brasileiro ao modelo liberal internacional e influências dos
processos de globalização.
Nos primeiros períodos, PRADO JÚNIOR (1972)1 e FURTADO (2000)2 apresentam as
desigualdades e diferenças de desenvolvimento decorrentes da industrialização nacional. Sua
complexidade e abrangência, para os pensadores, encontram um caminho tortuoso e
inconclusivo.

Assim, como parte do entendimento destes processos, torna-se necessário entender os
processos de industrialização sob as perspectivas social e econômica. As influências mútuas
sofridas por estas configurações e seus aspetos reflexivos nas organizações responsáveis pelo
desenvolvimento industrial mineiro e brasileiro podem ser entendidas a partir da preservação
do patrimônio e do entendimento global da inserção da arqueologia industrial na história
mineira e brasileira.

1

PRADO JÚNIOR, Caio. História e desenvolvimento, 1ª edição, São Paulo, Editora Brasiliense, 1972.
FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional: Publifolha,
2000 (Grandes Nomes do Pensamento Brasileiro).

2

5. BREVE REFLEXÃO À INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA

A inserção da indústria no período colonial brasileiro constituiu-se em um dos meios de
desenvolvimento da sociedade no século XIX. A busca das origens industriais através da
preservação do patrimônio industrial consiste em um dos caminhos para perceber e entender
as características sociais que propiciaram o desenvolvimento mineiro e brasileiro durante o
século XX. As relações estudadas a partir das construções sócio-histórica definidas pelos
empreendimentos realizados ao longo do período colonial têm como propósito perceber o
caráter pluridisciplinar do tema e o entendimento dos processos desenvolvimentistas. A
reconstituição e reconstrução das principais características da história industrial brasileira
podem ser um fator embrionário de influência social que leve à conscientização da sociedade.

Uma articulação, e mesmo desarticulação, existente entre as políticas públicas dos Governos
Federal e Estaduais, e antes Imperial e Províncias, determinou ao desenvolvimento industrial
e econômico nacional e regional algumas diferenciações e convergências (LIBBY, 1988)3.
Esta determinação histórica e a necessidade sócio-econômica em função de suas principais
variáveis levaram ao desenvolvimento não-linear do setor no Brasil. A influencia de crises e
reajustamentos econômicos, os movimentos das classes sociais e suas inter-relações são
fatores importantes que considerados permitem um esboço da trajetória do desenvolvimento
setorial (DULCI, 1999)4.

A reconstrução das mudanças sociais e dos processos econômicos e tecnologias utilizados, a
ocupação dos espaços e os efeitos causados pela imbricação destes fatores apresentam, sob
uma perspectiva histórica documental, geográfica ou antropológica uma visualização
“virtual” das condições de trabalho e de desenvolvimento das atividades exercidas.

A recuperação da história industrial e cultural apresenta a possibilidade de conhecimento de
uma época vivida e de seu entorno. As mudanças organizacionais segundo as transformações
organizativas nas empresas com reflexos nas condições de vida e trabalho das pessoas, nas
demandas de qualificação requeridas pelos processos produtivos, na orientação geral e
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possibilidades de ação do “trabalhador coletivo”, são pouco consideradas na hora de explicar
as mudanças sociais e as expectativas e limitações da sociedade contemporânea.

Assim, a reconstrução histórica dos processos industriais, envolvendo a aplicação de uma
metodologia que identifica busca desvelar os vestígios materiais das sociedades préindustriais e pré-capitalistas existentes no Brasil nos séculos XIX e XX. Assim, a origem e as
determinações existentes na construção e consolidação de uma trajetória industrial no Brasil,
e especialmente em Minas Gerais, são fruto de interpretações convergentes ou não de
questões sócio-economicas.

Uma delimitação do desenvolvimento e da evolução histórica do setor e da indústria
brasileira, de maneira geral, pode ser entendida a partir dos investimentos, e
desinvestimentos, realizados ao longo do período nos diversos setores. Estas variações podem
ser interpretadas a partir da necessidade, do interesse e de tendências macro-sociais que
levaram à ascensão ou não de empresas e indústrias especificas ao longo dos séculos XIX e
XX. (SUZIGAN, 2000)5.

Também permite a reconstrução da memória dos meios de produção centrados no patrimônio
industrial, as manifestações da cultura material, das sociedades industriais, e não somente a
manifestação material ou dos resultados financeiros proporcionados. Uma das principais
características do processo de investigação da arqueologia industrial consiste, portanto, na
busca de elementos para a reconstrução e a reconstituição da história de organizações e dos
trabalhadores, ademais de suas implicações na vida cotidiana de um determinado lugar.

O estudo das relações sócio-históricas pode ser aplicado aos lugares de onde se percebe um
constante desenvolvimento de mercados, com presença da mão-de-obra e difusão de matéria
prima e produtos manufaturados, de onde se tem una aproximação das relações que envolvem
os processos entre o capital e o trabalho, e as manifestações que venham a permitir uma
reconfiguração dos conhecimentos históricos.
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3. PROPOSTAS DE PESQUISA EM ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL

O trabalho busca desenvolver as possibilidades de estudos inserção dos estudos de
arqueologia industrial através da sociologia industrial e da história industrial, os quais visam
construir uma memória industrial no e do estado de Minas Gerais. A definição de um período
específico de análise, em um primeiro momento, abre possibilidades para que se possa, em
um futuro próximo, desenvolver estudos em outros períodos da história mineira e brasileira,
bem como de organizações particulares, indústrias ou setores específicos, de clusters ou
grupos empresariais, e mesmo de regiões geográficas específicas.

Segundo o desenho feito para a estrutura do trabalho o que se busca é ampliar o rol de temas
que proponham o entendimento dos fatores que definem as ciências sociais, sejam eles
componentes das ciências humanas ou ciências sociais aplicadas. O que se pode construir a
partir das relações sócio-industriais é uma proposta de entendimento da interação de diversas
disciplinas

ou

áreas

de

estudo,

garantindo

assim

a

interdisciplinaridade

e

a

transdisciplinaridade possíveis nas ciências sociais e humanas.

O desenvolvimento da pesquisa, segundo o modelo proposto também pode incorrer em erros
de avaliação, ademais por não poder ser generalizado a todos os tipos de organizações e
estudos históricos-industriais. No entanto busca-se desenvolver a ação de cidadania e
preservação da memória industrial brasileira, além de se ampliar as considerações que
promovam um entendimento acerca das inserções sócio-econômicas que promoveram a
construção da história organizacional brasileira.

3.1. Estudos de Arqueologia e Patrimônio Industrial

Estes estudos em geral são caracterizados pelo termo Arqueologia Industrial e segundo
CASTILLO (1998)6 permitem um exercício da construção da memória empresarial segundo
as técnicas organizativas aplicadas durante a vida da empresa junto às técnicas materiais que
permitem a construção histórica da indústria e uma interconexão das ciências empresariais

6

CASTILLO, Juan José. ¿Ha habido en España organizadores de la producción? Entre dos Congresos de
Ingeniería, 1919-1950. IN: CASTILLO, J.J. & VILLENA, J.. Ergonomía. Conceptos y Métodos. Madrid:
Complutense, pp. 31-66, 1998.

com os diversos campos do conhecimento que comprovam toda uma trama social cada vez
mais complexa da sociedade.

As origens da arqueologia industrial podem ser entendidas a partir da Idade Moderna, com a
utilização dos diversos meios de intensificação da produção, os quais começam a ser
utilizados com uma vinculação aos processos de industrialização e a reordenação morfológica
dos edifícios produtivos durante os séculos XVIII e XIX e de acordo com os novos modos de
exploração e a tecnologia aplicados. Estes fenômenos são perceptíveis com a desapropriação
do conhecimento e das técnicas produtivas do homem que são repassadas às empresas, junto
com uma maior individualização do trabalho e a especialização produtiva (TORRÓ, 1994)7.

Os movimentos de construção da arqueologia industrial estão intimamente ligados aos
processos de promoção da conservação, inventário, documentação, investigação e valorização
do patrimônio industrial, além de fomentar o ensino destes aspectos com o objetivo de
suscitar para as pessoas e as organizações a importância e revalorização do patrimônio
industrial, suas implicações nos processos de vida do homem e de construção do atual estado
da sociedade (BERGERON, 1995)8. Assim, através de uma construção desta memória
industrial, a partir da importância do administrador ou gestor das empresas, que podem,
acompanhados de uma equipe interdisciplinar, reconstruir a história das empresas e de todos
os processos que sofreram ou foram influenciados por elas.

Com isso, a (re)construção destas atividades, as situações reais de trabalho, os contextos em
que estas se desenvolveram e a recuperação da memória histórica permitem a
contextualização das práticas espontâneas ou administrativas, os métodos de valoração e
exploração do trabalho, são extremamente variáveis e seu equilíbrio está em conformidade
com as possibilidades locais e os contextos sócio-políticos, econômicos e culturais.

Assim, pode-se diferenciar os conceitos de patrimônio industrial – mais concentrado nas
atividades de conservação do patrimônio – e de arqueologia industrial que contém o primeiro
e o utiliza como fonte de investigação e constructo para uma planificação, orientação,
7
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organização e salvaguarda dos conteúdos históricos das indústrias e demais organizações. O
patrimônio industrial tem uma relação mais restrita à existência de um patrimônio técnico e
arquitetônico, que busca sua conservação em um sentido mais amplo do termo. Este envolve
princípios de proteção, reutilização, museística, etc. com vistas a uma orientação,
planificação e organização a partir das atuações de órgãos gestores administrativos dos restos
industriais ou de particulares responsáveis por ele (SANTACREU SOLER, 1992)9.

A importância da arqueologia industrial surge assim, segundo um momento em que a
sociedade pós–industrial, ou da informação passa por mudanças que determinam novos
paradigmas de estudo dominados pela automatização, pela importância central dada aos
processos informacionais e que define uma nova era “neoindustrial” na qual é necessário ter
presente o passado mais próximo para compreender melhor o futuro e conformar com isso a
imagem e a pessoalidade do lugar donde se vive. (LÓPEZ GARCIA, 1992)10.

Este “novo”campo de atuação, extenso e interdisciplinar, está determinado pelas relações
existentes em um processo de industrialização. Uma pesquisa baseada nas ciências humanas e
sociais aplicadas, especificamente na área da sociologia industrial ou da história industrial
permite um ‘olhar expandido’ para as organizações. Sob a perspectiva sócio-histórica se pode
observar, em estado embrionário, os processos de desenvolvimento de empresas,
especificamente indústrias, no contexto histórico social da sociedade brasileira. Entretanto, se
torna necessário um processo de amadurecimento de ações que apóiem e ajudem a mobilizar
empresas, empresários e sociedade privada em um plano de consolidação do estudo da
cultura geral nos distintos níveis e graus sociais.

Assim, a inserção do país na participação do movimento não somente do patrimônio
industrial, mas no da arqueologia industrial, na cultura global também é necessária, como,
por exemplo, O TICCIH – The International Committee for the Conservation of the Industrial
Heritage – que possui membros do Conselho Europeu. Tal organização tem como propósitos
e eixos temáticos de ação,
9
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promover a cooperação internacional na preservação, a conservação, a
investigação, a documentação, a investigação e a apresentação de nossa
herança industrial, e promover a educação nestas matérias. Isso inclui os
restos físicos do passado industrial, tal como paisagens, de lugares, de
estruturas, da planta, do equipamento, dos produtos e de outros
acessórios e complementos, como sua documentação, consistindo no
material verbal e gráfico, e os expedientes das memórias e das opiniões
dos homens e das mulheres que estejam implicados. (TICCIH, 2002) 11.
Uma perspectiva em estabelecer um estudo embrionário na área da arqueologia industrial
busca inscrever investigações brasileiras no circuito mundial dos estudos da sociologia
industrial – ou das organizações – mais especificamente naqueles que têm como ponto central
a história de vida das organizações sob a perspectiva sócio-histórica. A busca pela
contextualização sócio-histórica da organização a partir do contexto e história de vida da
mesma pode gerar a partir da proposta de investigação una capacidade de mobilizar as
instituições de interesse, seja a opinião pública, os organismos culturais, de ensino e pesquisa,
os órgãos governamentais e principalmente as empresas, para criar-se uma maior
sensibilização deles diante das riquezas patrimoniais, que apresenta una escassez de projetos
de preservação, restauração o mesmo de memória industrial ou empresarial.

O estudo sócio-histórico específico às organizações pode assim constituir-se em
oportunidades para gerar nos níveis de ensino a capacidade de preservação do patrimônio que
o seja ou mais moderno ou recente. Assim, o objetivo central do trabalho é possibilitar o
desenvolvimento de novas vias de estudo que abarquem o conhecimento histórico-econômico
através da reconstrução das tecnologias utilizadas, da ocupação dos espaços e de seus efeitos.
Os processos de imbricação destes fatores sob uma perspectiva histórica documental,
geográfica ou antropológica permitem uma visualização “virtual” das condições de trabalho e
de desenvolvimento das atividades exercidas.

Assim, pretende-se, especificamente, através dos conceitos e desenvolvimento da arqueologia
industrial brasileira:
- A identificação das mudanças ocorridas na situação econômica-social da empresa estudada
e de sus entornos, além das influências provocadas e sofridas na sociedade.
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- A construção da historia das situações vividas e determinadas pela empresa segundo a sua
inserção na sociedade a que pertence; a participação na definição de políticas públicas e/ou
privadas locais, regionais ou brasileiras, locais ou globais, e programas de desenvolvimento
local.
- Os desdobramentos do desenvolvimento produtivo e da capacidade de inserção no mercado
da empresa que permitiram a busca de diferenciais competitivos e de qualidade de produtos e
serviços.
- A definição dos processos de internacionalização empresarial que ocorreram segundo as
necessidades percebidas no mercado externo, além das formas de inserção e atuação no
mercado internacional.
- A identificação das mudanças organizacionais seja estrutural ou produtiva que ocorreu ao
longo do período de existência da empresa, suas implicações e as definições provocadas e
exigidas dos e pelos diversos membros organizacionais e sociais.
- A descrição das mudanças tecnológicas ocorridas, as estruturas produtivas exigidas a partir
destas mudanças e o desenvolvimento incrementado nos processos de produção da empresa e
nas características dos trabalhadores (rol de habilidades técnicas e pessoais).
- Os processos e mudanças de gestão, na direção empresarial, a gestão das relações laborais e
a influência dos atores envolvidos nos diversos processos industriais como atores atuantes em
suas definições.
- A identificação de características empreendedoras da empresa, em seus processos e
produtos, nas relações laborais; o caráter de inovação e de substituição de produtos e serviços
oferecidos pela empresa ao longo de seu desenvolvimento.
- A identificação das práticas empresariais que definiram as relações de trabalho, o
desenvolvimento das atividades laborais e as relações construídas e existentes entre as
diversas classes de trabalhadores da empresa, além de seus reflexos na sociedade que a
circunscreveu durante estes anos (RODRIGUES DA SILVA, 2004)12.

Com isso, permite-se se construir uma memória empresarial e recuperar a história
empresarial segundo os desdobramentos sócio-econômicos, políticos e culturais que se
apresentam a partir da reconstrução do conhecimento produzido segundo a época vivida pela
empresa e seu entorno social. O que se pode dizer é que as mudanças organizacionais
12
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segundo as transformações organizativas nas empresas com reflexos nas condições de vida e
trabalho das pessoas, nas demandas de qualificação requeridas pelos processos produtivos, na
orientação geral e possibilidades de ação do “trabalhador coletivo”13 têm sido pouco
consideradas nos estudos das organizações brasileiras, em geral, na hora de explicar as
mudanças sociais e as expectativas e limitações da sociedade contemporânea.

A construção de “novos” campos de investigação interdisciplinares busca a identificação da
influência dos diversos processos organizacionais e suas relações com a prática do trabalho e
a sociedade, e suas conseqüências econômicas, sociais e industriais que envolvem uma
complexa rede de fios que definem o processo de acumulação do capital e de
desenvolvimento econômico. Assim, as perspectivas de desenvolvimento dos processos de
investigação associadas à complementaridade e intercambialidade de conhecimentos garante
a construção de trabalhos de campo que envolvam uma dinâmica de reconstrução ou
redefinição das formas de atuação do pesquisador. Determina-se, também, novos pontos de
investigação, a localização e identificação do próprio objeto de estudo – o trabalho e seus
diversificados entornos que definem os processos de vida e, muitas vezes, de personalidade,
não somente individual, mas coletiva e social.

6. APRESENTAÇÃO DE UMA PROPOSTA METODOLÓGICA

O desenvolvimento do processo metodológico busca centrar a análise concreta nas situações
reais em que se desenvolve o trabalho humano, complementado pelas diversas aportações que
incluem os processos desenvolvidos pela sociologia industrial. Para melhor abordar o caso se
apresenta o modelo de análise abaixo. As etapas para uma proposta de metodologia de
trabalho de investigação da tese têm a configuração a seguir com suas respectivas descrições:
i) Tipo de Investigação: o estudo descritivo-exploratório no qual se busca coletar as
informações para análise das variáveis sócio-culturais e históricas que permitam
reconstruir os processos industriais, sociais e culturais relacionados aos empreendimentos
realizados ao período de interesse.
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ii) Unidades de Análises: Setores empresariais ou mesmo estudo de caso, clusters,
conglomerados e outras formas organizacionais de inserção e desenvolvimento sócioeconômico locais, regionais ou nacional.
iii) Unidade de Observação: Serão as fontes de informação constantes em centros de
memória, biblioteca, acervos públicos e particulares que possuam informação relevante à
reconstrução da memória histórica das unidades de análise, segundo seus processos de
trabalho, sua administração, normas, maquinaria, e demais informações que permitam una
definição dos modos de ação durante o período privilegiado. Ainda assim serão
observados os processos, sua evolução e as implicações deles surgidas para a empresa
segundo as determinações histórico-econômicas durante a vida empresarial e através de
pessoas que façam parte da história setorial. A análise dos instrumentos será realizada a
partir dos materiais e das fontes de informação obtidas no processo de “escavação” dos
“restos” da empresa.
iv) Coleta dos Dados: ocorrerá através de análise de documentos – administrativos, cartas,
estudos, artigos, mídia etc. – que possam oferecer materiais e permitam uma reconstrução
da memória histórica industrial do período da pesquisa. As necessidades de equipamentos
estão postas segundo a necessidade de acesso às diversas áreas da Fundação Biblioteca
Nacional que possa servir de fonte para a coleta de dados. Dentre eles podem ser citados:
í os documentos administrativos (particulares às empresas e de órgãos públicos) que
apresentem informações sobre o setor delimitado para a pesquisa;
í a legislação e os documentos oficiais (diário oficial do Governo Federal e Estaduais)
que possam oferecer materiais e permitam uma reconstrução da memória histórica
industrial do período da pesquisa;
í os arquivos (archival records), tais como, mapas, cartografia que possam oferecer
informações à pesquisa; e, as gravações organizacionais (organizational records),
í os planos orçamentários (budgets) que possam possam determinar a identificação de
dados e informações específicos para análise das variáveis pesquisadas;
í os livros e artigos que apresentam alguma informação acerca do setor e do período
delimitados para a pesquisa;
í os periódicos informativos e divulgadores do setor que ofereçam informações
privilegiadas na pesquisa;
í as demais fontes que por ora não foram mencionadas acima, mas que determinem o
acesso às informações e dados necessários ao desenvolvimento da pesquisa e à
complementação das referenciadas.

v) Análise dos Dados: a análise das informações obtidas pretende identificar de forma
organizada e sistemática os fatores determinantes e significativos nas relações de
implantação, desenvolvimento e estruturação das atividades econômicas correlacionadas
às indústrias siderúrgicas. A análise dos dados obtidos será de forma quantitativa e
qualitativa, na medida do possível, visando determinar os processos e mudanças ocorridos
e as interpretações possíveis destes segundo os objetivos da investigação.

Esta previsão está definida em função das possibilidades de se obter informações nos mais
diversos tipos de fontes que possam ser consultadas, bem como na agregação de dados
decorrente do período de análise definida para a pesquisa. Além destas variáveis, devem ser
levados em consideração o tempo destinado à pesquisa e o período dedicado às buscas e
coleta de dados junto às fontes bibliográficas.

A documentação e conservação como parte de todo um processo de construção da teoria e
prática da arqueologia industrial visa uma preocupação central com o patrimônio. Como
proposto por TORRÓ (1994)14 em seu modelo, as ciências envolvidas com os processos
arqueológicos industriais estão também relacionadas aos estudos de documentos e ao uso dos
patrimônios com fins culturais (utilizada como fonte histórica), econômicos (possibilidade de
explorar este patrimônio com fins turísticos) e sociais (seu valor como sinal de identidade das
localidades e regiões que os possui) (LÓPEZ GARCIA, 1992)15.

A proteção e a conservação do patrimônio cultural através do desenvolvimento de bases
científicas e técnicas que contribuam para tais ações inclui aspectos sócio-econômicos e
histórico-geográficos que se complementam. Eles traduzem os fatos e os efeitos na sociedade
em que ocorreram. Entretanto, os limites das fontes e da formação teórico-prática e os
estudos comparativos se configuram insuficientes. A formação específica e limitada do
pesquisador ou a análise de informações a partir de um campo restrito de análise que ocorra
sobre formas e fontes incompletas de investigação podem comprometer os resultados e as
respostas que se tem de determinados processos históricos e de formação da memória
organizacional.
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A análise de casos particulares sempre com um material de pesquisa o mais completo
possível e acompanhada de um estudo histórico pode levar à consecução e elaboração das
relações entre as estruturas organizacionais utilizadas, as tecnologias empregadas, as formas
de organização do trabalho, e, finalmente, os métodos utilizados para o desenvolvimento dos
e localização industriais (CANDELA SOTO, 2000)16. Os objetos de observação sejam
escritos, estruturais ou orais quando empregados de maneira complementar permitem uma
análise que pode explicar como os registros do passado industrial se desdobram e se
constituíram, em parte e no todo do processo de construção histórica da sociedade. Para
GUTIÉRREZ LLORET (1994)17, a (re)construção dos processos formadores das áreas e
ocupações, sejam rurais ou urbanas, permite a análise dos estratos sociais constituintes, bem
como a rotina pessoal e profissional – privada e pública – de seus habitantes ou a
desigualdade do desenvolvimento urbano, seus processos de degradação ou marginalização e
ou valoração de determinadas regiões.

Desta forma, se pode (re)construir as diversas possibilidades e características das construções
e suas formas de utilização, bem como sua influência na construção social das pessoas.
Segundo o estudo dos sistemas de crenças e o da promoção dos processos de inserção social e
pessoal nas empresas e sociedades estudada se promove um processo de pesquisa em que
possibilita “o método arqueológico como veículo para ‘entender a linguagem das coisas’, e
uma afirmação de tanto se falar em abstrato das relações sociais que se esquece que o poder
se exerce através das coisas e os espaços”. (TORRÓ, 1994, pp. 49-50)18.

Assim, o processo de análise do material arqueológico de forma detalhada e dirigida às
formas de exploração, através das fontes pessoais-orais e escritas-documentais podem
contribuir para um melhor entendimento das relações globais das indústrias ou empresas no
período de evolução da Era Capitalista-Industrial. Os princípios metodológicos que se
destacam são a importância prática-ideológica e as forma concretas que tomam a realidade
histórica. Os caminhos pelos quais articulam os atrasos, as resistências e as formas de
opressão e alienação dos trabalhadores.
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A proposta deve estar centrada na análise concreta das situações reais em que se desenvolve o
trabalho humano. Sua complementação envolve as diversas aportações que incluem os
processos e elementos de análise da arqueologia industrial que se torna uma disciplina
transversal e permite uma riqueza e complexidade de estudos, a partir do ponto de observação
do pesquisador. (CASTILLO, 1994; CASTILLO et alli, 1999)19.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estas idéias buscam apresentar as bases dos processos metodológicos utilizados no
desenvolvimento da investigação. A utilização de perspectivas qualitativas (através da análise
de os documentos, entrevistas e busca de fontes de informação) pretende traduzir os esforços
necessários para cumprir-se os objetivos propostos. O emprego de uma perspectiva particular
e peculiar que não rechaça a busca de idéias e propostas baseadas em estudos existentes. O
que se pretende é proporcionar a aplicabilidade do estudo e confirmar os métodos utilizados
para buscar os objetivos da pesquisa.

De esta forma, são criadas novas vias de estudo que envolvem a (re)construção das
tecnologias utilizadas, a ocupação dos espaços e os efeitos causados por processos de
imbricação destes fatores sob uma perspectiva histórica documental, geográfica ou
antropológica que permitem uma visualização virtual das condições de trabalho e de
desenvolvimento das atividades exercidas, em que é

necessária uma análise crítica-histórica da sobrevivência futura dos
princípios tayloristas no terreno da organização do trabalho, o debate da
expropriação do saber operário através da robótica, o controle
pormenorizado em um escritório automatizado; o curto-circuito da ação
sindical no teletrabalho; a menor possibilidade de resistência dos
trabalhadores ante as formas tayloristas através da precarização e
debilitamento de sua capacidade de mercado. (CASTILLO,1994,
pp.71)20.
Os métodos intensificação do trabalho e incremento da produção detêm o conteúdo das
transformações empresariais e sociais sob a necessidade de mudanças e as novas estruturas
19
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organizacionais que proporcionam desde incentivos monetários às mudanças de métodos de
trabalho, a redução de trabalhadores ou maior controle ou individualização dos processos
produtivos.

A recuperação da história industrial e cultural apresenta a possibilidade de conhecimento de
uma época vivida e de seu entorno. As mudanças organizacionais segundo as transformações
organizativas nas empresas com reflexos nas as condições de vida e trabalho das pessoas, nas
demandas de qualificação requeridas pelos processos produtivos, na orientação general e
possibilidades de ação do “trabalhador coletivo”, têm sido pouco consideradas na hora de
explicar as mudanças sociais e as expectativas e limitações da sociedade contemporânea.
Para CASTILLO et alli (1999)21 o conhecimento inédito e sistemático de uma zona específica
de estudo possibilita à Arqueologia Industrial abrir novas vias de investigação. As pesquisas
espaço-temporais das organizações industriais também podem oferecer critérios e sugestões
para construir processos de atuação que visem a recuperação e a reutilização do patrimônio,
não somente sob as perspectivas econômicas e industrial, como também sócio-cultural.

Assim, a construção de novos campos de investigação nas Ciências Humanas e nas Ciências
Sociais Aplicadas e seu caráter interdisciplinar devem buscar a identificação da influência
dos diversos processos organizacionais. As relações com a prática do trabalho e a sociedade,
e suas conseqüências econômicas, sociais e industriais envolvem uma complexa rede de elos
que definem o processo de acumulação do capital e de desenvolvimento econômico.

Apesar da importância e da relevância da história organizacional e de suas influencias na visa
social e político-econômica, uma adequada “síntese organizacional” torna-se pluralista e
complexa a partir do ponto de vista apresentado e de como são percebidas e descritas as
histórias organizacionais.(TOLLIDAY, 2000)22.

As perspectivas de desenvolvimento dos processos de investigação são percebidas sob a
óptica transdisciplinar das Ciências em geral. Uma forma de atuação que permite a
21
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complementaridade e a intercambialidade de conhecimentos e possibilita a construção de um
trabalho de campo envolvido por uma dinâmica de (re)construção ou (re)definição das formas
de atuação do gestores, públicos ou privados, e em especial dos acadêmicos a fim de
determinar novos pontos de pesquisa. Localizar e identificar o objeto de estudo – o trabalho e
seus diversificados entornos que definem os processos de vida – muitas vezes determinam
um entendimento, mesmo que parcial, de caracteres de personalidade organizacional das
indústrias estudadas, além de possibilitar uma formação da história cultural e social não
somente da organização, mas da sociedade em que está inserida.

A ECONOMIA DA AMAZÔNIA: 1500-1818
Sinedei de Moura Pereira 1

Resumo
O objetivo deste artigo é examinar a economia da Amazônia, no período de 1500 a 1818. A
interpretação como um mero “ciclo extrativista de drogas do sertão” não dá conta de um
complexo processo histórico que engendra a busca de geração de riqueza mercantil, no
marco de uma incipiente acumulação de capital que a determina, a conforma e a configura
como uma específica estrutura e dinâmica no espaço econômico da floresta tropical
amazônica. O texto apresenta histórico, análise da estrutura e dinâmica da economia,
comércio exterior, papel regional amazônico e reflexão sobre o estudo dessa periodização.
Palavras – chave: Amazônia; economia mercantil; colônia.
1. Um histórico da economia amazônica no período 1500 – 1818

A Amazônia é uma região conhecida desde os primórdios da colonização européia
na América, pois o feito da descoberta da foz do Amazonas em janeiro de 1500 é realizado
por um navegador espanhol.
Como é sabido, o mundo encontrava-se partilhado entre Espanha e Portugal,
determinado pelo marco jurídico do Tratado de Tordesilhas (1494), cujos reinos
constituíam as potências emergentes comerciais que disputavam a hegemonia econômica
no espaço europeu no século XVI e parte do século XVII. A forma de lograr êxito vigente
era a conquista de domínios comerciais e coloniais, extrair suas riquezas, monopolizar o
comércio internacional de especiarias, e elevar o nível da riqueza mercantil através de uma
relação comercial assimétrica entre metrópole e colônia.
Com o escopo de elevar a acumulação da riqueza mercantil e, também, fortalecer o
poderio da Espanha, é que foi concebida a viagem de Vicente Yáñez Pizón, capitão da
caravela Ninã e coadjuvante no descobrimento de um Novo Mundo por Cristóvão
Colombo. Atraído por expectativas de riqueza que as terras americanas poderiam
proporcionar aos conquistadores, propõe ao reino espanhol a continuar a efetuar novos
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descobrimentos nas Índias. Ele compromete-se a pagar todos os gastos reais com essa nova
.

viagem e ainda reservar a quinta parte dos lucros líquidos da empreitada para a Coroa
espanhola.
A viagem é autorizada pelos Reis Católicos e o supra navegador parte do porto de
Palos em dezembro de 1499, tendo chegado a costa do Brasil em janeiro de 1500. Navegou
600 léguas ao longo da costa em direção noroeste

e descobriu o rio Amazonas

(“Marañón”).
Sob o ponto de vista econômico, trata-se de uma viagem na qual Vicente Yáñez
Pizón perde dois barcos, alguns homens, não consegue apoderar-se de nenhum tipo
material de riqueza, e esses infortúnios vão levá-lo à um estado de pobreza quando do seu
regresso. Portanto, é uma viagem que traduz-se em um fracasso econômico retumbante,
mas, sob o ponto de vista geográfico, significa que ele foi o primeiro navegador europeu a
cruzar a linha do equador e registrar o conhecimento do Brasil e da Amazônia.2
Outras duas expedições espanholas partiram do Peru na tentativa de ocupação da
Amazônia: a de Francisco Orelana (1539), em busca do “país da canela”, que é em grande
parte destroçada pelo Amazonas; e a de Pedro de Ursua (1559), ou dos “maronones”, que,
por conflito interno liderado por Lope d’Aguirre, este guerreiro rebela-se contra a casa
reinante espanhola e isso vai culminar num espetáculo de sangue que tinge as águas do
Solimões.
Assim, a ausência de indícios de riqueza imediata e com condições apropriáveis
para a empresa comercial espanhola - seja sob forma de metal precioso ou especiarias
nativas -, os gastos oficiais incorridos com as expedições à conta apenas de prejuízos e,
portanto, a falta de perspectiva de retorno para os lucros de comércio, fazem a Espanha
desistir de uma efetiva ocupação da Bacia do Amazonas, que lhe pertencia de direito.
A experiência dessas entradas realizadas pelos espanhóis mostrava que um projeto
imediato de colonização da Amazônia era algo que significava desperdício de recursos,
não atraía o interesse dos seus comerciantes e que, portanto, não encontrava-se entre as
prioridades da política mercantil do reino de Espanha, nesse período.
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Decididamente a via de colonização em terras americanas da Espanha será distinta
da portuguesa.: baseada na promoção do processo de acumulação do capital mercantil,
porém, concentrada na produção de riqueza em um estado sólido muito mais líquido
(metais). Isso porque, desde logo, os colonizadores espanhóis apropriam-se do ouro
acumulado pelas civilizações astecas (México) e incas (Peru), e a exploração de metais
preciosos (ouro e prata) passa a se constituir na própria razão de ser da ação colonizadora
espanhola no Novo Mundo, no século XVI. É claro que a concentração de esforços na
defesa dessas áreas econômicas acarretou a perda das Antilhas para os seus principais
inimigos (ingleses, franceses e holandeses), durante o século seguinte. A agricultura só vai
se tornar uma atividade de destaque nas colônias espanholas ao longo dos séculos XVII e
XVIII.
Na verdade, o processo inicial de colonização européia na América faz parte de um
amplo e complexo processo histórico, cuja papel essencial da colônia é o de ser instrumento
de acumulação primitiva de capital, fonte de riqueza a ser explorada e apropriada pelo
capital mercantil colonizador, seja português ou espanhol.
A colonização portuguesa americana enceta-se somente a partir de 1530, pesando a
decisão política de povoar para preservar a posse, em face da iminente perda do domínio
para os espanhóis, franceses, holandeses e ingleses, através de concessão de privilégios e
latifúndios a donatários de capitanias que explorassem a agricultura.
Daí, organiza-se a produção açucareira no Nordeste voltada para suprir o mercado
consumidor europeu e assim segue a colonização dos portugueses no século XVI.
Quando Portugal passa para o jugo espanhol a partir de 1580, permanecendo nessa
condição até 1640, caracteriza-se assim um estado de inexistência de fronteiras nas terras
americanas dominadas por estes colonizadores europeus.
A disputa pelo domínio da Amazônia entre holandeses, ingleses e franceses
constitui a motivação para o início da ocupação portuguesa, fundando o povoado de Santa
Maria de Belém, em 1616. Neste mesmo ano, os portugueses expulsam do vale amazônico
todos os seus inimigos.3
No ano de 1622 é criado o Estado do Maranhão e Grão – Pará, que é totalmente
desvinculado do Estado do Brasil e dividido em seis capitanias.
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A agricultura é então ensaiada como suporte da exploração econômica colonizadora,
ao se tentar estabelecer aí a lavoura de cana –de – açúcar. Mas, entretanto, condições
naturais desfavoráveis, baixo nível de domínio sobre a natureza amazônica e estágio
incipiente da própria colonização constituem-se em obstáculos ao seu desenvolvimento.
Ademais, a produção açucareira exigia investimentos iniciais e o capital era algo escasso na
região por essa época.
Durante todo o século XVI e , também, na maior parte do primeiro quartel do século
XVII, a Amazônia estivera livre da presença do colonizador europeu. É tão somente na
segunda metade do século XVII que vai se dar início ao processo de exploração econômica,
dando origem aos “ciclos agrícolas” amazônicos ou também chamados de “ciclos de
exploração ligados ao extrativismo vegetal”.
A Amazônia, enquadrando-se no sistema colonial português, não foge a regra e
monta um aparato produtivo a fim de produzir para o mercado, como meio de contribuir
para a reversão da depressão que atingia a economia portuguesa (e toda a Europa) nesse
período, mas, fundamentalmente, para cumprir seu papel de alavanca estimuladora da
acumulação burguesa metropolitana e da própria economia européia.
A Amazônia, com sua parcela de produção de riqueza, constituir- se – á assim, num
instrumento efetivo para acelerar a acumulação primitiva de capital, num momento de
desenvolvimento da produção mercantil européia.
A produção é organizada por missionários e colonos à base de trabalho compulsório
do nativo. É também território no qual predomina o trabalho escravo indígena e cuja
atividade econômica consiste na extração de produtos da floresta conhecidos como
especiarias ou “drogas do sertão” – cacau, cravo, canela, salsaparilha, baunilha, copaíba - ,
que passam a ser comercializados no mercado metropolitano.
Nessa época, a Amazônia era um território ocupado por missionários (jesuítas,
carmelitas, mercedários capuchos de Santo Antônio e outros) que dominavam na extensão
do Amazonas cerca de 60 aldeias de índios mansos e população por volta de 50 mil índios.
Era uma área na qual não adentravam colonos e nem oficiais, conformando, assim, uma
região puramente indígena sob direção missionada.
A supremacia missionária decorria, além da pequena presença de colonos, do
recurso ao “descimento” como método de escravização indígena e, ainda, por ser a missão
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o centro de criação do tapuio, isto é, do índio despossuído de sua identidade étnica e
principal fornecedor de mão – de – obra amazônica.
O engajamento de colonos no aprisionamento de índios no alto e baixo amazonas,
por volta de 1640, abre um comércio escravista indígena de âmbito restrito, na medida em
que seus ganhos internam-se apenas na economia da Amazônia. Isso era bem diferente do
que ocorria com o comércio de escravos africanos: era integrado ao sistema colonial
português, sendo os lucros dos mercadores portugueses carreadas para a Europa e, assim,
também contribuía para impulsionar a acumulação mercantil na metrópole portuguesa. 4
Ao longo do processo de constituição da economia amazônica missionária, vão – se
conformando uma série de processos correlatos: a) constituição de uma economia primária
extrativa/agrícola exportadora de produtos tropicais para o mercado metropolitano europeu
e relativo crescimento do produto exportado; b) rarefação da mão – de – obra indígena
decorrente de vários fatores: vitimado por maus – tratos, trabalho avassalador ou doenças,
como a febre de sarampo (1748 e 1749) e, ainda, em razão de fugas para o interior da
floresta; c) destribalização e geração do tapuio; d) incorporação de territórios amazônicos
ao domínio português; e) e, por fim, a ascensão econômica e política dos missionários em
relação aos colonos, particularmente os missionários jesuítas. Isso porque, no plano
econômico, o grupo social jesuítico detinha a maior capacidade na organização produtiva
para exportação de produtos tropicais amazônicos, e, assim, monopolizava a produção e
comércio dos produtos extrativos, apropriando-se integralmente do excedente gerado pelo
trabalho escravo indígena, já que nem os tributos eram recolhidos pelo Estado colonial
português.
Dentre os produtos da economia da Amazônia originários da floresta e exportados, o
cacau vai cada vez mais firmando-se como o de maior demanda no mercado metropolitano:
exportava-se 28.216 arrobas de cacau, em 1730, e passa-se para 58.910 arrobas, em 1740, o
que representava 90% do valor total exportado da Amazônia. No entanto, logo em seguida
as exportações voltam a cair entre 1750 e 1754.
A queda das exportações de cacau implicou o reforço oficial português na região
amazônica (também maranhense), que aparece sob a forma de criação da Companhia Geral
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do Grão – Pará e Maranhão (1755 – 1778), proporcionado maior intercâmbio com o
mercado metropolitano e introduzindo o tráfico escravo na Amazônia e no Maranhão.
A essa altura, terceiro quartel do século XVIII, Portugal tentava reverter o atraso
econômico em função da tutela inglesa, reestruturando sua política mercantilista e
formulando as grandes linhas para a consolidação das fronteiras na colônia brasileira.
Daí criam-se companhias com o monopólio do comércio e do transporte, com a
função de reforçar a reserva de mercado para os mercadores lusitanos e dinamizar o
comércio metropolitano, no bojo da política mercantilista; daí constróem-se fortificações
por todo o território colonial para a defesa e afirmação do domínio português. E isso foi
sendo desencadeado durante o governo mercantilista de Pombal.
A expulsão dos jesuítas em todas as regiões da colônia brasileira (1759),
conseqüência da luta travada por Pombal, foi o modo de abolir o poder missionário na
América portuguesa e evitar o risco de perda efetiva de parcela significativa do domínio
territorial português. 5
Assim, a desorganização do sistema jesuítico desembocou num estado de letargia
na economia da Amazônia, segundo Furtado. Para Roberto Santos, “Não há ainda como
avaliar até que ponto essa organização (companhia pombalina) seria superior à dos
missionários”.
Como os jesuítas não pagavam dízimos dos produtos nem os direitos de entrada na
alfândega da metrópole portuguesa, não era possível saber com exatidão o volume das
transações que efetuavam. Mas, a proporção de riqueza material à disposição da empresa
comercial jesuítica era muito inferior ao que sempre fora atribuída pelos seus inimigos
(colonos que tinham

interesse em monopolizar a preação de índios e, assim,

exclusivamente, tornarem-se em apropriadores do resultado do trabalho servil indígena na
região).
Simonsen apresenta o dado de que o valor da exportação das aldeias jesuíticas não
chegavam a £ 10.000 anuais e, no ano de 1757, o montante não atingia £ 5.000. E que
Mendonça Furtado estimava a exportação de cacau pelos missionários em torno de 6000
arrobas/ano.
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Outra comparação entre a Companhia e a empresa comercial jesuítica pode ser feita
com base no fato de que a Companhia do Comércio do Grão – Pará e Maranhão foi
formada com um capital de 1 milhão e 200 mil cruzados, cerca de 130 mil libras, que era
um empreendimento dezenas de vezes superior ao que fora imaginado pelos comerciantes
da região de São Luís.
Por outro lado, também parece não restar dúvida de que o sistema econômico
jesuítico não mais se enquadrava no esquema delineado e em execução por Pombal e, por
isso, foi demolido para proceder a promoção de um grupo social local exportador, formado
por colonos, empenhados na expansão da atividade econômica da Amazônia e na
aceleração da acumulação do capital mercantil metropolitano.
A Amazônia era um espaço potencial de riqueza extraída da floresta e Portugal tinha
um grande interesse em ampliar sua produção para exportação. Para tanto, fazia-se
necessário que a política pombalina se expressasse em ações concretas a fim de tanto
preservar o domínio territorial amazônico conquistado, quanto para ampliar a oferta voltada
para exportação e, por conseqüência, realizar o seu intento maior: a transferência de
excedente econômico para a burguesia comercial metropolitana.
Por isso é que na era pombalina passa-se a incentivar a agricultura como atividade
complementar à economia do extrativismo cacaueiro (e também cacaueiro de plantio),
introduzindo-se alguns cultivos como o café, o algodão, o tabaco e o arroz. Cria-se também
pesqueiros reais no Solimões e a pecuária é também incentivada no vale do rio Branco.
Nessa época também o arroz silvestre (vermelho) da Amazônia é deslocado pelo
introdução do arroz branco da Carolina (1772).
Todo esse esforço da política econômica de Pombal para a Amazônia centrava-se na
estratégia de ampliação da produção por meio de uma elevação na diversificação produtiva,
cuja pretensão era, naturalmente, expressar-se em uma maior oferta de produtos tropicais de
exportação.
A administração pombalina também busca reformar o papel da mão – de – obra
indígena nos quadro do sistema colonial a fim de melhor adequá-la ao esquema delineado:
a) promove a abolição formal da escravidão indígena, que era uma decorrência da
legislação colonial de 1757. Mas é claro que a escravidão indígena permanece sendo o
método de exploração empregado por colonos e pelo próprio Estado; b) promove a
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transformação das aldeias em vilas, ao criar o regime do Diretório de índios, substituindo,
assim, a tutela missionária pela do Estado e que representa-se na nomeação de um
funcionário secular, o qual passa a receber o produto de um sexto da mão – de – obra na
repartição dos índios tutelados.
O Diretório deveria cumprir, essencialmente, a função de incorporar os índios das
missões no esforço de consolidação do domínio colonial português e, eventualmente, os
índios tribais. Daí intensifica-se o recrutamento da mão – de – obra indígena para as
atividades econômicas extrativas dos colonos e para empreendimentos mercantis e obras
públicas promovidas pelo Estado.
Durante a vigência da Companhia pombalina o cacau segue sendo o produto
dominante na pauta de exportação, representando, em média, 61% das exportações da
economia da Amazônia para a metrópole portuguesa. Em seguida, vinham o café e o cravo,
em torno de 10% e 11% do valor total exportado.
Algumas indagações teóricas que nos parecem pertinentes para o entendimento
dessa economia da Amazônia: será que essa economia efetiva-se como um instrumento da
acumulação primitiva? Como isso se concretiza? Qual a lógica subjacente ao movimento
dessa economia? As respostas a essas indagações podem ser dadas a partir da análise da sua
estrutura econômica e dinâmica, conforme teorizadas por Paul Singer e/ou Fernando
Novais, cuja característica fundamental é a não existência de ciclo econômico próprio. Daí
a economia da Amazônia definir-se como uma economia dependente, na medida em que a
produção principal orienta-se para a exportação de produtos tropicais extrativos/agrícolas
para o mercado metropolitano. Assim, toda a dinâmica do seu setor exportador encontra-se
determinada pelo influxo externo, isto é, por aquele mercado.
Por outro lado, existe, também, o setor de subsistência, com baixo grau de divisão
do trabalho, vinculado e dependente do primeiro, que produz alguns produtos de
subsistência para atender o consumo de ambos os setores, naquilo que não consegue
importar da metrópole.6
Em outras palavras, nessa época, a Amazônia e Portugal conformavam um sistema
econômico, cujas relações eram, necessariamente, assimétricas nas transações produtivas
(exportação e importação de produtos e de capital), pois todo o sentido da dinâmica da
6

Ver Singer (1977).
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economia amazônica era voltado sempre para satisfazer a produção de excedente
econômico para metrópole. Ou seja, todo o processo de acumulação de capital gerado na
economia da Amazônia era para, em última análise, gerar exportações e superávits
comerciais e, assim, carrear lucros para a economia metropolitana.
Assim, a economia da Amazônia nunca dispunha de autonomia para estabelecer seu
processo de crescimento econômico, já que residia na demanda metropolitana a força
geradora de seu movimento de ascensão, de estagnação ou de depressão, e jamais em sua
própria força interna, em sua oferta ou também demanda. Era, portanto, a demanda
metropolitana que determinava o movimento da economia da Amazônia, seu ritmo e nível
de crescimento e, por conseqüência, seu ciclo econômico não endógeno. Portanto,
determinava, assim, que a

transferência do excedente econômico da economia da

Amazônia para a metrópole sempre fosse, em última análise, uma forma de atender aos
desígnios do processo de acumulação do capital mercantil.
Parece ficar claro que o aumento da demanda do mercado metropolitano para os
produtos tropicais amazônicos e a conseqüente elevação das exportações físicas e em
valores vai caracterizar um momento de expansão do ciclo econômico, expresso em
prosperidade da economia da Amazônia. O reverso, um momento de baixa no ciclo
econômico da atividade exportadora, momento de desalento e de crise, que traduz-se em
uma estagnação, recessão ou até mesmo em uma depressão.
Destaque-se que a renda gerada pelas exportações da economia da Amazônia
dividia-se em três parcelas principais: a) grande parte era apropriada pelos mercadores
metropolitanos em função do monopólio do comércio e do transporte. Além disso, também
pelo monopólio na exportação de manufaturados para a Amazônia, cuja produção era
proibida em todas as regiões da colônia; b) outra parte era apropriada pelo Estado Colonial,
via tributação; c) uma pequena fração da renda era retida pelos colonos para manutenção da
atividade exportadora ou expansão das unidades produtivas extrativas/agrícolas e, ainda,
para o consumo importado de manufaturas metropolitanas.
Esse processo econômico todo significa, em última análise, que o excedente
econômico (ou mais – valia) gerado pelo trabalho escravo indígena da Amazônia era
transferido em sua maior parte para os mercadores metropolitanos, sob a forma de
exportações líquidas e lucro comercial, cumprindo com a função de estimular a acumulação
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primitiva do capital mercantil, não existindo, assim, qualquer possibilidade de acumulação
endógena na economia da Amazônia, nesse período.
No último quartel do século XVIII, a Companhia Geral do Grão – Pará e Maranhão
é extinta (5/1/1778) e, depois, a Companhia de Pernambuco e Paraíba (21/4/1780),
encerrando-se, assim, a etapa do monopólio do comércio reservado apenas para a burguesia
comercial metropolitana portuguesa, mas passando, a partir daí, para a burguesia em seu
conjunto, ao mesmo tempo em que coincide com o início da crise do sistema colonial
português e de todo o Antigo Regime, segundo análise do historiador Novais.
Nessa época assiste-se o desencadear da Revolução Industrial na Inglaterra, o que
consolida o modo de produção capitalista. Isso se traduz na incorporação do progresso
técnico como método apropriado de acumulação e no aumento da produtividade do trabalho
e redução dos preços das manufaturas. A Inglaterra requer, em contrapartida, o alargamento
do mercado consumidor composto por toda a sociedade do ultramar, o que implica a
generalização de relações mercantis e, ao mesmo tempo, compromete e instala a crise no
sistema colonial português e em todo o chamado Antigo Regime.
Ao tempo em que o sistema colonial entra em crise e desenvolve-se o capital
industrial na Inglaterra, a economia da Amazônia apresentará sinais concretos de relativa
expansão e prosperidade mercantil.
A essa altura, fins do século XVIII e início do seguinte, há relatos de autores como
Martius, Fernando de Souza e outros acerca de um violento processo de extermínio
indígena, de descimentos para os centros regionais amazônicos e tratamento do índio como
puro escravo. Isso, certamente, deve ter contribuído para a expansão das exportações,
baseado no aumento do recrutamento e, sobretudo, na elevação do grau de exploração da
mão – de – obra indígena.
Basta atentar-se para o fato de que, no final do século XVIII, vários grupos
indígenas haviam desaparecidos, num extermínio de cerca de cento e cinqüenta tribos da
Amazônia. E quando a família real transfere-se para o Brasil, em 1808, em razão da invasão
napoleônica de Portugal, sua política econômica logo determina a abertura dos portos às
nações aliadas portuguesas. Isso atrai alguns negociantes ao Pará que se estabelecem e
passam a transacionar no mercado europeu (mais tarde, viriam os norte – americanos). E a
presença desses comerciantes estrangeiros aparentava um clima otimista para os negócios
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da economia amazônica. Também, ao mesmo tempo, a política de D. João VI altera a
política indigenista anterior, que era norteada na busca de integração do índio. Agora,
assume de fato a rejeição radical do índio, que deve ser eliminado fisicamente e substituído
por populações mais concordes às exigências do progresso e da civilização. Daí fica mais
fácil entender porque se intensifica a repressão contra as populações indígenas tribais da
Amazônia, assegurada pela legislação colonial vigente.

2. Uma análise da estrutura e dinâmica da economia da Amazônia
A confluência dos efeitos da consolidação do capital industrial na Inglaterra e da
crise do sistema colonial vai, na periferia do sistema mundial capitalista, em última análise,
rebater na estrutura e dinâmica da economia da Amazônia, impactando diretamente sobre a
sua economia, seu setor exportador e seu processo de crescimento econômico, a partir do
período compreendido entre os anos 1773 e 1818.
A hegemonia inglesa e, portanto, o peso de sua demanda industrial, é a força que
determina o que deve ser produzido para atender o mercado capitalista europeu. E o
interesse da Inglaterra e do capital industrial era demandar alimentos e matérias – primas
baratas, para diminuir os custos com a subsistência de seus operários, bem como os custos
com insumos de suas indústrias pois, em última análise, isso iria traduzir-se em elevação do
taxa de lucro do capital industrial. Como Portugal era tutelada pela Inglaterra e apresentava
déficit comercial com esta potência mundial, devia honrar seus débitos. Para tanto, buscava
elevar a transferência de excedente econômico de sua colônia, como forma de obter
mercadorias e capital para prosseguir transacionando no mercado internacional. E uma
forma adequada para atingir este intento era continuar com a política já formulada por
Pombal: estimular a produtividade agrícola e a exportação de produtos tropicais. Foi nesta
linha e contexto que a Coroa fomentou a rizicultura, concedendo isenção tributária. Por
conseguinte, isso vai fazer elevar a exportação de arroz do tipo Carolina na economia da
Amazônia, no último quartel do século XVIII e no primeiro quartel do século XIX. 7

7

Ver Boxer (2002); e Barata (1915). A partir da série estatística original de Barata, transformei os dados de
arrobas e libras para toneladas.
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Tabela 1 - Exportação de produtos da Amazônia (em toneladas)
Médias

Cacau

Arroz

Café

Algodão

Quantum

1773/79

684

460

63

23

1229

1780/89

481

1495

31

72

2079

1794/00

1387

1094

59

161

2700

1801/10

1244

738

37

112

2131

1811/18

1731

2227

29

513

4499

anuais

Fonte: Barata (1915). Elaboração própria.
A economia amazônica encontrava-se em expansão no último quartel do século
XVIII. As médias anuais do quantum exportado eram aí de 1229 toneladas (1777/79), de
2079 toneladas (1780/89), e de 2700 toneladas (1794/00).
Ao longo das décadas iniciais do século XIX essa economia perde um pouco do seu
ímpeto exportador, mas, novamente, retoma a trajetória expansiva. A exportação anual
média regride para um volume de 2131 toneladas (1801/10), e, depois, alcança a cifra de
4499 toneladas (1811/18), que será o maior nível de volume total exportado na história da
economia primária exportadora colonial amazônica, analisando-se o período entre os anos
1773 e 1818.
O produto mais importante na pauta de exportação da economia da Amazônia era o
cacau, no período 1773/79, cuja produção física exportada anual média atingia o volume de
684 toneladas. Em seguida, surgiam o arroz com 460 toneladas, o café com 63 toneladas e
o algodão com 23 toneladas.
O arroz passa a ser a mercadoria que encabeça a pauta exportadora da economia
amazônica, no período 1780/89. O seu volume exportado é o maior de todo o último quartel
do século XVIII, com uma exportação anual média de 1495 toneladas, pois, em seguida,
vinham o cacau com 481 toneladas, o algodão com 72 toneladas e o café com 59 toneladas.
O cacau volta a ser a produção relativamente dominante na pauta exportadora, no
período 1794/00, com um volume exportado anual médio de 1387 toneladas. Em seguida,
encontravam-se o arroz com 1094 toneladas, o algodão com 161 toneladas e o café com 59
toneladas.
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O cacau segue sendo o destaque da pauta exportadora, no período1801/10, com a
exportação anual média de 1244 toneladas, depois, apareciam o arroz com 738 toneladas, o
algodão com 112 toneladas e o café com 37 toneladas.
O arroz retoma a posição de mercadoria que lidera a pauta exportadora, no período
1811/18, com um volume exportado anual médio de 2227 toneladas que, inclusive, é o
maior nível de exportação entre os anos 1773 e 1818. A seguir, vinham o cacau com 1731
toneladas, o algodão com 513 toneladas e o café com 29.
Sob o ponto de vista do quantum exportado, pode-se afirmar que o cacau e o arroz
constituíam a base da economia primária exportadora amazônica, tanto no último quartel
do século XVIII, quanto no primeiro quartel do século XIX..
Tabela 2 - Receitas das exportações da Amazônia (em mil réis)
Médias

Cacau

Arroz

Café

Algodão

anuais

Receita
global

1780/89

47018

84977

23141

34248

168558

1794/00

209015

52299

14096

66433

341844

1801/10

132208

44189

6661

41120

224179

1811/18

195773

139128

22280

198712

555895

Fonte: Barata (1915). Elaboração própria.
A economia da Amazônia configura um processo de contínua prosperidade
mercantil, quando observamos o transcorrer do último quartel do século XVIII. Entretanto,
essa prosperidade logo vai dissipar-se um pouco e também recuperar-se em um nível
relativamente mais elevado, ao passar das décadas limiares do século XIX.
Vejamos esta questão mais de perto, sob a ótica dos valores monetários (em milréis) das exportações amazônicas nesse período: o valor total anual médio era de 168$558
(1780/89) e vai atingir o montante de 341$844 (1794/00). Em seguida, reduz-se para
224$179 (1801/10), e, depois, eleva-se para 555$895 (1811/18). Este será o maior nível do
valor total anual médio de exportação amazônico entre os anos 1780 e 1818.
O arroz é o produto pelo qual a Amazônia obtém as maiores receitas anuais médias
em sua pauta exportadora, no valor de 84$977, vindo, em seguida, o cacau com 47$018, o
algodão com 34$248 e o café com 23$141, durante o período 1780/89.
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O cacau passa a ser o produto líder em valor na pauta exportadora da Amazônia, no
período 1794/00, com uma receita anual média de 209$015, vindo, a seguir, o algodão com
66$433, o arroz com 52$299 e o café com 14$096.
Há uma queda generalizada na receita anual média do conjunto dos produtos
exportados amazônicos, durante o período 1801/10. Neste, o cacau permanece como um
produto em destaque na pauta exportadora, pois o seu montante é de 132$208, seguindo-se
o arroz com 44$189, o algodão com 41$120 e o café com 6$661.
Ocorre uma expansão geral na receita anual média dos quatro produtos exportados
amazônicos, durante o período 1811/18. Agora, a liderança passa a ser a do algodão, com o
montante de 198$712, vindo, a seguir, o cacau com 195$773, o arroz com 139$128 e o café
com 22$280.
Sob a ótica de valores monetários das exportações, é possível afirmar que o arroz e
o cacau eram as mercadorias principais que impulsionavam a economia primária
exportadora e mercantil da Amazônia, no último quartel do século XVIII, assim como eram
o cacau e o algodão, no primeiro quartel do século XIX.
Tabela 3 - Taxas médias anuais de crescimento real das exportações da Amazônia (%)
Período

Cacau

Arroz

Café

Algodão

Quantum

1773/79

-0.3

113.7

0.9

1780/86

5.7

-4.0

-13.8

-4.2

-0.3

1794/00

8.1

-2.2

9.7

12.6

3.5

1801/10

5.6

8.8

-0.3

-9.5

5.9

1811/18

6.5

7.3

0.3

19.4

7.2

16.1

Fonte: Barata (1915). Elaboração própria.
A economia primária exportadora amazônica evidencia um caso de dinamismo
econômico insustentável, com movimentos de expansão, de recessão e de baixa relativa no
nível de expansão, ao examinar-se o comportamento do quantum exportado, durante o
último quartel do século XVIII. Neste, as taxas médias anuais de crescimento eram de
16.1% no período 1773/79, de –0.3% no período 1780/86, e de 3.5% no período 1794/00.
O dinamismo soa sustentável apenas no primeiro quartel do século XIX, em face do
crescimento do volume exportado total da Amazônia, o qual faz parecer que trata-se de
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uma economia primária exportadora em estágio de ciclo expansivo: cresce à uma taxa
média anual de 5.9% no período 1801/10 e de 7.2% no período 1811/18.
O auge da economia primária exportadora amazônica ocorre no período 1773/79,
quando a taxa média anual de crescimento do quantum exportado atinge a 16.1%. Este
crescimento é impulsionado principalmente pela forte expansão da produção exportada do
arroz, que cresce à uma taxa média anual de 113.7% (aqui é bom salientar que parte-se de
uma base baixa: de 14 toneladas no ano de 1773, atinge o nível de 1339 toneladas no ano
de 1779). O café cresce à uma taxa média anual de –1% e o cacau também decresce, em
média, à uma taxa de –0.3 ao ano.
O dinamismo econômico da Amazônia vai sofrer uma queda, fruto de uma recessão
na atividade exportadora e manifestada na taxa de decrescimento de –0.3%, em média, em
que pese o volume exportado de cacau estar crescendo à uma taxa média anual de 5.7%,
durante o período 1780/86. Esta recessão decorre de um crescimento negativo dos demais
produtos exportados, expressas nas taxas médias anuais do café, do algodão e do arroz, que
eram de –13.8%, de –4.2% e –4.0%, respectivamente.
Entretanto, o dinamismo da economia primária exportadora amazônica também
apresenta uma relativa recuperação no período 1794/00, já que o quantum exportado cresce
à uma taxa média anual de 3.5%. Neste novo momento de expansão, o algodão encontra-se
crescendo à taxa de 12.6%, o café à 9.7%, e o cacau à 8.1%. A exceção aí é o arroz que
decresce à taxa média anual de –2.2%.
O dinamismo da economia primária exportadora amazônica permaneceu em
expansão no período 1801/10 e, inclusive, tornou-se relativamente um pouco mais elevado,
pois o volume exportado total cresceu à uma taxa média anual de 5.9%. A exportação do
arroz cresceu à taxa de 8.8% e o cacau à 5.6%. No entanto, a do algodão e do café
apresentaram decrescimento, com taxas médias anuais de –9.5% e –0.3%, respectivamente.
O dinamismo da economia primária exportadora amazônica apresentou uma
expansão ainda mais forte na atividade exportadora no período 1811/18, pelo fato de que o
quantum exportado estivera crescendo à uma taxa média anual de 7.2%. Este crescimento
foi resultado da expansão da exportação expressas nas taxas médias anuais de 19.4% do
algodão, de 7.3% do arroz, de 6.5% do cacau e de 0.3% do café.
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Sob o ponto de vista do quantum exportado, pode-se dizer que os produtos mais
dinâmicos da economia primária exportadora amazônica eram o arroz, o cacau e o algodão,
tanto no último quartel do século XVIII, quanto no primeiro quartel do século XIX..
Tabela 4 - Taxas médias anuais de crescimento real das receitas das exportações da
Amazônia (%)
Período

Cacau

Arroz

Café

Algodão

Valor global

1780/86

7.8

-14.4

-5.2

1.4

-3.8

1794/00

16.1

5.2

20.1

22.9

15.2

1801/10

5.0

8.8

-3.0

-12.8

2.1

1811/18

11.0

5.3

7.3

40.2

11.0

Fonte: Barata (1915). Elaboração própria.
A dinâmica da economia primária exportadora amazônica mostra um quadro
articulado entre um estado recessivo e também um outro em expansão, ao analisar–se o
movimento dos valores monetários das exportações denominadas em mil réis, durante o
último quartel do século XVIII: o valor total das exportações amazônicas decresce à taxa
média anual de –3.8% (1780/86), para, em seguida, revelar um forte crescimento expresso
na taxa de 15.2%, em média, ao ano (1794/00).
A dinâmica econômica amazônica, expressão dos valores mercantis monetários
gerados pelas exportações, também vai mostrar tanto um menor crescimento relativo,
quanto uma expansão muito mais forte, durante as décadas iniciais do primeiro quartel do
século XIX: o valor total exportado da Amazônia vai estar crescendo à taxa média anual de
2.1% (1801/10), e, depois, saltar para uma significativa taxa de 11.0%, em média, ao ano
(1811/18).
Passaremos, a seguir, a analisar o movimento das receitas de exportação dos
produtos amazônicos, no período em estudo.
A receita de exportação do cacau vai mostrar um crescimento expressa na taxa
média anual de 7.8% e a do algodão à taxa de 1.4%, durante o período 1780/86. Mas, o
arroz e o café apresentarão taxas médias anuais negativas (-14,4% e –5.2%,
respectivamente).
O valor exportado do algodão crescerá à taxa média de 22.9%, no periodo1794/00,
ao tempo em que também o café crescia 20.1%, o cacau 16.1% e o arroz 5.2%.
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A receita de exportação do arroz vai crescer à taxa média anual de 8.8% e a do
cacau 5.0%, durante o período 1801/10. Mas, as taxas de crescimento das receitas
exportadas dos produtos algodão e café vão mostrarem-se negativas: -12.8% e –3.0%,
respectivamente.
O valor exportado do algodão mostrará um vigoroso crescimento manifesto na taxa
média anual de 40.2%, enquanto que a taxa do cacau será de 11.0%, o café 7.3% e o arroz
5.3%, no período 1811/18.
Sob o ponto de vista do valor monetário das exportações, pode-se afirmar que os
dois principais produtos mais dinâmicos da economia primária exportadora amazônica, no
último quartel do século XVIII, eram o cacau e o algodão. E, no primeiro quartel do século
XIX, eram o algodão e o cacau.
3. Comércio exterior da economia primária exportadora amazônica
Tabela 5 - Balança comercial da Amazônia (em mil réis)
Ano

Exportação

Importação

Saldo

1800

628379

418234

210145

1801

294725

194395

100331

1805

646907

625615

21293

1810

338676

156301

182375

1811

336899

156301

180599

1812

360306

222512

137794

1814

512788

379934

132855

1815

234378

146564

87814

1817

640708

444012

196695

1818

615273

444012

171261

Fonte: Barata (1915). Elaboração própria.

A balança comercial da economia da Amazônia é superavitária entre os anos 1800 e
1818, cujo saldo mostra um comportamento instavelmente cíclico - estilo cresce/decresce no período 1800/10, decrescente no período 1811/15, e, novamente, instável no biênio
1817/18.
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É ao final que século XVIII que constata-se o maior superávit comercial desse
período, no montante de 210$144, com a exportação no montante de 628$379 e a
importação no valor de 418$234. Os valores mais aproximados desse nível somente irão
ocorrer na segunda década do século XIX, precisamente, no ano de 1817, quando as
exportações líquidas atingem o valor de 196$695, e, em outro momento, em 1818, quando
o saldo é de 171$261. A ocorrência do menor superávit comercial verifica-se no ano de
1805, decorrente do valor total exportado no montante de 646$907 e a importação
alcançando a cifra de 625$615.
A conclusão da análise sobre esses dados é que a economia primária exportadora
amazônica cumpre a função de gerar excedente econômico, sob a forma de exportações
líquidas e, desse modo, contribui com sua parcela para a ampliação do processo de
acumulação de capital mercantil metropolitano. Isso qualifica efetivamente a economia da
Amazônia como uma economia colonial típica, cujo sentido essencial de instalação de seu
aparato produtivo nada mais foi que produzir excedente econômico, sob a forma de
exportações líquidas e de lucros comerciais, bem como sob a forma material de oferta de
produtos extrativos/agrícolas e demanda de manufaturas. Desta forma, pôde-se, então, a
economia primária exportadora da Amazônia colonial atender aos desígnios do capital
mercantil e do mercado metropolitano de Portugal.
4. A economia da Amazônia no contexto regional colonial

Gráfico 1 - Regiões da econom ia colonial do Brasil, segundo valor total
exportado em libras (%)
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Fonte: Sim onsen (1962 : 381). Elaboração própria
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Como afirmara corretamente Furtado, a economia primária exportadora da
Amazônia não apresenta expressão econômica regional, sob o ponto de vista de uma análise
comparativa em termos

de geração de riqueza mercantil exportada para a metrópole

portuguesa, durante o período colonial compreendido entre os anos 1500 e 1818. Isso
porque todo o valor

acumulado de suas exportações nesse período não ultrapassa

3.500.000 libras. Para se ter uma referência quantitativa, tomando uma economia primária
exportadora que lhe é bem mais próxima, isso representa apenas menos de metade do valor
das exportações de São Luís do Maranhão.
5. Conclusão
Todo esse período de colonização da Amazônia significou a incorporação de um
vasto território de floresta tropical americana ao domínio português, sobre o qual poderia
advir lucros comerciais via exploração de seus recursos naturais ao longo do tempo, mas,
com baixo nível de acumulação de capital e pouca expressão efetiva na geração de riqueza
mercantil, principalmente, porque era uma área com restrita densidade demográfica – a
população não chegava a 100.000 almas. A história da economia da Amazônia portuguesa
fora fundada na exclusão do nativo indígena ao processo de formação e desenvolvimento
de uma sociedade amazônica mercantil, enquanto homem que podia comandar e ser
beneficiário da riqueza produzida, deter direito sobre a sua propriedade natural ancestral, a
partir do seu trabalho em uma maior harmonia relativa com a pujante e bela natureza.
Esses serão traços que estarão presentes no curso do processo de desenvolvimento
econômico da Amazônia e, como amálgamas, caminharão ao longo da história econômica
brasileira a evidenciar as suas fontes de um atraso econômico relativo regional.
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Raízes da formação do sistema econômico nacional no século XIX
Soraia Aparecida Cardozo*

RESUMO
O objetivo deste artigo é mostrar as raízes da formação do sistema econômico nacional no
século XIX. Faremos um resgate do processo incipiente de expansão do mercado interno e da
articulação econômica nacional no século XIX, destacando a inter-relação dos sistemas de
moeda, crédito e tributário com a unidade das regiões e a autonomia das partes no conjunto.
Partimos da hipótese de que a integração econômica do território brasileiro era tímida visto que
as distintas regiões guardavam grande autonomia econômica entre si do ponto de vista
econômico, quase sem vínculos comerciais. Isso gerava baixa circulação de moeda no território
nacional. Destacamos, também, que o poder centralizado do império foi essencial para a
manutenção da unidade territorial, entretanto começam a surgir outros elementos importantes
para soldagem das distintas regiões: a circulação de uma moeda comum no território nacional e
as barganhas de recursos entre as províncias e o poder central.
Palavras chaves: sistema econômico nacional; integração; mercado interno.
Introdução
Na década de 1930 o processo de formação do Estado Nacional no Brasil apresentou um
salto qualitativo, com o surgimento de instituições e mecanismos de intervenção na economia que
garantiram o estabelecimento do suporte institucional necessário ao processo de industrialização.
Este salto qualitativo consistiu no surgimento de estruturas materiais do Estado que propiciaram a
centralização e a nacionalização da elaboração da política econômica. Como ressalta Draibe,
“este duplo aspecto – a conformação de um aparelho econômico centralizado que estabelece
suporte efetivo a políticas de caráter nacional, e a natureza capitalista que a estrutura material do
Estado vai adquirindo – define o movimento de estruturação organizacional do Estado de 1930 a
1945” (Draibe, 1985: 83).
Com isto, intensifica-se a formação de centros internos de decisão capazes de fomentar
um projeto industrializante a partir das mudanças na política econômica. As transformações na
condução da política nacional foram possíveis, também, em virtude da nova inserção do país na
divisão internacional do trabalho: o centro dinâmico da economia não seria mais o mercado
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externo de produtos primários, mas sim o mercado interno (Furtado, 1984). Nesse sentido,
ocorrem saltos qualitativos na formação de um sistema econômico articulado.
O objetivo deste artigo é mostrar as raízes da formação do sistema econômico nacional no
século XIX. Pretende-se resgatar tantos os fatores que proporcionaram quanto os que limitaram a
autonomia dos estados e municípios, assim como as pressões e contra pressões que
condicionaram os nexos da unidade do território nacional desde o início do governo imperial até
os primeiros anos do sistema republicano brasileiro.
Faremos um resgate do processo incipiente de expansão do mercado interno e da
articulação econômica nacional no século XIX, destacando a inter-relação dos sistemas de
moeda, crédito e tributário com a unidade das partes e a autonomia das partes no conjunto.
Partimos da hipótese de que a integração econômica do território brasileiro era tímida
visto que as distintas regiões guardavam grande autonomia econômica entre si do ponto de vista
econômico, quase sem vínculos comerciais. Isso gerava baixa circulação de moeda no território
nacional. Destacamos, também, que o poder centralizado do império foi essencial para a
manutenção da unidade territorial, entretanto começam a surgir outros elementos importantes
para soldagem das distintas regiões: a circulação de uma moeda comum no território nacional e
as barganhas de recursos entre as províncias e o poder central.

A INCIPIENTE UNIDADE NACIONAL NO SÉCULO XIX

País de dimensão continental, no início de sua formação econômica o Brasil apresentou
ausência de forças centrípetas capazes de unificar suas diferentes partes e sua matriz espacial
ficou marcada pela existência de complexos exportadores diretamente vinculados ao mercado
externo, redundando em unidades autárquicas, isoladas umas das outras. Os ciclos do açúcar e do
ouro levaram ao auge algumas áreas do Nordeste e de Minas Gerais ao passo que permanecia a
quase completa ausência de nexos econômicos entre as unidades administrativas da colônia, com
a existência apenas de uma unidade política, garantida pela metrópole portuguesa. Estas formas
de organização territorial atrasaram o estabelecimento de nexos mercantis entre as regiões e
redundaram na extrema pulverização do território colonial, cristalizando-se fortes desequilíbrios
regionais.
O fim do Pacto Colonial, a instauração do Império e a posterior Proclamação da

República trouxeram mudanças significativas à economia brasileira. No entanto, até as primeiras
décadas do século XX a geração de renda e

emprego continuou dependente da produção

extensiva e em larga escala de matérias-primas e gêneros tropicais destinados à exportação, que
encontravam possibilidades de mercado em virtude do desenvolvimento do capitalismo na
Europa. Café, borracha, cacau, fumo e mate foram alguns dos produtos responsáveis pelos saldos
comerciais essenciais para o país cumprir os compromissos externos que cresciam diante da
necessidade de importar produtos destinados à reprodução da população brasileira, uma vez que
não existia uma produção organizada e voltada para o mercado interno. Apesar da independência
política do Brasil, o sistema econômico nacional permanecia frágil e vulnerável às oscilações do
mercado externo. 1
Por outro lado, com o advento da economia cafeeira no século XIX, começaram a
aparecer os primeiros vestígios de uma articulação entre as distintas regiões do país. O trabalho
livre, a diversificação da economia e a imigração de estrangeiros para trabalharem nas lavouras
cafeeiras foram alguns dos fatores responsáveis pela incipiente articulação comercial. Entre os
anos de 1880 e 1930 a economia cafeeira criou um núcleo em torno do qual as demais regiões
brasileiras começaram a articularem-se. 2
Entretanto, a dinâmica da economia, sobredeterminada pelas flutuações do comércio
internacional, constituía um grande obstáculo ao avanço da integração nacional. Caio Prado,
fazendo um balanço da economia cafeeira, ressaltou que se não houvesse uma superação da
posição subalterna do Brasil na divisão internacional do trabalho não haveria como criar nexos
orgânicos entre as regiões, ou seja, era preciso romper com o passado colonial: "como no
passado, a produção agrária continuará compartimentada e distribuída pelas diferentes regiões do
país, com um gênero para cada uma; e desenvolvendo-se cada qual independentemente das
demais e voltada inteiramente para fora do país, isto é, para a exportação. É como se fossem
diferentes unidades econômicas mais ou menos acidentalmente reunidas no corpo de uma só
1
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nação e levando vida à parte. (...) Une-os (os diferentes setores da produção agrária) também,
embora dentro de grandes diferenças particulares e ritmos diferentes de evolução, um mesmo
destino que será como uma auto liquidação e perecimento deles todos em prazos mais ou menos
longos" (Prado Jr., 1970: 225).
A despeito desse quadro econômico fragmentado, a unidade do território nacional ao
longo do século XIX foi garantida, sobretudo, por forças políticas consubstanciadas no
centralismo do governo imperial. Segundo Costa (1968), as razões para manter íntegro o
território brasileiro encontram suas raízes na força que a unidade territorial concedia à
manutenção da Independência. Caso a divergência entre as províncias ganhasse força e
desencadeasse movimentos separatistas, a autonomia política, segundo a autora, estaria
comprometida. Para Lyra (2000), no período anterior à Independência, o interesse de preservação
da unidade territorial tinha raiz no desejo da Corte portuguesa de tornar o Brasil um grande
império luso-brasileiro.
Entretanto, o poder imperial altamente centralizado negligenciou as demandas de muitas
províncias que se sentiam excluídas da administração central. Já na primeira metade do século
surgem revoltas separatistas de cunho republicano como demonstração da insatisfação de parte
significativa da população contra o autoritarismo imperial. A Cabanagem, a Farroupilha, a
Sabinada e a Balaiada, embora guardando especificidades entre si, foram manifestações de
caráter federalista. A força imperial, todavia, foi mais forte e estas revoltas foram sufocadas
mantendo-se a centralização política.
Ao longo do século XIX o território brasileiro apresentou-se pouco articulado
economicamente e marcado pela centralização política, como vimos até aqui. Entretanto, é neste
período que tem início o processo (que se prolonga até as primeiras décadas do século XX) de
articulação do espaço econômico nacional. Ou seja, timidamente começa a se passar de uma
situação de anomia na relação entre as unidades subnacionais para uma situação de unidade das
partes. O referido processo está relacionado tanto à inserção do país no comércio internacional
como exportador de café, quanto às transformações políticas e econômicas internas.
A produção de café dá início a uma diversificação produtiva, que apesar de ficar restrita
ao complexo cafeeiro em um primeiro momento, posteriormente desencadeia o desenvolvimento
de relações mercantis internas entre as regiões, gerando um mercado interno que no século XIX
ainda é bem restrito. Dentre as transformações internas responsáveis pelo início da articulação

econômica do território brasileiro destacamos o fim do tráfico negreiro, a abolição da escravidão
e a imigração para suprir a falta de mão de obra. Estes fatores terão reflexos, também, no
processo de crescimento do mercado interno. Apesar do centro dinâmico da economia consistir
no mercado externo, atividades voltadas para o mercado interno começaram a se desenvolver
refletindo diretamente na necessidade de maior circulação de moedas (Furtado, 1984).
A literatura econômica, ao abordar os sistemas de moeda e de crédito no século XIX no
Brasil, nos revela que o período imperial consiste em um momento de transformações
econômicas nas quais se enquadram a criação de uma moeda oficial aceita em todo território,
assim como a gênese de um sistema de crédito intrinsecamente relacionado à crescente circulação
de mercadorias pelo território nacional. Ao longo do século houve alternância de momentos
marcados pela pluralidade emissora com aqueles em que predominava a unificação do poder de
emissão.
Com a emancipação política do Brasil em relação a Portugal em 1822 desencadeou-se um
processo de unificação do meio circulante, que seria aceito em todo o território nacional. Tratavase de um instrumento anti-colonial, nas palavras de Granzieira (1979). A unificação da moeda
seria um dos fatores de afirmação da unidade nacional. Por outro lado, com o fechamento, em
1829, do primeiro Banco do Brasil, os bilhetes por ele emitidos seriam substituídos por papelmoeda oficial que passaria a ser aceito como moeda juntamente com o ouro. O poder de emissão
ficaria sob responsabilidade apenas do Tesouro, mantendo coerência com a centralização política
do Império.
A centralização do poder de emissão acabou influenciando o aparecimento de um sistema
de crédito, pois segundo Granzieira, ao mesmo tempo em que o Tesouro aumentava a emissão
existiam mecanismos de retirada de moeda de circulação e, conseqüentemente, a falta de meio
circulante provocou o surgimento do crédito. Como ressalta o autor, “a praça do Rio de Janeiro
consagrava, então, a prática comercial das vendas a prazo, onde a garantia não se revestia
formalmente de título hábil à exceção, à falta de disposições legais que só viriam ocorrer em
1850, com o código comercial. No entanto, mesmo que assim fosse, a falta de um
estabelecimento bancário que pudesse operar descontos de tais títulos significava a exigência de
que os grandes comerciantes importadores realizassem operações de crédito ao varejo, o que
implicava que fossem obrigados a operar munidos de grande liquidez nas suas transações com o
exterior” (Granzieira, 1979: 36).

Granzieira destaca, ainda, que ocorrera um processo caracterizado pela atuação de casas
comerciais como estabelecimentos bancários de forma a desencadear, a partir dos anos quarenta,
o aparecimento de um sistema bancário constituído por bancos emissores de vales. Tais vales,
segundo Saes (1986), circularam em várias praças do país em que as moedas oficiais mostravamse insuficientes.
O Banco do Brasil ressurgiu em 1851 e em 1853 se fundiu ao Banco Comercial do Rio de
Janeiro, banco emissor de vales. Instalou-se, mais uma vez, uma tendência centralizadora, visto
que o novo Banco do Brasil procurou absorver os bancos provinciais emissores de vales. O
Tesouro deixou de efetuar emissão e teve suas notas recolhidas pelo Banco do Brasil. Entretanto,
em 1857 a tendência centralizadora se desfez com a concessão do poder de emissão a seis novos
bancos. Granzieira destaca que a crescente necessidade de circulação de moedas esteve neste
momento relacionada ao fim do tráfico negreiro responsável pela intensificação do comércio
interprovincial de escravos.
Saes, ao mostrar a questão monetária no período de 1850 a 1930 na perspectiva de seus
contemporâneos, ressalta o posicionamento de Bernardo Souza Campos, ministro responsável
pela reforma de 1857:
“Diz-se igualmente: não há em todos os mercados meio circulante necessário, não há o
suficiente para as transformações. Isto é por certo um inconveniente muito grave. Há dois meios
para suprir os mercados do meio circulante precioso e o acomodar às variadas exigências,
segundo as épocas de maior ou menor número de transações. Ou o governo as supre, como fazia
entre nós anteriormente, com a emissão de notas do Tesouro e cunho de metais, ou são os
mercados que se suprem a si mesmos por meio de estabelecimentos bancários, que importam ou
exportam os metais, e lançando na circulação maior número de bilhetes ou retirando segundo as
exigências do mercado, sustentando o equilíbrio necessário entre o suprimento e a procura do
mesmo meio circulante” (Campos apud Saes, 1986: 22-23).
Entretanto, uma outra tendência centralizadora surgiu em 1866, quando se estabeleceu
que as notas bancárias deveriam ser retiradas de circulação e substituídas por emissão do
Tesouro. Mais uma vez recorremos à análise de Saes sobre os efeitos de tal política: “a
centralização política

e administrativa no Segundo Império constitui tema clássico na

historiografia. O próprio movimento republicano tinha como um de seus objetivos – para alguns
o principal – levar adiante a descentralização do Estado, a buscar formas de ampliar a autonomia

das Províncias. A centralização também se refletia no plano monetário: já indicamos que a partir
de 1866 prevalece a unidade de emissão por meio do Tesouro. Eliminava-se, assim, a experiência
que concedera a bancos, na Capital e nas províncias, o direito de emitir moeda. Concentrada a
emissão no Rio de Janeiro, surgem reclamos contra a escassez de meio circulante nas Províncias.
Tal fato era agravado pela tendência claramente restritiva da política monetária imperial após
1866” (Saes, 1986: 86).
A escassez de moeda proveniente da centralização do poder de emissão e da política
restritiva do governo agravou-se com o fim do trabalho escravo. A abolição da escravidão
precarizou ainda mais a situação financeira na agricultura fazendo com que os produtores
agrícolas tivessem que obter fundos essenciais à viabilização da produção (Pelaez, 1971). Por
outro lado, a instituição do trabalho assalariado desencadeou um processo de crescimento do
mercado interno, visto que parte da renda gerada na economia brasileira passou a ser apropriada
pelos trabalhadores, a partir de então possuidores de poder de compra. As mudanças processadas
nas relações de produção eram incompatíveis com a centralização do poder de emissão que,
como vimos, causava escassez de meio circulante nas províncias. De acordo com Furtado (1984),
o sistema monetário de que dispunha o país demonstrava ser totalmente inadequado para uma
economia baseada no trabalho assalariado.
Esta inadequação foi abordada por Tannuri da seguinte forma: “os homens que dirigem a
Política Econômica brasileira na época em estudo só sentiram a crise de liquidez quando a
Abolição da Escravatura, que fez com que o problema adquirisse concreção dentro do raio de
visão dos políticos coevos. A indústria carioca vinha se deparando com esse problema durante
todo o curso da década de 1880, e nenhuma providência foi tomada. Só quando ele se evidencia
na agricultura é que medidas são adotadas objetivando solucionar o impasse” (Tannuri, 1981:
39).
A solução para o problema de liquidez fundamentou-se na coexistência da emissão do
Tesouro e dos bancos no final do período imperial. Três bancos passaram a ter poder de emissão:
Banco Nacional do Brasil e Banco do Comércio, localizados no Rio de Janeiro, e Banco de São
Paulo. Segundo Tannuri os novos bancos emissores juntamente com aqueles que o Governo
havia celebrado acordos para auxílio à lavoura desencadearam uma onda de especulação no
mercado acionário. Esta especulação beneficiou, a princípio, a indústria carioca que passava por
uma situação de falta de liquidez.

Entretanto, a demanda por dinheiro continuava a crescer. Com a Proclamação da
República, a solução de Rui Barbosa para suprir o país de meio circulante consistiu na criação de
bancos emissores em regiões distintas. A princípio a proposta apontava a criação de três bancos:
do Norte, abrangendo os Estados que iam da Bahia ao Amazonas; do Centro, contemplando os
estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina; e do Sul,
compreendendo os Estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Goiás. Entretanto, a proposta
original sofreu alterações em virtude das pressões de grupos regionais. Primeiramente criou-se
um quarto banco, o Banco União de São Paulo, que atuaria em São Paulo e Goiás. Mais tarde o
norte seria subdividido, formando-se 6 bancos emissores regionais. Desse modo, diante da
crescente necessidade de ampliação do poder emissor do país, a solução vislumbrada pelos
republicanos consistiu na regionalização do poder de emissão.
A defesa de Rui Barbosa acerca da reforma bancária pode ser encontrada em Tanuri: “não
se podia fazer a monoemissão nos primeiros dias da República; já porque convinha dar às várias
regiões arras dos sentimentos descentralizadores do governo... já porque ainda não havia na
estabilidade da situação nascente bastante confiança para lançar os fundamentos de uma
reorganização bancária definitiva, apoiadas em sólidos pontos da ação central... Era preciso
termos satisfeito o melindre das justas reivindicações locais, expondo a nação o nosso grande
programa federativo” (Barbosa, apud. Tannuri, 1981:57).
A política monetária de Rui Barbosa provocou, portanto, o aumento das emissões, não
conseguindo conter a onda de especulação conhecida como encilhamento, que intensificava a
demanda por meio circulante. Desta forma, para conter o referido processo já em dezembro de
1890 o Banco da República dos Estados Unidos do Brasil3 passou a ter monopólio de emissão.
Em 1892 mais um banco foi criado na tentativa de se acabar com o processo especulativo: o
Banco da República do Brasil, resultado da união entre o Banco da República dos Estados
Unidos do Brasil com o Banco do Brasil.
Para o nosso objetivo, ao analisarmos a unidade nacional buscando elementos no sistema
tributário e creditício interessa-nos destacar que a crise financeira e monetária do final do século
XIX desencadeou um processo de monopolização do poder de emissão. Isso significa a
consolidação de uma moeda nacional, elemento essencial para a formação de um sistema
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O Banco da República dos Estados Unidos do Brasil surgiu da união do Banco Nacional do Brasil com o Banco dos
Estados Unidos do Brasil e seria uma espécie de grande banco central (Botelho Jr., 2002: 36).

econômico nacional. .
Observa-se, portanto, que no período analisado obteve-se avanços na formação do sistema
econômico nacional, sendo uma das marcas deste avanço a gênese de um sistema de moeda e
crédito. Apesar das alternâncias entre momentos de pluralidade de emissão e de monoemissão,
tratou-se de um período em que as tendências centralizadoras foram uma constante. Mesmo com
a proclamação da República, em poucos anos a emissão de moeda foi novamente centralizada.
Destaca-se ainda, que no início do século XX fatores externos e internos possibilitam o
desencadeamento de um processo de criação de instituições que dotaram o sistema bancário de
maior controle governamental.
Na segunda metade do século XIX começou a se desenvolver um sistema bancário na
cidade de São Paulo que posteriormente se difundiu pelo interior do estado. O desenvolvimento
do sistema bancário paulista esteve estreitamente

relacionado ao complexo cafeeiro e à

diversificação produtiva proveniente das atividades cafeeiras. Como destaca Saes, o sistema
bancário paulista se desenvolveu de forma autônoma às políticas monetárias do governo central,
ou seja, não foi afetado pelas medidas restritivas e monetaristas predominantes no período
imperial (Saes, 1986).4
Pode-se destacar, ainda, que nas regiões produtoras de café os governos estaduais se
articularam a bancos que seriam responsáveis tanto por dotarem os agricultores cafeeiros de
crédito, quanto por financiarem a infra-estrutura necessária à expansão da vida urbana e as
indústrias nascentes. Foi o caso dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.5
Segundo Costa (1978), a estrutura bancária desde o Império até o final da Primeira
República caracterizou-se, sobretudo, por uma precária interiorização da rede bancária e forte
predomínio de bancos estrangeiros. As instituições financeiras tiveram concentradas no Rio de
Janeiro, centro das atividades de comércio exterior, e em São Paulo, em virtude do complexo
cafeeiro.

4

Cano (1998b) destaca que um dos principais componentes responsáveis pela expansão do complexo cafeeiro
consistiu na expansão do sistema bancário em São Paulo.
5
“Em Minas Gerais, por exemplo, o Governo estadual que já concedia esse tipo de favores ao Banco de Crédito Real
de Minas Gerais, praticamente desde sua fundação em 1889, passou a privilegiar também ao Banco Hipotecário e
Agrícola de Minas Gerais, quando este foi criado em 1911, e ao Banco Mineiro da produção, o terceiro banco
mineiro oficial, a partir de 1937. (...) Também em 1911, o governo do Espírito Santo contratou com J. Loste $ Cie.
um empréstimo de 40 milhões de francos (19.400 contos) para fundação do Banco Hipotecário e Agrícola do
Espírito Santo, com capital inicial de 1 milhão de francos (600 contos). Pretendia utiliza-lo para financiar o
arrendamento de serviços públicos, como luz, água, esgoto, bondes elétricos, telefonia, etc.” (Costa, 1988: 50 –51.

A configuração do sistema tributário no Império e nos primeiros anos de República

Cabem, ainda, as seguintes indagações: durante o Império e a Primeira República, existia
algum grau de autonomia das províncias em relação ao governo central no que se refere às
questões fiscais? Quais eram os graus de autonomia das províncias?
Podemos observar no período imperial que as províncias, embora tivessem competências
tributárias, apresentavam receitas fiscais reduzidas e seu grau de autonomia para criar novos
impostos, se endividarem e delimitarem as alíquotas dos tributos a elas competentes também era
reduzido. Por outro lado, o poder central possuía direitos sobre grande parte dos impostos,
inclusive aqueles incidentes sobre importação e metade da arrecadação sobre exportação (a outra
metade era repassada às províncias). A supremacia do poder central sobre as províncias se
evidencia ao passo que no período primário exportador a tributação sobre o comércio exterior
consistia na principal fonte de receita fiscal (Amed & Negreiros, 2000).6
As tensões entre os poderes provinciais e o poder central se intensificaram a partir da
segunda metade do século XIX. Costa (1998) ressalta que a partir de 1870 o crescimento da
dívida pública como forma de financiamento da Guerra do Paraguai estreitará a capacidade
financeira do Estado que não poderá mais atender às demandas provinciais por mais recursos
para enfrentarem o processo de transição para o trabalho livre. Este processo foi responsável,
também, pela diversificação dos interesses regionais, sendo um fator de intensificação dos
conflitos de interesse entre as áreas prósperas (São Paulo) e as decadentes (Norte e Nordeste).
Nesse sentido, com a Proclamação da República observa-se que o imposto sobre
exportações passou a ser arrecadado pelos estados, que apresentavam capacidade de geração de
recursos ficais totalmente desiguais em virtude da inserção diferenciada destes no mercado
internacional. Como ressalta Costa, “a República herdava do Império uma base fiscal estreita,
fundada quase que exclusivamente na tributação do comércio exterior e uma grande dívida
pública (externa e interna). Esses eram fatores que militavam a favor dos defensores da União,
procurando reservar-lhe parcela mais significativa das receitas alfandegárias (o imposto de
6

Como já foi mencionado, algumas províncias se revoltaram contra a centralização imperial. A Revolta dos Farrapos
esteve ligada a questões fiscais. “A questão fiscal era um dos motivos do descontentamento dos produtores gaúcho
de charque, couro e muares, uma vez que a pesada taxação do Império impedia que estes gêneros concorressem com
aqueles outros produzidos por uruguaios, paraguaios e argentinos. Muitos dos produtos do Rio Grande do Sul
também eram onerados pela bitributação, uma vez que também eram taxados nos locais de venda em algumas
províncias brasileiras” (Amed & Negreiros, 2000: 197).

importação) e a competência de criar novas fontes de receita cumulativa do crédito. Nesse sentido
buscava-se a ‘federação possível’ e esta era necessariamente desigual, porque eram desiguais as
bases fiscais em que passaria a se assentar as finanças estaduais (imposto sobre a exportações)”
(Costa, 1998: 162-163).
Os estados que não possuíam participação no comércio internacional sofriam dificuldades
financeiras em virtude da capacidade de arrecadação restrita, pois à exceção daqueles produtores
de café, poucos mantinham ligações expressivas com o exterior. Para superarem as restrições
decorrentes das dificuldades de arrecadação, os estados que não se articulavam comercialmente
com o exterior recorriam às transferências fiscais, que consistiam em acordos políticos para a
inserção de programas estaduais no orçamento federal, política de emprego ou política de
clientela junto aos órgãos federais (Lopreato, 1981). Ou seja, o governo central cumpria papel
relevante, articulando interesses e respondendo aos interesses estaduais nos momentos de crise.
Por outro lado, a cobrança de impostos interestaduais também era utilizada para a
ampliação da receita fiscal dos estados. A exportação de um estado para outro, a circulação e o
trânsito de mercadorias eram tributados sem que existissem normas definidas. A geração de
receitas fiscais através deste processo consistia em um dos principais entraves ao
desenvolvimento do mercado interno e à articulação do espaço econômico nacional, pois a
cobrança de impostos interestaduais fazia com que uma mercadoria, quando produzida em um
estado e vendida em outro, fosse tributada novamente no estado comprador, aumentando seu
preço final. Dentre os resultados deste mecanismo de tributação estava o favorecimento da
importação de produtos similares e a inibição do comércio inter-regional/estadual.
Os interesses das oligarquias paulistas e mineiras estiveram garantidos pela
institucionalidade constituída na República Velha. Como observa Júlio Assis Simões, “o
federalismo estabelecido pela República Velha concedia aos estados autonomia para manterem
suas próprias forças militares, contraírem empréstimos no exterior e se beneficiarem dos
impostos sobre exportações. Tais medidas favoreciam diretamente os grandes cafeicultores e o
estado de São Paulo, o que mais produzia e exportava café. Para salvaguardar os interesses da
oligarquia cafeeira – que já controlava o comércio, os bancos, o transporte e o mercado de
trabalho livre e precisava garantir a aplicação de uma política econômica voltada à proteção de
café – articulou-se o mecanismo centralizante da ‘política dos governadores’, com base no
comando da ‘política dos coronéis’. Esse arranjo reconhecia a supremacia nacional de São Paulo

e, em menor extensão, Minas Gerais, no controle da máquina federal, beneficiando em troca as
oligarquias estaduais com a perpetuação no poder regional, através de mecanismos de controle
dos processos eleitorais e de ratificação dos eleitos (pelas Câmaras de Verificação de Poderes)
para todos os níveis de representação (municipal, estadual e federal), que permitiam excluir toda
a oposição” (Simões, 1992: 31-32). 7
Os processos descritos até aqui mostraram alguns movimentos de articulação do espaço
econômico nacional. Trata-se, portanto, de uma articulação incipiente de regiões desiguais do
ponto de vista econômico, visto que o atraso da economia nordestina influenciou sua pequena
base tributária, intensificando, desde então, a distância entre aquela região e o Centro-Sul do país.
Em suma, à medida que vão se desencadeando mudanças nos processos produtivos e nas
relações de produção, os nexos políticos entre as partes ditados a partir do poder político imperial
vão cedendo lugar, também, para o desenvolvimento dos nexos econômicos. Nesse movimento a
moeda vai ganhando um papel particular na articulação das partes. Durante o Império as maiores
necessidades de papel moeda seguiram o crescimento da circulação de mercadorias. Já no final
do período imperial e início da Primeira República, o trabalho assalariado (entendido como um
estímulo de grande significado para o crescimento do mercado interno) teve grande influência
sobre a política de emissão do final do governo imperial e início do governo republicano.
A definitiva centralização do poder de emissão e a criação de mecanismos que
garantissem maior estabilidade para o funcionamento do sistema bancário (Câmara de
Compensação e Carteira de Redesconto) na República Velha dotou o país de um dos principais
traços da unidade nacional: a consolidação de uma moeda nacional, com circulação em todo o
território do país.
Durante o Império, a soldagem entre as partes do território nacional se dava, do ponto de
vista tributário, através das transferências de alguns tributos do Governo Imperial para as
províncias. Destaca-se, também, que a escassa fonte de arrecadação provincial provocava
negociações das províncias com a Corte para angariarem recursos adicionais.
Em momentos de escassez de recursos acirram-se as tensões e o movimento republicano
surgiu liderado por grupos com interesses distintos. Esta união de interesses divergentes em prol
da descentralização tributária determinou a ocorrência de muitas continuidades na Primeira
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Nesta passagem de seu texto, Simões se remete às idéias de Carone (1972). A república Velha (instituições e
classes sociais). São Paulo, Difel.

República. Uma delas foi manter o poder central com relativa força, ao passo que este continuou
a tributar o imposto de maior importância em uma economia marcada pelo desenvolvimento para
fora: o imposto sobre importação. No entanto, por outro lado podemos destacar algumas
descontinuidades, tais como, a delimitação e ampliação da base de tributação dos estados e a
concessão do direito de endividamento externo estadual.
É preciso ressaltar, porém, que a desigualdade regional passou a se refletir, também, na
disparidade do poder de arrecadação. Estas disparidades colocaram recorrentes tensões sócioregionais, as quais, em seus momentos cruciais, foram abafadas ou pelo uso da força (como nas
revoltas separatistas) ou através de concessão momentânea de direitos à emissão de meios de
pagamentos, ou ainda concedendo recursos fiscais provenientes do orçamento federal. As duas
primeiras práticas foram muito utilizadas no período imperial ao passo que a terceira na
República Velha, consistindo, em todos os casos, em mecanismos de soldagem das partes para a
manutenção da unidade territorial.

Considerações finais

O período de análise desse artigo compreendeu dois momentos distintos da história
política do Brasil: o período monárquico e os primeiros anos da república. Entretanto, guardam
entre si uma série de continuidades no processo de articulação econômica do país. Embora
saibamos que o momento crucial para a formação do mercado interno brasileiro consistiu na
década de trinta, mostramos nesse trabalho a incipiente articulação econômica do país já no
século XIX.
A questão que norteou esse trabalho consiste na problemática da unidade territorial
brasileira: porque um país vasto como o Brasil, com pouca articulação econômica entre as
distintas regiões, manteve seu território íntegro? Uma primeira resposta a essa questão consiste
no poder centralizador do governo imperial. Entretanto, essa resposta não é suficiente. Do ponto
de vista econômico, podemos observar o início da formação de um sistema econômico nacional,
com mecanismos de “soldagem federativa”. Destacamos, nesse sentido, pelo menos dois
elementos de suma importância para esse processo: o surgimento da moeda nacional e
mecanismos de barganha de recursos entre poder central e estados/províncias.

Entretanto, essa articulação não dissolve as forças centrífugas. Em outras palavras, não se
resolve a desigualdade entre as partes, desigualdade essa que vai se agravando à medida que o
processo de industrialização se intensifica. Nesse sentido, vão surgindo avanços na constituição
do sistema econômico nacional, a articulação do espaço econômico nacional se intensifica, mas a
heterogeneidade econômica entre as diferentes áreas do imenso território se mantém. Essas
heterogeneidades vão proporcionar à articulação do território nacional um caráter frágil, que se
mantém até os dias atuais.
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EMPRESAS TRANSNACIONAIS E ESTILO DE DESENVOLVIMENTO – a contribuição
de Fernando Fajnzylber
Suzana Cristina Fernandes (Doutoranda, IE/UNICAMP)

Resumo
O objetivo desse paper é resgatar essas idéias de Fernando Fajnzylber em relação ao papel das
empresas transnacionais no estilo de desenvolvimento da América Latina e do Brasil e mostrar que
muitos dos problemas hoje em pauta em relação as ETs já faziam parte das preocupações do autor
desde a década de 1970. Naquele momento, ele já procurava, em vão, chamar a atenção para
algumas especificidades do processo de desenvolvimento da América Latina e do Brasil, em
particular, com vistas a garantir que a estratégia de desenvolvimento, que tinha como elemento
fundamental o capital externo, tivesse os resultados esperados.
Palavras chaves: Empresas Transnacionais, Desenvolvimento, Fernando Fajnzylber
1. Introdução
A crescente internacionalização da economia brasileira e a fragilidade de seu balanço de
transações correntes nos anos 90, que se tornaram mais evidentes dadas as dificuldades de
compatibilizar o crescimento econômico sustentável e balança comercial equilibrada, reacenderam
o debate sobre a contribuição das empresas transnacionais (ETs) para o desempenho comercial do
país.
Recentes estudos sobre o desenvolvimento econômico do Brasil, organizados pelo Instituto
de Economia-UFRJ em parceria com a CEPAL e estudos do Núcleo de Economia da Indústria e da
Tecnologia da UNICAMP, têm enfatizado a precariedade de sua inserção internacional e
demonstrado que, ao contrário do que se previa, o capital estrangeiro não ajudou o Brasil a
aumentar sua participação no mercado externo. Esperava-se que o aumento do grau de abertura da
economia brasileira nos anos 90 e a concomitante liberalização da conta de capital e o boom de
investimentos estrangeiros aumentasse o grau de internacionalização do sistema produtivo
brasileiro, sobretudo com as filiais de ETs ampliando a participação do Brasil no sistema
econômico mundial. Essa expectativa era atribuída ao fato de que as empresas estrangeiras teriam
acesso a canais de comercialização e a mercados ainda não explorados pela economia brasileira e
também, a maior competitividade das empresas estrangeiras em relação às nacionais.
No entanto, os resultados empíricos dos estudos sobre os impactos efetivos das ETs no
comércio exterior brasileiro revelaram que as potenciais vantagens competitivas não se traduziram,
nesse período, em desempenho comercial favorável, tampouco em vantagem competitiva para o
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país. O investimento estrangeiro direto que subiu de 0,21% em 1990 para 5,57% do PIB em 2000,
embora tenha contribuído para tornar mais eficientes as empresas brasileiras e contribuído para
financiar o déficit em transações correntes, em especial na segunda metade da década de 1990, não
foi suficiente para aumentar a competitividade dos produtos brasileiros no exterior. Segundo
Laplane e Sarti (2002) isso se deve, em primeiro lugar, porque a maior parte dos investimentos foi
direcionada para setores non-tradeables, atraídos pelo sucesso de privatizações de serviços públicos
infraestruturais. Em segundo lugar, porque grande parte do investimento foi utilizado na aquisição
de empresas nacionais, não resultando em mudança significativa na formação bruta de capital fixo.
E, em terceiro lugar, porque a lógica do investimento estava associada ao objetivo de explorar o
crescimento potencial do mercado brasileiro.
Apesar do aumento da participação das ETs na estrutura produtiva e no comércio exterior, o
Brasil não teve uma melhora na sua inserção externa. O levantamento do IE-UFRJ sobre o perfil de
empresas líderes no Brasil revelou que o capital externo cresceu mais no setor de serviços,
substituindo o capital nacional do que expandindo a capacidade produtiva do país. O estudo do
NEIT-UNICAMP, demonstrou que embora o apoio dos capital estrangeiro tenha sido importante
para modernizar alguns setores da economia, não resultou em saldos comerciais elevados para o
país. A participação das empresas estrangeiras nas exportações dos 500 maiores grupos do país caiu
de 53,2% em 97 para 47,6% em 2000. No caso das importações, no entanto, a participação
aumentou de 63,1% para 64,9%.
Segundo Coutinho et alii (2003:8) “a abertura promovida em contexto de sobrevalorização
cambial e desprovida de políticas industriais e tecnológicas não foi capaz de alterar de forma
significativa o padrão das exportações brasileiras. Mas alterou a estrutura produtiva brasileira, que
se tornou mais concentrada em setores de menor intensidade tecnológica e mais dependente de
insumos importados.”
Os estudos desenvolvidos por Coutinho et alii. demonstraram que a participação comercial
do Brasil nos mercados mais dinâmicos (que em 2000 eram responsáveis por pouco menos de 71%
de toda demanda mundial) é pouco significativa. Em apenas 4 dos 15 países selecionados a
participação das exportações brasileiras supera 1% (e chega no máximo a 1,1%) do total da
importação de cada país. Além disso, as vendas brasileiras concentram-se em commodities
primárias, que são produtos homogêneos e de baixa sofisticação tecnológica. Esta especialização da
pauta de exportações brasileiras em commodities, que representam 42% das vendas para estes
países, dificulta o desafio de ampliar a participação nos mercados mais dinâmicos, que demandam
sobretudo produtos de média e alta tecnologia. (Coutinho et elii, 2003:12)
A participação brasileira nos fluxos de exportação mundial tem sido inferior a 1% durante
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toda a década de 90 (contribuindo com apenas 0,8% para a variação total), devido ao fraco
crescimento das exportações brasileiras (5,8% aa), inferior à média mundial e medíocre se
comparada à dos países em desenvolvimento participantes da listas dos 15 países com melhor
desempenho exportador. (Coutinho et alii, 2003:18)
As exportações totais do Brasil no segmento dos produtos de maior dinamismo entre os anos
de 1990 e 2000, na maioria produtos de média ou alta intensidade tecnológica, representou apenas,
em média, 0,55% no total mundial, com exceção de aviões e suas peças cujas exportações
representaram 3,3% do total mundial.
Estes fatores tornaram mais árduo o processo de aumento e de diversificação competitiva
das exportações brasileiras, tornando cada vez mais difícil a ocupação de espaços na economia
internacional dos século XXI.
O desafio para melhorar a inserção competitiva do Brasil no mercado internacional, passa
pela diversificação das exportações em direção a segmentos mais sofisticados tecnologicamente visà-vis o perfil da demanda mundial por produtos com maior intensidade tecnológica. Desse modo, as
ETs tem um papel fundamental para a implementação de uma estratégia que vise melhorar a
inserção internacional, em virtude de sua maior capacidade de competir em setores de maior
intensidade tecnológica que estão associados aos produtos mais dinâmicos no comércio mundial.
Sendo assim, a tarefa de melhorar a competitividade internacional do Brasil é função “não apenas
de sólidas políticas de competitividade (com apoio ao desenvolvimento tecnológico) e de
consistente política comercial, incluindo aí negociações de acordos de livre-comércio; mas também
de negociações com as empresas transnacionais, que são os agentes relevantes em quase todos os
setores de maior tecnologia” (Coutinho et alii, 2003:39).
Além disso, os estudos sobre a competitividade da indústria brasileira têm enfatizado a
necessidade de um sólido desenvolvimento tecnológico doméstico com base em empresas
nacionais. A estratégia para a superação das deficiências competitivas do Brasil não pode prescindir
do “fortalecimento de empresas nacionais de porte mundial, condição necessária para o
desenvolvimento de núcleos endógenos de progresso tecnológico” capaz de aumentar a eficiência
produtiva da indústria nacional para competir exitosamente no mercado mundial.
A demarche recente sobre a competitividade do Brasil no comércio internacional têm,
recorrentemente, levantado velhas questões, algumas vezes com uma nova roupagem, que já foram
amplamente discutidas e analisadas, e que resultaram em propostas de políticas para reorientação do
papel das ETs na economia brasileira, mas que não foram implementadas.
A presença das ETs na estrutura produtiva brasileira há muito tempo faz parte das
estratégias de desenvolvimento do país que tinha como um dos seus elementos fundamentas a
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participação do capital externo (o tripé formado pelo Estado/capital estrangeiro/capital privado
nacional). As justificativas para que os investimentos estrangeiros assumissem um papel
fundamental no processo de desenvolvimento do país estavam atreladas especialmente na
necessidade de poupança externa para financiar o crescimento e na possibilidade de acesso às novas
tecnologias que seriam proporcionadas pelas empresas estrangeiras. (Negri, 2003:13)
Estudos da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) revelam que no
final dos anos 1970 as ETs já respondiam por 32% da produção industrial do país e, em 1977, cerca
de 11% do capital acumulado na economia brasileira e 23% do capital da indústria de
transformação eram fruto de investimentos estrangeiros das ETs na estrutura produtiva brasileira
(Cepal, 1998).
Nesse período diversos foram os estudos realizados na tentativa de caracterizar a
contribuição das ETs para o desenvolvimento industrial do país. Dentre esses estudos, os mais
importantes foram desenvolvidos por Fernando Fajnzylber ao longo da década de 1970 no âmbito
da Cepal. Os trabalhos escritos por Fajnzylber procuravam esclarecer o papel desempenhado pelas
ETs no “estilo de desenvolvimento” do Brasil e da América Latina, chamando a atenção para as
deficiências do modelo de desenvolvimento empreendido pelos países latino-americanos e
indicando alguns caminhos que poderiam ser seguidos pelos governos no intuito de induzir o
comportamento das indústrias nacionais e das transnacionais, visando alcançar um novo estilo de
desenvolvimento para a região.
Nesses trabalhos Fajnzylber procurou identificar claramente em que medida as ETs
efetivamente influenciavam na política industrial dos países em desenvolvimento, demonstrando a
presença de uma série de deficiências nas políticas adotadas pelo Brasil e outros países latinoamericanos com relação às transnacionais, que contribuíam para o desenvolvimento de uma
estrutura industrial altamente ineficiente e que trazia conseqüências deletérias para o processo de
desenvolvimento, assim como para a equidade, a competitividade e a governabilidade institucional.
Em suas primeiras obras importantes - Estratégia industrial e empresas internacionais,
posição relativa da América Latina e do Brasil, e Sistema industrial e exportação de
manufaturados, análise da experiência brasileira -, publicadas em 1971, Fajnzylber começa a
desvendar as características das ETs e o papel que elas desempenham nas economias
subdesenvolvidas. Ao longo da década de 1960 o tema das transnacionais ganha relevância e seu
papel na industrialização latino-americana começa a ser avaliado. Em meio aos problemas advindos
do processo de substituição de importações, elas passam a ser consideradas uma forma de fomento
para exportações de produtos manufaturados. Nesse período, Fajnzylber torna-se um dos principais
teóricos da Cepal a defender as transnacionais como uma opção em potencial para a expansão das
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exportações de manufaturas. Ele via o processo de crescimento da competição internacional entre as
ETs como algo favorável aos países latino-americanos, pois poderia induzir uma mudança no
comportamento das ETs, na medida em que debilitava sua posição nos países em que pretendiam
atuar, o que favoreceria, em conseqüência, o fortalecimento da capacidade de negociação dos países
interessados em atrair essas empresas. Sendo assim, seus trabalhos desenvolvidos no início dos anos
70 se orientaram no sentido de mostrar a necessidade de modificar o comportamento dessas
empresas de modo a garantir um sistema industrial mais competitivo internacionalmente para a
região.
Ao longo da década de 1970 começa a se tornar evidente os limites da contribuição das
ETs para o desenvolvimento industrial da região, sobretudo nas análises desenvolvidas no âmbito
da Cepal, onde os estudos técnicos sobre essas empresas passam a ocupar um espaço fundamental.
Nesse período, Fajnzylber realiza novos estudos contrastando o desempenho das ETs nas
economias avançadas e nas economias latino-americanas, com o intuito de analisar como o seu
comportamento se modifica e se adapta aos países receptores de acordo com suas próprias
necessidades e ainda averiguar em que medida a política nacional dos países receptores contribuem
para esse processo. Dentre esses trabalhos se destacam Las Empresas Transnacionales. Expansión a
nível mundial y proyección en la Industria Mexicana, publicado em co-autoria com Trinidad M.
Tarragó e o artigo Oligopolio, Empresas Transnacionales y Estilos de Desarrollo, ambos
publicados em 1976, que vieram agregar ao debate sobre o papel desempenhado pelas ETs na
configuração do estilo de desenvolvimento dos países da América Latina.
O objetivo desse paper é resgatar essas idéias de Fernando Fajnzylber em relação ao papel
das empresas transnacionais no estilo de desenvolvimento da América Latina e do Brasil e mostrar
que muitos dos problemas hoje em pauta em relação as ETs já faziam parte das preocupações do
autor desde a década de 1970. Naquele momento, ele já procurava, em vão, chamar a atenção para
algumas especificidades do processo de desenvolvimento da América Latina e do Brasil, em
particular, com vistas a garantir que a estratégia de desenvolvimento, que tinha como elemento
fundamental o capital externo, tivesse os resultados esperados.

2. As especificidades do “Estilo de Desenvolvimento” da América Latina na visão de
Fernando Fajnzylber
A situação econômica da América Latina no início dos anos 70, período sobre o qual
Fajnzylber desenvolve suas primeiras análises sobre as empresas transnacionais (ETs), demonstrava
que as três décadas de industrialização, tomando como ponto de partida os anos 30, não foram
suficientes para engendrar os resultados econômicos, políticos e sociais que se esperavam desse
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processo. A industrialização não foi capaz de alterar o padrão de distribuição de renda, altamente
concentrado, ao contrário aumentaram as desigualdades e a miséria, e a agricultura continuou
atrasada. No interior da indústria acentuou-se a heterogeneidade da estrutura produtiva
subdesenvolvida, a incorporação de progresso técnico se difundiu de forma muito restrita entre as
atividades produtivas, a produção ficou concentrada em grande medida nos setores de bens de
consumo relativamente luxuosos para satisfazer as necessidades das classes de rendas médias e
altas. Os setores dinâmicos da economia passaram a ser controlados pelo capital estrangeiro, que
detinha o capital financeiro e o monopólio da tecnologia moderna. A economia nacional ficou
sujeita às estratégias das empresas ETs, atraídas para dinamizar a economia, que se tornaram “os
agentes fundamentais das decisões sobre o que e como produzir”. Os déficits externos que
acompanharam esse padrão de desenvolvimento aumentaram as necessidades de financiamento
externo e reforçaram o processo de dependência frente ao capitalismo internacional. (Serra,
1979:20-23)
Para Fajnzylber esta disfuncionalidade do padrão industrial na América Latina estava
fundamentalmente ligada ao “estilo de desenvolvimento” da região, sendo que alguns dos fatores
que outorgavam especificidade a este “estilo de desenvolvimento” também explicavam a
persistência e o apoio recíproco entre a marginalidade rural e urbana e a aguda concentração de
renda. (Fajnzylber, 1983:288). Este “estilo de desenvolvimento” tem como principal característica a
incapacidade de integrar uma proporção significativa da população ao emprego produtivo e
aos benefícios do progresso técnico e a notável inequidade na distribuição de renda.
A alternativa para superação das deficiências do processo de desenvolvimento latinoamericano seria, no seu entender, a consolidação de um novo estilo de desenvolvimento, política e
economicamente independente, que levasse em conta as potencialidades internas da região e as
necessidades fundamentais da sociedade e que fosse capaz de conciliar o crescimento econômico
com padrões de equidade mais satisfatórios.
Partindo do pressuposto de que as ETs desempenhavam um papel relevante na
configuração do “estilo de desenvolvimento” dos países da América Latina, e que essa influência
transcendia a sua participação quantitativa no aparato produtivo e se projetava sobre as orientações
gerais do sistema, contribuindo decisivamente para reforçar a concentração de renda e intensificar
os problemas do balanço de pagamentos, Fajnzylber começou a realizar vários estudos onde
procurou identificar claramente em que medida as ETs efetivamente influenciavam na política
industrial dos países em desenvolvimento. A partir desses estudos demonstrou a presença de uma
série de deficiências nas políticas dos países da região com relação às ETs, que contribuíam para o
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desenvolvimento de uma estrutura industrial altamente ineficiente e que trazia conseqüências
deletérias para o processo de desenvolvimento econômico.

2.1. Empresas líderes do sistema industrial
Em seus primeiros estudos do início dos anos 70 Fajnzylber realizou uma exaustiva
investigação comparativa entre o papel das ETs nos países desenvolvidos e o papel que
desempenhavam em relação ao desenvolvimento industrial da América Latina e do Brasil. Para
tanto, analisou as características do sistema industrial brasileiro, levando em conta o tamanho das
empresas, a concentração dos mercados, a importação de tecnologia, a produtividade e a exportação
de manufaturados, com o objetivo de encontrar os subsídios necessários para a formulação de uma
estratégia de longo prazo para a exportação de produtos manufaturados. A partir desses estudos,
Fajnzylber propõe algumas recomendações e levanta algumas hipóteses e sugestões metodológicas
para a análise do dinamismo do sistema industrial brasileiro.
Com base nessa análise e levando em consideração que o requisito básico para ocupar uma
posição no mercado internacional de manufaturados e manter a posição adquirida depende do
tamanho das maiores empresas industriais, da existência de setores concentrados, de escala de
produção, de capacidade financeira, do domínio de tecnologia e da capacidade empresarial,
Fajnzylber chegou à conclusão de que as empresas latino-americanas não tinham nem escala nem
tampouco domínio tecnológico adequado para diversificar e dinamizar as exportações de
manufaturados e que este papel seria melhor desempenhado pelas ETs que, em geral, desfrutavam
de características que lhes outorgavam maiores possibilidades para competir no mercado
internacional. Todavia, o grande problema era a limitada vocação exportadora dessas empresas, que
concentravam a sua atuação no mercado interno. Além disso, a possibilidade de adquirirem
tecnologia das matrizes nos países desenvolvidos; a proteção do mercado interno; e a limitada
concorrência dentro do referido mercado, eram fatores que se combinavam para que não houvesse
nenhum esforço para o desenvolvimento tecnológico autônomo no Brasil. Para reverter este quadro,
Fajnzylber sugeriu uma política industrial capaz de influir na política comercial das
transnacionais, objetivando o aumento do volume das exportações e a elevação do conteúdo
tecnológico dos produtos exportados. Além disso, propôs a seleção de setores prioritários em
matéria de exportações aos quais seria dada atenção complementar à implícita na política geral de
promoção às exportações.
Nesse sentido, Fajnzylber (1971b:256-57) propunha, entre outras coisas, dar ênfase à ação
sobre projetos de expansão das firmas estabelecidas e sobre as que decidissem se instalar no futuro;
considerar a possibilidade de estreitar a vinculação entre a remessa de lucros e as exportações das
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firmas; estimular os acordos de complementação das filiais estabelecidas no Brasil com as filiais
estabelecidas nos países desenvolvidos; aplicar critérios seletivos na determinação dos índices de
nacionalização, com o objetivo de elevar o conteúdo tecnológico dos produtos fabricados pelas
filiais no Brasil; e orientar os organismos do setor público competentes no sentido de estimular a
vocação exportadora das empresas internacionais.
O principal foco de Fajnzylber eram os setores predominantemente nacionais de bens mais
sofisticados, precisamente os setores de máquinas e ferramentas, de equipamentos agro-industriais,
de produtos alimentícios e de madeira, para os quais propunha medidas no sentido de solucionar
dois problemas estritamente vinculados entre si: “a necessidade de concentrar grandes esforços
no desenvolvimento tecnológico local e o imperativo de dispor de firmas com um tamanho
suficiente para desenvolver atividades fortemente orientadas para a exportação” (Fajnzylber,
1971b:256-263). De acordo com Fajnzylber, esses setores, além de possuírem experiência na
exportação, podendo exercer uma grande influência sobre setores correlatos, eram possuidores de
“núcleos de pesquisa tecnológica” que poderiam servir de ponto de partida para o desenvolvimento
de projetos de maior envergadura, inclusive, com o desenvolvimento de novas tecnologias
adaptadas às condições dos países menos desenvolvidos.
Todavia, no seu entender, eram setores que dificilmente desempenhariam um papel
significativo no mercado internacional se não fosse adotada a decisão de apoiá-los de forma intensa
e contínua. Sendo assim, caberia ao governo “selecionar certo número de firmas e nelas concentrar
grande volume de recursos financeiros, assistência técnica e de comercialização, que possa
convertê-las em empresas de nível internacional”. (Fajnzylber, 1971b:262-63)
Ao propor a definição de setores prioritários Fajnzylber tinha a preocupação de não eleger
um setor pura e simplesmente para defini-lo como prioritário com vistas à exportação. Ao contrário,
essa decisão envolvia decisões sobre a cadeia produtiva, sua perspectiva era de que a evolução em
termos de eficiência dos setores definidos como prioritários se irradiasse para os demais setores,
promovendo o desenvolvimento do setor produtivo como um todo, no médio e longo prazo. Neste
sentido, afirmava:
“Aceitando o suposto de que, a longo prazo, a capacidade para competir no mercado de
manufaturados dependerá da eficiência da indústria em conjunto, e não da existência de
setores avançados e eficientes, rodeados de fornecedores e consumidores industriais
ineficientes, deve-se concluir que um dos critérios que deve estar presente na seleção dos
setores prioritários deve ser o de assegurar que sejam criadas condições que estimulem o
aumento da eficiência do sistema industrial.” (Fajnzylber, 1971b:264-65) grifo nosso
O que se depreende do exposto é que, embora Fajnzylber tenha sugerido que se deveria
estimular ao máximo as atividades exportadoras das ETs, pois sua expansão desempenhava um
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papel decisivo na determinação da taxa de crescimento das indústrias brasileiras, e das latinoamericanas em geral, ele deixou claro que elas “dificilmente (...) podem[riam] constituir a base de
uma indústria que pretenda competir no mercado dos países desenvolvidos com produtos
manufaturados” (Fajnzylber, 1979a:204-207). Neste sentido, dentre as políticas para estimular a
exportação das ETs, sugeria medidas para estimular o desenvolvimento da tecnologia local,
especialmente os setores com maior conteúdo tecnológico e onde prevalecesse o capital nacional, de
modo a garantir o desenvolvimento de uma indústria nacional eficiente, capaz de atender as
necessidades internas da nação e que contribuísse para a expansão do grau de autonomia dos países,
diminuindo a dependência externa.

2.2. Empresas transnacionais, liderança industrial e estilo de desenvolvimento
Os primeiros anos da década de 1970 são marcados por intensas crises econômicas que
exercem enorme pressão sobre as estratégias de desenvolvimento aplicadas na América Latina. A
nova etapa do processo de substituição de importações levada a cabo pelos principais países da
região não conseguiu equacionar os problemas que se agudizavam. A instabilidade política e
econômica, o aumento da inflação e os desequilíbrios externos passaram a ser fenômeno comum.
Apesar das exportações de manufaturas terem logrado um crescimento no período, não foram
suficientes para compensar a escassez de divisas. As ETs, atraídas para dinamizar a economia,
embora tenham desempenhado um papel importante nos setores mais dinâmicos, não
corresponderam às expectativas iniciais e a estratégia de crescimento passou a ser impulsionada
pela dívida.1
Esse contexto de crise levou os economistas da Cepal, assim como Fajnzylber, a pensarem
que o problema da América Latina estava no estilo de desenvolvimento que se estava seguindo e a
proporem uma outra alternativa de desenvolvimento.2
Fajnzylber, ao expandir suas pesquisas sobre o tema da liderança industrial nos países em
desenvolvimento e seu impacto sobre seus estilos de desenvolvimento, reconheceu que a situação
das ETs na América Latina era problemática, pois havia uma contradição entre os interesses dessas
empresas e os interesses gerais das nações receptoras, que comprometia a estratégia almejada de um
desenvolvimento econômico sustentável e autônomo. Seus estudos publicados em meados da
década de 1970 estão voltados no sentido de desvendar as deficiências do estilo de desenvolvimento
seguido na América Latina e o papel que desempenham as ETs nesse processo.
Fajnzylber tomou como ponto de partida a constatação de que ao instalarem-se na América
1

Cf. Kerner, (2003:92-93)
A respeito do debate sobre estilos de desenvolvimento na América Latina, realizados no âmbito da CEPAL, ver
Aníbal Pinto, 1976 e 1982.
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Latina, as filiais das ETs apresentavam a mesma estrutura industrial apresentada nos países de
origem, se encontravam em setores de estrutura oligopolizada e no interior desta, desempenhavam
um papel de “empresas líderes”3. Todavia, ao aprofundar as análises sobre a eficiência dessas filiais
nas economias latino-americanas, Fajnzylber chamou a atenção para algumas diferenças essenciais
do comportamento dessas empresas ao observado no país de origem, que fazia com que as ETs
tivessem uma eficiência muito menor no país receptor. Dentre as quais destacam-se:
a) A ineficiência das barreiras à entrada sobre as estruturas de mercado
Um dos primeiros elementos que condicionaria as diferenças nos níveis de eficiência das
ETs nos países de origem e na América Latina, de acordo com Fajnzylber, se referia as barreiras à
entrada. Nas economias desenvolvidas as elevadas barreiras à entrada desempenham um papel
fundamental, enquanto na América Latina praticamente não tinham validade para as filiais de ETs.
Uma série de fatores determinaria a facilidade para essas empresas penetrarem no mercado latinoamericano. Em primeiro lugar, as possibilidades que as ETs tinham de recorrer a uma gama de
opções de escala de produção que lhes permitia adequar o tamanho da planta ao tamanho do
mercado. Em segundo, a possibilidade que dispunham de utilizar parcialmente a capacidade
instalada sem afetar a capacidade de competição das empresas, uma vez que em mercados
altamente protegidos como os da América Latina era possível transferir para o preço o custo
associado à utilização parcial das instalações. Terceiro, as filiais que desejavam penetrar na região
eram empresas que já competiam entre si nos mercados de origem e no mercado internacional, e
tinham superado as barreiras à entrada em mercados mais competitivos e de mais difícil acesso. Em
quarto lugar, o investimento4 necessário para estas empresas penetrarem no mercado dos países da
região constituía uma proporção marginal dos recursos financeiros totais que dispunham as ETs.
(Fajnzylber, 1976b:638-640)
O resultado desta situação, segundo Fajnzylber, era a coexistência de um número cada vez
maior de empresas que devido a sua superioridade tecnológica, financeira e de gestão, rapidamente
tornavam-se empresas líderes da economia.
Por outro lado, quando eram as empresas nacionais que desejavam penetrar nesses
mercados, as barreiras tornavam-se quase intransponíveis. Fato que, segundo Fajnzylber, chamava a
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As análises que efetuou sobre a concentração industrial no Brasil e México servem como comprovação desta
afirmação. Ver Fajnzylber (1971b:cap. III) e Fajnzylber e Tarragó (1976a: cap. II, parte 2).
4
Em estudo comparando o tamanho das filiais de ETs instaladas no Brasil e o tamanho da respectiva firma
internacional, Fajnzylber (1971b:33-34) mostrou que o investimento total efetuado pelas ETs no Brasil representava
apenas 0,45% do total correspondente ao conjunto das firmas internacionais respectivas, ou seja, a filial média no Brasil
representava menos de meio por cento da respectiva firma internacional. Situação que daria a essas filiais condições de
enfrentar por vários anos uma guerra de preços com as filiais já estabelecidas. Isso, segundo Fajnzylber, “obviamente,
limita a capacidade das filiais estabelecidas nesse mercado para impedir a entrada de novas filiais de outras ET”.
(Fajnzylber, 1976b:640)
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atenção para a necessidade de se reavaliar teoricamente o significado das barreiras à entrada como
determinante das estruturas de mercado nos países subdesenvolvidos, mas também que passava a
explicar o fato de que em determinados setores onde predominavam as ETs o grau de concentração
poderia ser inferior aos dos países de origem. (Fajnzylber, 1976b:642)
Neste contexto, quais seriam as implicações deste fenômeno?
“Dada a modalidad de competencia en eses sectores, esta menor concentración en lugar de
manifestarse en una transferencia de ingresos al consumidor, se refleja en una proliferación
de plantas ineficientes en relación con los requerimientos del mercado internacional y que,
no obstante, gracias a los niveles de protección, están en condiciones de obtener tasas de
rentabilidad suficientemente atractivas como para motivar su entrada y favorecer su
expansión.” (Fajnzylber, 1976b:642)
Sendo assim, Fajnzylber conclui que:
“una de las virtudes importantes que se asocian a las estructuras oligopólicas que es la de
posibilitar el pleno aprovechamiento de las economías de escala en su acepción más
amplia, y conducir por consiguiente a una estructura ‘eficiente’ de producción, aparece
fuertemente debilitada en el caso de aquellos sectores en que la competencia se manifiesta
a través de la diferenciación de productos” (Fajnzylber, 1976b:642)
b) Competição via diferenciação de produtos
Em grande parte dos setores dominados pelas ETs a competição se dava preferencialmente
via diferenciação de produtos. Esta modalidade de competição tinha, segundo Fajnzylber, uma
conotação diferente quando aplicada aos países desenvolvidos e nas economias latino-americanas:
“En efecto, los bienes que producen las ET en América Latina han sido diseñados en
función de los requerimientos del mercado de los países de origen, que se caracterizan por
presentar niveles de ingreso elevados, y por el hecho de que las necesidades básicas de la
mayor parte de los consumidores están satisfechas. En esos mercados, la ‘diferenciación de
producto’ obedece a la necesidad de inducir una expansión del consumo a niveles que
superan de lejos las necesidades básicas. La fabricación de estos mismos bienes en
mercados protegidos y reducidos, sin ‘barreras a la entrada’ de nuevas filiales, en que el
nivel medio del ingreso es inferior y la concentración del mismo más acentuada, conduce,
por una parte, al establecimiento de una estructura productiva altamente ineficiente e, por
otra, a que estos bienes que en los países de origen son de consumo masivo, se transformen
en el país receptor en artículo a los que tienen acceso una proporción relativamente
reducida de la población.” (Fajnzylber, 1976b:642-43)
O principal problema deste tipo de estrutura produtiva, segundo Fajnzylber, estava no fato
de que os bens produzidos por essas empresas atendiam especialmente ao consumo das classes de
renda média e alta, em detrimento da ampliação das escalas de produção para produtos massivos
destinados a consumidores de baixa renda. Isto significava que a expansão da demanda por esses
produtos ficava condicionada a expansão da renda das classes médias e altas, situação compatível
com a concentração de renda, e, além disso, conduzia a expansão do aparato produtivo em uma
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direção que não satisfazia as necessidades mais urgentes de parte importante da população.
(Fajnzylber, 1976b:643)
Sendo assim, o caráter da modalidade de competição baseada na diferenciação de produtos
tinha implicações sobre a estrutura de consumo, a distribuição de renda e, como será visto adiante,
sobre o processo de inovação tecnológica e suas repercussões sobre a política de transferência de
tecnologia, que diferia em muito do que ocorria nos países de origem. (Fajnzylber, 1976b:646)
c) O papel das ETs na transferência de tecnologia
Para Fajnzylber, um dos atributos principais concedidos às ETs, o fato de constituírem-se
em um veículo poderoso e efetivo de transferência tecnológica, não se verificava inteiramente na
América Latina, pois, o processo de “destruição criadora” descrito por Schumpeter não se
completava plenamente na região, tendo em vista que, “con escasas excepciones, (...) la fase
‘creadora’ de estas actividades no se realizan localmente” (Fajnzylber, 1976b:644). Assim,
enquanto nos países desenvolvidos as empresas líderes de estrutura oligopolizada conduziam o
processo de inovação tecnológica, na América Latina as empresas líderes eram subsidiárias das
primeiras, das quais absorviam a tecnologia necessária. Neste sentido, Fajnzylber afirmou que:
“En la realidad lo que ocurre es que las estructuras oligopólicas efectivamente se
transfieren a los países receptores, aunque, como se vio anteriormente, a un nivel inferior
de eficiencia, las tasas elevadas de rentabilidad también se reproducen localmente, pero lo
que no aparece es el proceso de innovación tecnológica generado localmente. Esta
omisión no impide que parte de las utilidades generadas localmente se destine a la
amortización de los gastos que se efectuaron en el país de origen, en las actividades de
innovación tecnológica.” (Fajnzylber, 1976b:645) grifo nosso
Isto significa que:
“O indiscutível potencial de inovação tecnológica que existe nessas empresas se projeta
apenas debilmente nas filiais da região, na medida em que tanto os produtos fabricados
como os equipamentos e processos de produção utilizados na América Latina não
pertencem, em geral, à ‘geração tecnológica’ mais recente.” (Fajnzylber, 1979a:187-188)
Sendo assim, além das transferências de tecnologia constituírem-se num eficiente canal
para transferência de recursos para as matrizes, tendo em vista que a capacidade de controle e os
mecanismos de regulação sobre os pagamentos enviados ao exterior eram muito limitados, o tipo de
tecnologia transferida, em geral tecnologia de uso difundido, tinha claras implicações negativas
sobre o processo de exportações dessas empresas.
As ETs, de um modo geral, tentam manter o controle da tecnologia e limitar sua difusão
principalmente para suas filiais estabelecidas no exterior, como uma forma de manter o monopólio
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tecnológico.5 Quando a transferência de tecnologia ocorre, ela preferencialmente flui para as filiais
das ETs (transferência cativa)6. A transferência de tecnologia para uma empresa independente
(transferência independente ou efetiva) significaria para as ETs criarem uma competidora potencial,
além do que, significaria abrir mão dos benefícios obtidos com o controle da inovação. (Fajnzylber
& Tarragó, 1976a:98)
Esta preferência das ETs pela “transferência cativa”, tem implicações importantes para o
país que recebe a tecnologia, principalmente quando este almeja integrar-se no mercado mundial de
produtos industriais, pois a tecnologia adquirida, em geral tecnologia de uso difundido, permite que
o país se insira no mercado internacional, porém, naqueles produtos que estão na fase final do ciclo
do produto, o que se reverte numa menor capacidade de competição e manutenção da sua inserção
no mercado internacional. Segundo Fajnzylber & Tarragó (1976a:99-100), o Japão desde logo
percebeu a importância desse fenômeno e definiu sua política no sentido de favorecer e estimular a
transferência de tecnologia para as empresas japonesas, procurando ainda estimular ao máximo uma
participação minoritária do investimento estrangeiro na empresa usuária de tecnologia.
A alternativa que permitiria uma inserção e manutenção no mercado internacional seria, a
exemplo do Japão, “la existencia de empresas locales capaces de seleccionar, adaptar y, si se desea
competir en los mercado internacionales, perfeccionar la tecnología importada.” (Fajnzylber &
Tarragó, 1976a:100)
Neste sentido, Fajnzylber e Tarragó chamaram a atenção para o fato de que se as
características do contexto econômico nacional não estimulassem um comportamento mais
agressivo por parte das empresas receptoras de tecnologia e ao contrário favorecessem uma atitude
meramente passiva, simplesmente incorporando a tecnologia importada, as vantagens que
normalmente se espera obter com a presença das transnacionais não existirão.
“Si esa condición esencial no se lleva a cabo y las empresas que adquieren la tecnología
tienen como objetivo central abastecer un mercado interno altamente protegido, que
permite transferir integralmente al precio de los productos el costo de la tecnología
importada, la que en este caso no requiere de ninguna adaptación, los méritos potenciales
de este mecanismo de adquisición de conocimientos no se materializan. La ventaja
principal reside en el hecho de que abre posibilidades para que, a partir de ella y sobre la
5

Segundo Fajnzylber & Tarragó (1976a:95), esta política só seria modificada se ocorresse algumas das seguintes
situações: “i)El mercado externo tiene un tamaño limitado que no justifica el establecimiento de una planta; ii) el
licenciatario es otra ET con la que existen acuerdos para intercambiarse determinadas licencias, con el fin de
distribuirse mercados; iii) el país de las empresas que desean adquirir la tecnología restringe o prohíbe la presencia de
inversiones extranjeras y existen proveedores alternativos de esa tecnología que podrían conquistar esos mercados; iv)
el otorgamiento de la licencia permite explorar el mercado sin riesgo para la empresa licenciante, y facilita, si los
resultados preliminares son satisfactorios, hacerse presente posteriormente en ese mercado vía participación o
adquisición de la empresa receptora de la tecnología.”
6
Fajnzylber & Tarragó (1976a:96), ao analisarem os dados sobre pagamentos e recebimentos por tecnologia dos EUA
de 1960 a 1971, observaram que “una proporción muy alta y creciente del superávit del ‘balance tecnológico’ de
Estados Unidos está asociado a las ‘transferências cautivas’ entre matrices y filiales (64% en 1960 y 78% en 1971)”
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base del desarrollo tecnológico nacional, ésta se adapte y perfeccione.” (Fajnzylber &
Tarragó, 1976a:101)
Não havendo este processo de aperfeiçoamento da tecnologia importada, condição que
predominava na América Latina, as empresas provedoras de tecnologia estariam em condições
privilegiadas para impor regras e restrições que lhes garantisse a mitigação dos riscos de fomentar
tecnologicamente as empresas potencialmente competidoras. (Fajnzylber & Tarragó, 1976a:101)
Sendo assim, Fajnzylber e Tarragó (1976a:101) chegaram a conclusão de que “no basta la
presencia física de la tecnología que utilizan las filiales para que se desarrolle efectivamente el
proceso de difusión hacia el resto del aparato productivo. Es fundamental que la política nacional
que orienta y regula la acción de las filiales induzca el proceso.”
Isto sugeria que os benefícios reais que podiam ser obtidos da aquisição de tecnologia por
parte das empresas locais ou através da presença das filiais, dependeria basicamente “de los
objetivos y del contenido de la política industrial del país receptor y de las condiciones que ésta
genere para el desarrollo y funcionamiento eficiente de las empresas nacionales.” (Fajnzylber &
Tarragó, 1976a:102)
d) Dinamismo das transnacionais e articulações com o setor público
Segundo Fajnzylber, a medida que as ETs ganhavam dinamismo e passavam a determinar
o crescimento industrial do país, cabia ao Estado canalizar os recursos necessários em infraestrutura e serviços para um crescimento sustentável da atividade econômica, de modo a reduzir os
estrangulamentos da economia e possíveis surtos inflacionários. A grande imbricação entre a
dinâmica de desenvolvimento industrial liderado pelas ETs e o Estado revela que, em última
instância, os escassos investimentos públicos eram definidos em função do “estilo de crescimento”
liderado pelas ETs. Noutros termos, isso significa que ao definir a dinâmica dos investimentos
privados e dos investimentos públicos, as ETs determinavam o “estilo de desenvolvimento” do país.
(Fajnzylber, 1976b:653)
Este estilo de desenvolvimento tinha, segundo Fajnzylber, implicações importantes sobre o
setor externo, na medida que contribuía para a geração de um déficit comercial crescente, bem
como a necessidade de recorrer ao endividamento externo.
O alto coeficiente de importações apresentado pelas ET somado às transferências
crescentes de dividendos e lucros para os países de origem e ao baixo nível de exportações dessas
empresas, orientadas para atender ao mercado interno, ampliava progressivamente os problemas do
balanço de pagamentos dos países receptores que, sem saídas, recorreriam ao endividamento
externo e ao investimento direto do exterior.
Neste cenário, o Estado ficava numa encruzilhada: se estimulava o reinvestimento dos
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lucros por parte das ETs para amenizar os problemas do balanço de pagamentos, intensificava o
processo de desnacionalização e no final das contas não resolvia o problema da remessa de capitais,
somente postergava-o. Se, ao contrário, para conter o processo de desnacionalização limitava o
reinvestimento dos capitais, agudizava o problema do balanço de pagamentos, em virtude do
aumento das remessas para o exterior e ainda poderia ter suas relações com o sistema financeiro
internacional limitadas, tendo em vista que as ETs eram um importante e eficaz veículo de acesso
aos recursos internacionais. (Fajnzylber, 1976b:653)
3. Transição para um novo estilo de desenvolvimento
Fajnzylber conclui que a partir desse cenário descrito era preciso empreender a busca de
um novo estilo de desenvolvimento para a América Latina que fosse funcional à sua realidade e
superasse o comportamento passivo e imitativo que caracterizou sua industrialização nas últimas
décadas. Este novo estilo de desenvolvimento deveria garantir: “la satisfacción de las necesidades
básicas de la mayor parte de la población, la independencia económica y política respecto a los
países desarrollados, la movilización de los recursos y las potencialidades internas y la solidariedad
con otros países subdesarrollados”. (Fajnzylber, 1976c:901) Nesse sentido, caberia ao Estado adotar
medidas para reordenar o aparato produtivo de forma que permitisse alcançar simultaneamente:
“i) una reorientación del mismo, modificando la estructura de producción con vistas a
satisfacer las necesidades básicas del grueso de la población, ii) mantenerse su
funcionamiento para sostener e incluso incrementar la ocupación y iii) disminuir
progresivamente su dependencia respecto a los insumos, los equipos y la tecnología del
exterior.” (Fajnzylber, 1976c:903)
Para avançar na consecução desses objetivos, Fajnzylber explorou distintos instrumentos
aos quais o Estado poderia recorrer. Entretanto, salientou que a capacidade do Estado para empregar
esses instrumentos e a intensidade com que poderia aplicá-los dependeria fundamentalmente do
“poder político” de que disponha e das “características do contexto nacional e internacional em que
atua”. Como considerava praticamente impossível precisar esses elementos, ele se limitou a
apresentar as distintas alternativas disponíveis, comentando o seu alcance e suas implicações. Além
disso, as medidas específicas que propunha estariam inseridas num quadro geral de política
econômica que daria condições para o desenvolvimento do processo de transição (reformas
estruturais na propriedade de certas atividades, redistribuição de renda, readequação do aparato do
Estado, etc.). Nesse contexto, as principais medidas destacadas por Fajnzylber eram:
Seletividade setorial. Sobre esta medida Fajnzylber reafirma o que já havia dito em 1971,
da impossibilidade de desenvolver simultaneamente o conjunto do aparato produtivo. Ele propôs
que fosse dada maior atenção àqueles setores que apresentavam maiores distorções e
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irracionalidades, em geral setores de bens de consumo duráveis e não duráveis, e aqueles cuja
competição se dava via diferenciação de produtos. Eram esses setores que permitiam a coexistência
de grande número de empresas ineficientes e onde predominavam as ETs. Para atingir o objetivo de
atender as necessidades básicas da população ressaltou a necessidade de modificar o tipo de bem
produzido e diminuir o custo de produção. Com isso, haveria a necessidade de racionalizar os
setores, diminuindo o número de empresas e a variedade de bens produzidos.
Racionalização da estrutura produtiva ao nível de setores. O objetivo dessa medida era:
“i) adecuar la producción a los requerimientos prioritarios, ii) elevar la eficiencia productiva, iii)
elevar la capacidad de regulación por parte del estado y iv) disminuir el grado de subordinación
respecto al exterior”. (Fajnzylber, 1976c:904)
A reorganização setorial poderia efetuar-se por diversos mecanismos:
“establecimiento de un porcentaje de integración nacional que sólo podrán cumplir algunas
plantas, establecimientos de requisitos en cuanto al balance de divisas, que también
conducirá a reducir el número de empresas, caducidad de los permisos existentes y llamado
a una licitación internacional para la cual se establece un conjunto de requisitos,
condicionamiento de la permanencia a la asociación con el estado, etcétera.” (Fajnzylber,
1976c:905)
Participação do Estado. Fajnzylber sugeriu a necessidade de reconsiderar o papel do
Estado nas empresas públicas, nos setores estratégicos e naqueles dirigidos pelas ETs. As
modalidades sugeridas para aumentar a ingerência do Estado na regulação destes setores eram
variadas e incluíam desde o controle administrativo externo às empresas até a presença majoritária
das empresas públicas. O que parecia ser essencial neste aspecto não era o mecanismo de
participação do Estado, mas “a capacidade de definição de orientações estratégicas e a desagregação
ao nível de setores e empresas”. (Fajnzylber, 1976c:906)
Setor externo. De acordo com Fajnzylber, considerando que um dos objetivos do modelo
para o qual se desejava orientar a economia consistia em debilitar seus vínculos de dependência, um
dos aspectos sobre o qual o Estado deveria atuar era a situação crescentemente deficitária com o
exterior, para o qual as ETs desempenhavam um papel importante. Os instrumentos de que se
dispunha eram múltiplos e incluíam: incremento das exportações, diminuição do coeficiente de
importação e restrição ao pagamento de benefícios e da remessa de utilidades e interesses.
(Fajnzylber, 1976c: 906)
Um dos principais problemas enfrentados neste aspecto era o fato das ETs disporem com
muita flexibilidade de distintos canais para o fluxo de recursos financeiros para o exterior. Sendo
assim, Fajnzylber sugeriu que os critérios de regulação se orientassem para a evolução do balanço
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líquido dos fluxos de divisas (exportações menos importações, pagamentos de benefícios e
utilidades).
Acesso ao financiamento interno. Como as ETs constituíam o núcleo que liderava e
orientava a expansão do sistema, era natural que o setor privado local manifestasse preferência por
investir seus recursos nessas empresas, assim como, os recursos públicos se destinassem a criar as
condições adequadas para viabilizar a expansão dos setores estratégicos nos quais as ETs exerciam
liderança. Noutros termos, o destino setorial da alocação de recursos públicos ou privados refletia o
estilo de desenvolvimento vigente. Se se desejava modificar o sistema de alocação de recursos
nacionais, de modo que estes recursos fossem destinados prioritariamente para fortalecer as
empresas nacionais e não aquelas que tinham acesso ao mercado internacional, não bastava, de
acordo com Fajnzylber, estabelecer regras sobre a liberação de financiamentos.
O problema de acesso aos recursos locais deveria ser analisado numa perspectiva mais
ampla, que incluía o processo global de alocação de recursos e sua vinculação com o estilo de
desenvolvimento a que se aspirava. As instituições bancárias privadas, explicava Fajnzylber,
destinavam seus recursos sobre a base de racionalidade microeconômica. Enquanto fossem as ETs
as empresas mais rentáveis e dinâmicas seria difícil evitar que os recursos se canalizassem direta ou
indiretamente para elas. Por outro lado, “si el estado tiene éxito en su propósito de reorientar el
proceso de desarrollo y la asignación de los recursos públicos es coherente con esa nueva dirección,
es altamente probable que esto de alguna manera se refleje en la asignación de los recursos privados
externos e interno”. (Fajnzylber, 1976c:909)
Sendo assim, o que parecia essencial era que o destino setorial da alocação de recursos
públicos e privados refletisse as modificações que se desejava introduzir no modelo de
desenvolvimento.
“Si se adopta la opinión de que determinadas ET ubicada en ciertos sectores tienen una
función positiva que desempeñar en el periodo de transición, debe aceptarse que tengan
acceso a las fuentes de financiamiento. Si éstas deben ser externas o internas dependerá
fundamentalmente de la disponibilidad y del costo relativo de los recursos financieros y de
la importancia que se asigne al otorgamiento de crédito como mecanismo de regulación
interna.” (Fajnzylber, 1976c: 909)
Todavia, no caso das ETs serem financiadas pelo capital externo, a capacidade do Estado
de induzir modificações importantes no seu comportamento se reduzia de forma significativa.
Este conjunto de medidas representa algumas alternativas de ação por parte do Estado num
período de transição para um novo estilo de desenvolvimento. A consolidação desse novo estilo
significaria a orientação da atividade produtiva no sentido de satisfazer as necessidades básicas da
população; o desenvolvimento estaria apoiado no aproveitamento dos recursos e das
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potencialidades internas, o que supõe que o país tenha desenvolvido instituições e empresas capazes
de absorver e processar conhecimento científico e tecnológico proveniente do exterior; desenvolverse-ia a capacidade de colaboração e articulação com os países similares, o que se traduziria no
estabelecimento de normas comuns com relação as ETs e programas setoriais e regionais comuns,
favorecendo o aumento do poder de negociação dos Estados; diminuir-se-ia a condição de
subordinação com relação aos países desenvolvidos, tendo em vista que o desenvolvimento das
potencialidades internas e a nova situação das relações comerciais e tecnológicas com os países de
origem das ETs.
Sendo assim, nesse novo estilo desenvolvimento, Fajnzylber assinala:
“Se supone la existencia de empresas nacionales con capacidad de adaptación e
innovación, con vinculaciones externas diversificadas y con posibilidades de recurrir
libremente y en forma efectiva al sistema científico nacional y internacional. Esto garantiza
que estas vinculaciones comerciales y tecnológicas, en lugar de consolidar una relación de
subordinación, creen condiciones para elevar la eficiencia en el funcionamiento interno y
también para asimilar técnicas y productos que contribuyan a mejorar la posición relativa a
nivel internacional.” (Fajnzylber, 1976c:919)
Os elementos assinalados deixam em evidência que nesse novo estilo de desenvolvimento
a capacidade dos Estados para estabelecer vinculações com as ETs seriam mais favoráveis aos
interesses internos do que no estilo vigente na América latina, pois permitiria impedir que a
condição de liderança que essas empresas exercem em seus países de origem se projetasse sobre o
modelo nacional, distorcendo-o. A presença das ETs se transformaria, como disse Fajnzylber, em
um “elemento marginal e irrelevante” para efeito de orientação do modelo. Neste sentido, salienta
que quanto maior for a coesão interna nos países e a colaboração e coordenação entre eles, mais
difícil será para as ETs enfrentarem os governos que optem pelo novo estilo de desenvolvimento.

4. Considerações finais
A preocupação com uma inserção internacional competitiva é o grande pilar das obras de
Fajnzylber dos anos 707. Nestes trabalhos revela sua preocupação com a inserção internacional
competitiva dos países da América Latina, como estratégia para superação da condição de
países periféricos e subdesenvolvidos.
Entretanto, desde logo percebeu que o padrão de desenvolvimento industrial seguida pelo
Brasil até aquele momento não levaria a consecução desse objetivo. Para que isso acontecesse, a
opção estratégica não se tratava simplesmente fomentar as exportações em vez de substituir
importações. A opção real era muito mais abrangente, consistia em “construir um núcleo endógeno
7

Uma discussão mais detida sobre o pensamento de Fernando Fajnzylber em relação à competitividade internacional e
sistêmica encontra-se em Suzigan, W. e Fernandes, S.C. (2003)
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capaz de incorporar-se ao processo de dinamização tecnológica, condição necessária para a penetrar
e manter-se no mercado internacional, ao invés de delegar a agentes externos a responsabilidade de
definir a estrutura produtiva presente e futura do país”. Fajnzylber acreditava que se a política
econômica com relação as ETs não fosse alterada, a pauta de exportações brasileira contaria apenas
com os recursos naturais ou produtos manufaturados que requerem salários excepcionalmente
baixos ou aqueles produtos com tecnologia na fase final do ciclo e com baixa perspectivas de
crescimento.
Assim, deixa claro a necessidade de concentrar esforços no desenvolvimento tecnológico
endógeno e dispor de firmas com tamanho suficiente para desenvolver atividades orientadas para a
exportação, como a alternativa mais eficiente para alcançar a competitividade internacional
sustentável. Dentro dessa lógica sugere, para o caso do Brasil, que fossem adotadas algumas
medidas no sentido de apoiar de forma intensa e contínua o desenvolvimento tecnológico de setores
predominantemente nacionais de bens mais sofisticados, que fossem possuidores de “núcleos de
pesquisa tecnológica”, ou seja, que já desenvolviam algum tipo de tecnologia própria e que,
portanto, poderiam servir de ponto de partida para projetos de maior envergadura, que visassem o
desenvolvimento de tecnologia particularmente adaptadas às condições dos países menos
desenvolvidos. Para Fajnzylber era exatamente a carência sistemática desses núcleos endógenos de
inovação tecnológica que constituía uma das debilidades do processo de industrialização e
internacionalização das economias brasileira e latino-americanas.
Neste sentido, a alternativa que permitiria uma maior inserção no mercado internacional
seria o desenvolvimento de tecnologia local, processada por empresas nacionais ou transnacionais,
devidamente orientadas e estimuladas pelo Estado, o que implicaria no desenvolvimento de um
centro industrial nacional capaz de adaptar e aperfeiçoar a tecnologia importada e ainda desenvolver
novas tecnologias com o apoio estatal na área de pesquisa e desenvolvimento. Uma das metas
fundamentais dessa concepção era construir uma infra-estrutura científico-tecnológica inserida e
estreitamente vinculada ao aparato produtivo. E sua materialização estava vinculada ao objetivo de
valorizar e desenvolver plenamente as potencialidades criadoras do país, idéia central desta
concepção. (Fajnzylber, 1983:286)
Apesar destas constatações terem sido desenvolvidas a pelo menos duas décadas, os
recentes trabalhos sobre a competitividade internacional do Brasil tem demonstrado que ainda hoje
em dia uma das maiores dificuldades para uma inserção competitiva brasileira nos mercado
internacionais tem sido a especialização da pauta exportadora em commodities e o grande desafio
ainda continua sendo a ampliação da participação nos mercados mais dinâmicos demandantes,
sobretudo, de produtos de média e alta tecnologia.
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TÍTULO DO TRABALHO:
DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR NO BRASIL:
UM ENFOQUE HISTÓRICO-ESTRUTURAL (1950-1980)

RESUMO:
O presente trabalho, esboço de uma dissertação de mestrado ainda em elaboração, objetiva
tratar a problemática do desenvolvimento científico & tecnológico em um país periférico,
partindo de um enfoque histórico-estrutural e tendo como objeto de análise o
desenvolvimento da tecnologia nuclear no Brasil entre 1950-1980. Os fatos históricos
demonstram que o modelo de transferência e absorção da tecnologia nuclear, materializado na
assinatura do acordo Brasil-Alemanha pelo Governo Geisel, não fez justiça à capacidade
científica, tecnológica e industrial então existente no país, preterindo o desenvolvimento local
em prol do desenvolvimento dependente. Traço esse característico do próprio
desenvolvimento do capitalismo periférico e da ausência de um projeto nacional que
contemple a ciência e a tecnologia como elementos dinâmicos de uma estratégia de
desenvolvimento autônomo.
PALAVRAS-CHAVE:
Desenvolvimento Científico & Tecnológico; Tecnologia Nuclear; Brasil.

1) Introdução

Recuperar uma visão das inovações e de seu papel no sistema capitalista torna-se
estratégico no desvendar dos aspectos essenciais do desenvolvimento econômico em seus
diversos níveis espaciais. Força motriz do Capitalismo e fenômeno inerente à sua dinâmica, o
progresso técnico é assim concebido como a aplicação sistêmica da ciência nas atividades
produtivas, assim como a incorporação de novas técnicas e métodos, abrangendo, no geral, a
modernização das instituições sociais e dos estilos de vida.
Nos países centrais, embora o nível de desenvolvimento da acumulação de capital e da
divisão do trabalho favoreça o processo de desenvolvimento científico e tecnológico, essas
condições favoráveis são em parte reforçadas pela ação do Estado, mas, também em parte,
criadas pela interferência estatal. Constata-se que as medidas de apoio ao desenvolvimento
científico e tecnológico estão fortemente concentradas em alguns setores industriais, as
chamadas indústrias estratégicas, especialmente aquelas ligadas às atividades militares e
espaciais.
Por sua vez, a periferia global, subordinada à dinâmica do capital imposta pelo centro
dinâmico, restringe-se ao mero papel de importadora de tecnologia e bens de capital e
fornecedora de matérias-primas. Uma vez estabelecidas as desigualdades entre centro e
periferia, um conjunto de forças sociais, políticas e econômicas tende a aumentá-las via
efeitos de causação circular cumulativa a la Myrdal (1957). Como bem enfatizou Darcy
Ribeiro (1983), as sociedades avançadas e atrasadas não podem ser tratadas como etapas
sucessivas da evolução humana, mas como pólos interativos de um mesmo sistema sócioeconômico tendente a perpetuar suas posições relativas.
Reconhecendo a necessidade de se tratar a problemática tecnológica a nível setorial e
objetivando estabelecer os vínculos entre Estado e desenvolvimento científico e tecnológico
dentro da dinâmica centro-periferia, sugere-se o setor nuclear como objeto de estudo, uma
área

inflamada

das

maiores

concentrações

financeiras,

tecnológicas

e

políticas

contemporâneas.
Haverá, dificilmente, um símbolo mais denso de modernidade: a energia nuclear, em
sua economia política, reedita pactos neocoloniais; mobiliza transferências de capitais sem
similares; alimenta interesses geopolíticos; incita tensões bélicas e corridas armamentistas; e
introduz novos mecanismos disciplinares, de regulação e normalização, na sociedade, cada
vez mais remotamente democrática. Por conseguinte, os programas nucleares não repousam
apenas em escolhas tecnológicas: emergem de decisões de cunho político e ideológico.
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O Estado contemporâneo e a energia andam sempre juntos. Essa simbiose estratégica
caracteriza não só o nascimento, mas também a continuidade, a expansão e o desempenho da
indústria nuclear. O controle, a nível nacional e internacional, configura-se como norma
básica dos procedimentos a serem seguidos no aperfeiçoamento e difusão da tecnologia
nuclear. Desde os primórdios, dois espectros pairavam sobre o átomo: a perspectiva de uma
corrida de armamentos e os problemas decorrentes dos perigos específicos dessa tecnologia.
No decorrer de seu desenvolvimento, as indústrias nucleares européias passaram a
atuar com desenvoltura cada vez maior, oferecendo aos países do Terceiro Mundo,
pressionados, a partir de 1973, pela valorização dos preços do petróleo, a “transferência de
tecnologia” da industrialização completa do ciclo do combustível nuclear, incluindo as etapas
de enriquecimento e reprocessamento do combustível, que a política de exportação
estadunidense negava.
É nesse contexto que o Governo Geisel, seguindo um misto de alienação energética e
tradição prático-imediatista, procurou a independência nuclear não através de um esforço
interno próprio, mas através de um abrangente acordo com a Alemanha que cobria toda a
transferência de tecnologia por meio de um processo progressivo de nacionalização. As
projeções da Nuclebrás no referido governo para o futuro papel da energia nuclear chegaram à
beira da insanidade, pois eram previstos cerca de 60 reatores nucleares instalados no Brasil
para o ano de 2000, correspondendo a 53% da energia em uso.
Estas profecias não só careciam de sentido diante do enorme potencial hidroelétrico
disponível, em exploração pela Eletrobrás, como não tinham sentido econômico diante do fato
de que, naquela ocasião, o kilowatt hidroelétrico custava 1.000 dólares, enquanto o kilowatt
nucleoelétrico custava de 2.500 a 3.000 dólares. Portanto, a introdução de reatores nucleares
no país se justificaria apenas como meio para se adquirir a tecnologia nuclear.
Sem qualquer alusão a finalidades militares, a verdade é que o debate transcende em
muito a própria importância do Nuclear como fonte de energia. O que está realmente em
discussão é o modelo de transferência e absorção de tecnologia. Os fatos históricos
demonstram que o modelo usado pela Nuclebrás não fez justiça à capacidade científica,
tecnológica e industrial então existente no país, preterindo o desenvolvimento local em prol
do desenvolvimento dependente. Cabe frisar que este desenvolvimento, promovido pelo
Estado, beneficiou o capital alemão.
Ademais, a complexidade inerente ao Nuclear envolve questionamentos mais
abrangentes, tais como: faz sentido o esforço promovido pela sociedade brasileira na
promoção e difusão da ciência & tecnologia nuclear com seu amplo sistema de suporte? De
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que modo a referida transferência de tecnologia contribuiu para o desenvolvimento
econômico nacional? O progresso técnico emanado dos países centrais deve ser assim
absorvido indiscriminadamente pela periferia global? Temos que seguir paradigmas
tecnológicos não condizentes com o espaço social no qual estamos inseridos?
Se os processos tecnológicos são processos sociais – homens produzindo seu estilo de
vida, interagindo com o meio social, na natureza e com a natureza – então devemos
empreender esforços na busca, no campo das ciências sociais, de algum suporte conceitual
que possibilite a compreensão da essência dos processos de mudança tecnológica.
Partindo da concepção de “Sistema Nacional de Inovação”, objetiva-se destacar os
traços periféricos e as ineficiências institucionais característicos do caso brasileiro. Sob uma
perspectiva histórico-estrutural, o estudo do desenvolvimento da tecnologia nuclear no Brasil
(1950-1980) requer uma discussão mais abrangente, sintetizada nos seguintes tópicos:
A.

Ciência, tecnologia e desenvolvimento econômico: aspectos teóricos.

B.

Ciência & Tecnologia em países periféricos.

C.

A energia nuclear como setor estratégico pós-1945.

D.

Contradições do desenvolvimento nos anos 1970: crise energética e a emergência
da crise ambiental.

E.

A energia nuclear no Brasil (1950 – 1980).

F.

Os limites do desenvolvimento nuclear brasileiro: as controvérsias do II PND; as
pressões externas; a crise do desenvolvimento brasileiro.

Concretizada essa meta, poder-se-á explicar a “história de equívocos” que caracteriza
a trajetória da política nuclear brasileira.

2) O Problema Estrutural

O pensamento latino-americano tem prestado valiosas contribuições à elucidação da
problemática do desenvolvimento científico e tecnológico em espaços periféricos
(Sabato,1975), fato este ignorado pela elaboração neo-schumpeteriana tão em voga
atualmente.
Osvaldo Sunkel (1975) argumenta que, de fato, à luz da experiência latino-americana,
não é obvio que o subdesenvolvimento da região possa ser atribuído à falta de incorporação
dos progressos científicos e tecnológicos realizados nos países centrais. Temos sido ávidos
consumidores dos frutos do progresso emanado pelos países centrais. Entretanto, a ciência e a
tecnologia modernas não têm cumprido em nossos países o papel de transformação sócio4

econômica generalizada que desempenharam nos países centrais e tão pouco têm contrubuído
para a elevação sistemática e generalizada da produtividade e da eficiência produtiva.
Sob esta perspectiva, depreende-se que a capacidade de criação científica e
tecnológica só é funcional nas economias centrais, onde esta se constitui a principal fonte de
desenvolvimento econômico. As economias dependentes requerem apenas a importação,
cópia, incorporação ou “transferência” das tecnologias existentes. Se a sociedade e,
especialmente, seu sistema produtivo são estruturas reflexas, nos quais a principal forma de
internalização de inovações é feita via importação, então a pesquisa científica torna-se
desnecessária, desfuncional e não possui utilidade prática alguma. Por conseguinte, ainda
segundo Sunkel (1975), se uma política de desenvolvimento dependente for mantida, presa
nas amarras de um sistema internacional baseado no esquema centro-periferia, qualquer
montante de recursos e qualquer esforço para desenvolver a ciência em nossos países, por
maior que seja, está condenado ao fracasso.
O que deve ser frisado sobre os limites à incorporação da ciência e da tecnologia como
elementos dinâmicos do desenvolvimento nos países periféricos é o fato de serem
determinados por uma estrutura de atraso em grande parte condicionada pelo modo de
inserção desses países no sistema internacional, conseqüência necessária de sua estrutura
econômica, política e social.
Segundo Herrera (1975), o erro fundamental seria supor que os obstáculos que
dificultam a efetiva incorporação da ciência e da tecnologia em todas as formas de trabalho
social são principalmente passivos e refletem, em última instância, a falta de uma política
científica orgânica e coerente. O grande problema dos países periféricos seria, pois, a
divergência entre a política científica oficial e o projeto nacional vigente em cada país. É
nesse sentido que o autor presta significativa contribuição à análise ao classificar a política
científica em implícita e explícita.
A política científica explícita é a política oficial, é a que se expressa em leis,
regulamentos e estatutos dos corpos encarregados da planificação da ciência, nos planos de
desenvolvimento, nas declarações governamentais, etc. Em resumo, constitui o corpo de
disposições e normas que são reconhecidas comumente como a política científica de cada
país. Por sua vez, a política científica implícita, ainda que se constitua na política que
realmente determina o papel da ciência na sociedade, é de difícil identificação por carecer de
estruturação formal; em essência, expressa a demanda científica e tecnológica do projeto
nacional vigente em cada país.
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O projeto nacional expressa o conjunto de objetivos, o modelo de país a que aspiram
os setores sociais detentores, direta ou indiretamente, do controle econômico e político da
sociedade. O aspecto mais importante dessa definição é que se refere a um conjunto de
objetivos concretos e, sobretudo, concebidos por uma elite dirigente com poder, apta a
articulá-lo e implementá-lo.
Na maioria dos países da América Latina, os projetos nacionais vigentes têm suas
origens no período pós-colonial imediato. É o momento em que se consolida a inserção desses
países no sistema internacional como economias periféricas dependentes, exportadoras de
matérias-primas e importadoras de bens manufaturados provenientes das grandes metrópoles
industriais. Projetos nacionais esses que não possuíam quase demanda alguma de ciência e
tecnologia locais, salvo como luxo cultural ou em aspectos relacionados, sobretudo, com
“tarefas de manutenção”, como é o caso da medicina.
Entretanto, é nas primeiras décadas do século XX que ocorre uma modificação no tipo
de projeto nacional. Produz-se, pois, um processo de industrialização baseado na substituição
de importações, que começa com a Primeira Guerra e alcança seu maior impulso entre a
Grande Depressão e o final da Segunda Guerra Mundial.
A implementação de um novo projeto nacional baseado na industrialização, com a
conseqüente diversificação da produção, só pode realizar-se integralmente se forem
introduzidas profundas modificações na estrutura social, política e econômica desses países.
Supõe como mínimo: a) radical redistribuição da renda em favor das classes populares para
criar um verdadeiro mercado de massas; b) mudança na agricultura, com a destruição do
latifúndio e a introdução de métodos produtivos modernos; c) ruptura da dependência externa,
com o conseqüente abandono do papel de produtores de matérias-primas ou de bens
manufaturados que os países desenvolvidos não possuem mais interesse de produzi-los; d)
completa reestruturação do Estado, a fim de dotá-lo de força e autoridade necessárias ao
processo que requer nacionalização e o controle de elementos estratégicos do
desenvolvimento. Essas reformas, salvo poucas exceções e de alcance muito limitado, não
foram realizadas.
Em conformidade com Herrera (1975), esse processo, exposto tão brevemente nas
linhas anteriores, permite explicar as contradições características da política científica dos
países latino-americanos. Como bem destacou João Antônio de Paula (1999), a compreensão
dos limites estruturais do desenvolvimento científico e tecnológico está nas próprias
peculiaridades do desenvolvimento capitalista periférico. Sobre o Brasil, o autor alega que:
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“Trata-se de um país em que se tem sido interditados todos os elementos
indispensáveis à construção de um efetivo sistema nacional de inovação:
de um lado, porque o próprio projeto de construção nacional foi abortado,
interrompido pela brutalidade da exclusão social e regional que se tem
imposto desde os anos 60; de outro lado, pela ausência de quaisquer
mecanismos de distribuição primária de renda, que no Brasil tem se
concentrado sistematicamente; também expressivo é o quadro político
institucional, seja pela recorrência de regimes autoritários-ditatoriais, seja
pela ação dos recentes governos neoliberais marcados pela interdição de
direitos coletivos básicos que são pré-requisitos de qualquer processo de
desenvolvimento econômico consistente” (Paula, 1999, p.15).

3) Um Breve Histórico do Desenvolvimento Nuclear Brasileiro (1950 – 1980)

Atualmente, encontra-se arraigada no meio acadêmico e político, como uma verdade
absoluta e incontestável, a idéia de que ciência e tecnologia constituem os alicerces do
desenvolvimento econômico. Nessa perspectiva, o que distingue os países centrais dos
periféricos é a capacidade que os primeiros possuem de produzir, transmitir e utilizar
conhecimentos de forma autônoma, capacidade essa inerente a seus cidadãos que “são
capazes de realizar plenamente o seu potencial como seres humanos” (Nussenzveig, 1994,
p.73). Portanto, para que a periferia se desenvolva, seria necessário que nela se instaure uma
ciência moderna e que suas economias tradicionais se transformem em economias baseadas
em ciência e tecnologia modernas.
Como bem destacou Schwartzman (1980), raciocínios como esse, de simples
entendimento e ampla aceitação, não passam de mitos: formas pelas quais as sociedades
percebem e justificam suas crenças no progresso, sendo também utilizadas pelos cientistas
para explicar e justificar suas práticas. Na verdade, o relacionamento entre ciência, tecnologia
e desenvolvimento é complexo, assim como a realidade e suas contradições. Através de uma
combinação de afirmações empíricas, normativas e preditivas, os mitos capturam parte
significativa da realidade social, transformando-a em verdades generalizadas.
Com efeito, os mitos passam a ser cruciais para os países subdesenvolvidos, onde a
ciência moderna é fomentada, via de regra, por políticas governamentais explícitas imersas
nessas mitologias – mimetismos típicos da psique colonizada. E onde o “cientismo” impera,
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onde há apoio social e cultural aos ideais científicos, a sociedade como um todo, ou pelos
menos seus grupos ascendentes, concorda em arcar com os custos das atividades científicas,
independente de seus resultados práticos imediatos.
No Brasil, a institucionalização da ciência e tecnologia começou a ser articulada por
cientistas e militares no pós Segunda Guerra, sob a perspectiva da energia nuclear (Freeman,
1985). Segundo Motoyama et alli (1994, p.325), “a energia nuclear parecia abrir portas para
um desenvolvimento industrial em novos moldes, que até poderia alterar a divisão
internacional do trabalho então vigente”. Portanto, cientistas e militares acreditavam que a
tecnologia nuclear poderia ser usada como argumento irrefutável para a implementação de um
verdadeiro sistema de ciência e tecnologia no país, sem o qual nenhuma transferência de
tecnologia1 de ponta poderia ser feita. Ademais, ainda sob os efeitos místicos da bomba
atômica, a opinião pública demonstrava seu apoio aos cientistas.
Todos esses esforços em prol de um desenvolvimento científico e tecnológico
autônomo foram materializados na criação do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) em
1951, cuja função seria incrementar, amparar e coordenar a pesquisa científica nacional.
Principal protagonista da implementação da tecnologia nuclear no Brasil, o Almirante Álvaro
Alberto da Motta e Silva, em sua exposição de motivos enviada ao presidente Dutra, condensa
nas seguintes palavras a importância da criação do CNPq:

“(...) a criação do novo órgão corresponde a urgente imperativa da nossa
evolução histórica, que terá no Brasil o mesmo salutar efeito verificado
em outros países, contribuindo decisivamente – se não faltarem os
indispensáveis recursos – para o aproveitamento das riquezas potenciais,
o alevantamento do padrão de vida das populações e o fortalecimento da
integridade da Pátria Brasileira, ao mesmo tempo em que virá realçar
nossa contribuição para o bem estar humano” (Silva, 2000, p.184).

Em sua fase nacionalista (1949-1954), a política nuclear contava com a veemência de
Álvaro Alberto à frente da presidência do CNPq e sua convicção no “princípio das
compensações específicas”. Sendo o Brasil fornecedor de minérios atômicos estratégicos,
1

Uma definição concisa do conceito de transferência de tecnologia é extraída de Motoyama & Marques (1994,
p. 403) como sendo “processo de capacitação de pessoas, de modo a assegurar que o conhecimento seja
transmitido do detentor para o comprador da tecnologia, o que implica pleno domínio de conhecimentos
necessários para se compreender e realizar processos e produtos, desde seus fundamentos, envolvendo projeto
conceitual, básico e de detalhamento, até a execução final do bem. Além disso, a capacidade de inovar e
conceber novos tipos, realizá-los, testá-los, produzí-los e recria-los, se necessário”.
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deveria receber, além do pagamento monetário pelos mesmos, compensações materializadas
sob a forma de reatores nucleares instalados em seu território. Entretanto, apesar dos EUA
serem importadores desses minérios, “não apenas restringiam a exportação de tecnologia
nuclear, como também desejavam que o Brasil não a desenvolvesse” (Motoyama & Marques,
1994, p.403).
Diante dessa restrição, Álvaro Alberto procurou outros parceiros em busca do
desenvolvimento endógeno da capacitação nuclear, entre eles França, Alemanha, GrãBretanha e Itália, mas sem encontrar resultados positivos. O desfecho da fase nacionalista
ocorreu com o suicídio de Vargas e a conseqüente desestabilização do Almirante à frente da
política nuclear.
Em 1956, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), então desmembrada do
CNPq, assume o comando da política nuclear brasileira, em estreita colaboração com a
política norte-americana, inaugurando o que se convencionou chamar de fase diplomática
(1955-1974). Seu traço principal reside no afastamento de grande parcela dos cientistas
brasileiros dos rumos dados ao programa nuclear, uma CNEN comandada por burocratas que
ignoram os mecanismos que regulavam a plena transferência de tecnologia. A tradição
prático-imediatista arraigada no corpo político o levava a crer que “o importante era possuir
centrais nucleares em funcionamento (...) Logo, a saída encontrada pelo governo consistia
simplesmente em importá-las” (Motoyama & Marques, 1994, p.405).
A indignação por parte da comunidade científica é assim sintetizada pelo físico José
Leite Lopes (1978, p.195):
“Se não instalarmos as usinas de urânio e não convocarmos nossos
cientistas, o que resta fazer? Se for proibida a exportação dos minérios
atômicos e de sais de tório, mas se não se convocam os nossos cientistas
e técnicos (alega-se facilmente que não o possuímos) para, juntamente
com os técnicos contratados no exterior, desenvolver a sua aplicação em
nosso benefício, não será esta inércia uma maneira de forçar novamente a
exportação de tais materiais estratégicos? Será este o plano a que
obedecem o afastamento de nossos cientistas do programa atômico e seu
controle por diplomatas e outras personalidades?”

No meio acadêmico, a primeira instituição brasileira a dedicar-se à pesquisa nuclear –
o Instituto de Pesquisas Radioativas – nasceu em 1952, quando professores da Escola de
Engenharia e da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais,
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aproveitando a repercussão da física nuclear, se propuseram a criar uma instituição na qual o
estudo da energia nuclear fosse preponderante. Sob a liderança do Professor Francisco de
Assis Magalhães Gomes em seus primeiros 11 anos, então catedrático de física na UFMG e
na Escola de Minas de Ouro Preto, e por intermédio de outro engenheiro, Cândido Holanda de
Lima, a UFMG firmou um convênio com o governo Bias Fortes para a criação do instituto.
Com verbas do governo estadual e do CNPq, vários engenheiros e físicos foram
enviados ao exterior para cursos de pós-graduação e visitas a instituições científicas e
tecnológicas. A intenção era desenvolver estudos básicos que permitissem a formação de um
grupo especializado em energia nuclear, pesquisar a ocorrência de minerais atômicos no
Estado e treinar pesquisadores e engenheiros nucleares para um futuro programa nacional de
aproveitamento da energia nuclear.
O Instituto de Pesquisas Radioativas adquiriu um reator de pesquisa do tipo Triga da
empresa norte-americana General Electric, o segundo do país, após o primeiro ser instalado
no Instituto de Energia Atômica da USP. Entre outras atividades de ensino e pesquisa básica,
o Instituto, que contou mais tarde com verbas da CNEN, mantinha um curso, ao nível de
mestrado, de energia nuclear (Gomes, 1976).
No entanto, foi o “Grupo do Tório”, criado por engenheiros do IPR, que deu
notoriedade a essa instituição. Seu objetivo era criar uma tecnologia mais adequada às
condições brasileiras ao aproveitar os recursos de seu subsolo e que pudesse tornar o país
autônomo em terreno tão importante. Na defesa do Tório, os cientistas colocaram as seguintes
premissas: a) trata-se de um material cujas reservas são maiores que as de urânio; b) o
consumo elevado das reservas de urânio que os reatores a água leve e urânio enriquecido
acarretam as esgotará rapidamente; c) o preço do urânio, conseqüentemente, subirá, criando
problemas econômicos.
Portanto, partiram para o conceito inovador de um reator que poderia facilmente, em
curto prazo, ter seus componentes quase totalmente fabricados no Brasil e operaria com
diferentes ciclos de combustível. A tecnologia escolhida foi de água pesada, que dava a
flexibilidade pretendida, pois o reator poderia operar com três misturas combustíveis: urânio
altamente enriquecido e tório, urânio natural e plutônio-tório. A central nuclear e os reatores
concebidos eram praticamente os mesmos e seriam operados com os diferentes tipos de
combustível, dependendo das condições do mercado de combustível nuclear. Se o urânio
altamente enriquecido não pudesse ser obtido, como acontecia na época, restaria o urânio
natural. Quando este se tornasse difícil, sobravam tório e plutônio. Desse modo, como
alegavam os cientistas do Grupo do Tório, haveria uma futura independência do País em
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termos de energia nuclear, pois se presumia serem imensas as reservas de tório no Brasil,
embora não dimensionadas (Biasi, 1979).
Outro indício da capacitação nacional tanto em ciência e tecnologia quanto na área
industrial para a promoção e sustentação de um desenvolvimento autóctone deriva do fato de
que, em 1963, o Instituto de Engenharia Nuclear da UFRJ desenvolveu o reator de pesquisas
Argonauta, cujos “componentes, à exceção dos combustíveis nucleares, foram fabricados pela
indústria nacional” (Motoyama & Marques, 1994, p.406).
Apesar desses esforços internos próprios, em 1971, o governo optou pela compra do
reator da Westinghouse Electric Corporation a ser instalado na usina nuclear Angra I, o que
representou a vitória do grupo favorável ao desenvolvimento de uma política nuclear
associada à tecnologia norte-americana. A crise do petróleo, a expansão do mercado
internacional de reatores nucleares e a brusca decisão dos EUA de suspender, em 1974, o
fornecimento de urânio enriquecido para novas usinas, levaram o governo brasileiro a
redefinir sua política nuclear e a adotar uma postura mais ousada, que incluísse a construção
de centrais nucleares, responsáveis pelo desenvolvimento das diversas etapas do ciclo de
produção da energia nuclear.
É nesse contexto que se insere o acordo assinado com a Alemanha, há trinta anos atrás.
Por esse acordo, o país se comprometeu a desenvolver um programa, juntamente com
empresas alemãs lideradas pela Kraftwerk Union, de construção de oito grandes reatores
nucleares para a geração de eletricidade, e de implantação, no país, de uma indústria teutobrasileira para a fabricação de combustíveis e componentes para os reatores, por um prazo de
15 anos. O acordo com a Alemanha constituiu-se no maior contrato comercial do mundo,
pondo fim aos trabalhos pioneiros realizados pelo Grupo do Tório, pois se optou pela
tecnologia de urânio enriquecido e água leve pressurizada (Motoyama et alli, 1994).
Segundo o físico José Goldemberg (1981, p.19), “a verdade é que um pouco mais de
confiança nos próprios brasileiros permitiria envolver as empresas de engenharia e projetistas
nacionais e com elas o resto da indústria. Isto vale para atividades mais científicas como o
enriquecimento de urânio e preparação de hexafluoreto de urânio em que os próprios
institutos de pesquisa do Governo, como o IPEN de São Paulo, foram marginalizados”.
Essa história de equívocos que caracteriza a trajetória da política nuclear brasileira só
vem a confirmar a tese apresentada na primeira parte do presente trabalho: programas
nucleares não repousam apenas em escolhas tecnológicas, sendo também influenciados por
decisões de cunho político e ideológico. O Acordo Brasil-Alemanha deve ser também
entendido no contexto do modelo de desenvolvimento que subordinou a economia brasileira
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aos interesses do sistema internacional de produção e trocas sob a égide dos países
industrializados.
Ademais, as inter-relações entre os participantes do assim denominado “Sistema
Brasileiro de Inovação” são conflitantes, imersas numa sociedade na qual o “cientismo” ainda
é incipiente e influenciadas por interesses imperialistas externos. Nesse sentido, a dissertação
aqui projetada pretende destacar estas ineficiências institucionais características dos sistemas
de inovação periféricos, tema cuja literatura escassa está em fase de elaboração. O próprio
Bengt-Ake Lundvall, em trabalho recente (Lundvall et alli, 2002), reconhece a carência de
tratamento específico dado aos aspectos concernentes às relações de poder existentes na trama
política das relações sociais entre os atores responsáveis pela geração, implementação e
difusão das inovações. É neste aspecto que se pretende prestar contribuição.
Nesta tarefa, estão sendo utilizadas as entrevistas realizadas no contexto do projeto
"História da Ciência no Brasil", desenvolvido entre 1975 e 1978 e coordenado por Simon
Schwartzman. O projeto resultou em 69 entrevistas com cientistas brasileiros de várias
gerações, sobre sua vida profissional, a natureza da atividade científica, o ambiente científico
e cultural no país e a importância e as dificuldades do trabalho científico no Brasil e no
mundo. Informações sobre as entrevistas foram publicadas no catálogo "História da ciência no
Brasil: acervo de depoimentos / CPDOC – FGV”. Ademais, os arquivos históricos do Centro
de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, antigo IPR e filiado à Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN), estão sendo utilizados.
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OS NEGÓCIOS DA FRONTEIRA: O CONTRABANDO E SUAS RELAÇÕES
NO MERCADO INTERNO.
Tiago Luís Gil1

Durante a segunda metade do século XVIII e inícios do XIX, e por diversas
razões, o comércio de couros, mulas, escravos e tabaco entre os súditos dos domínios
portugueses e espanhóis no sul da América era considerado contrabando. Em nossa
dissertação de mestrado, compreendemos este negócio como uma “produção social” de
mercadorias, que de contrabando eram transformadas em produtos legais e
comercializáveis. Tal transformação era obra de determinados agentes e estava ancorada
em estáveis redes de relacionamentos.
O problema de que partimos para a investigação a que agora nos dedicamos diz
respeito ao prosseguimento deste mercado para além de sua “produção social” local.
Nosso objetivo é atentar para as rotas que abasteciam a “fronteira” (e por ela eram
abastecidas) dos produtos acima descritos, observando suas formas de reprodução e os
agentes envolvidos nestes tratos.

O escoamento da “produção”.
Centramos nossa atenção em apenas dois produtos de contrabando a fim de
verificar seu destino: as mulas e os couros. Ambos os produtos provinham de domínios
espanhóis próximos ao Rio da Prata. Na comercialização, cada um possuía sua própria
dinâmica. As mulas eram vendidas a negociantes que se especializavam em gado,
chamados de “tropeiros”, que conduziam os animais para Curitiba e dali para Sorocaba,
onde havia uma grande feira. Os couros eram vendidos na vila do Rio Grande para
certos negociantes que embarcavam as mercadorias, provavelmente para o Rio de
Janeiro, maior parceiro de Rio Grande na época.2 Daremos especial atenção aos agentes
envolvidos neste mercado, seguindo de perto alguns de seus negócios e envolvimentos.

1

2

Doutorando em “Europa, estudios mediterráneos y su formación Atlantica”, Universidade Pablo de
Olavide, Sevilla.
OSÓRIO, Helen. Estancieiros, Lavradores e Comerciantes na Constituição da Estremadura
Portuguesa na América. Rio Grande de São Pedro, 1737-1822. Niterói: - PPGHIS/UFF, 1999. (tese
de doutoramento Inédita).

O trote das bestas: o mercado de mulas
As fontes que dispomos para relacionar os sujeitos envolvidos no contrabando
com o comércio de gado para Curitiba e Sorocaba não são muitas. Basicamente, são
alguns depoimentos de uma devassa, feita em 1787, que apontam esta relação. Como o
de Inácio Xavier Mariano:

“...vindo a este continente José Bernardes a fazer uma tropa de bestas, lhas
vendera o coronel Rafael Pinto Bandeira, e porque eram de contrabando lhe
foram confiscadas pela Fazenda Real, o que só lhe consta por ter ouvido a
diversas pessoas.”3
Além de Inácio, mais duas testemunhas apontaram este caso, alertando que
Rafael vendia gado para diversas pessoas. Uma destas pessoas seria o tropeiro João
José, que depois de comprar uma grande quantidade de mulas, “...as passou para as
Minas Gerais...”.4 De João José nada sabemos. José Bernardes pode ser um dos
moradores da freguesia da Lapa identificados numa lista nominativa de 1798 como
interessado na condução de animais.5
A freguesia de Santo Antônio da Lapa, nos campos de Curitiba, possuía mil
trezentas e setenta e quatro pessoas em 1798, sendo que cerca de 10% destas atuavam
de algum modo no trato de animais, seja na condução de tropas, invernadas de animais
ou sua negociação. Mas a importância deste negócio na localidade aumenta se
observarmos que dos duzentos e setenta “fogos”, 45% possuíam pelo menos um
morador envolvido com o negócio de animais, quase sempre o chefe da família. Esta
atividade sazonal de condução de tropas era uma alternativa a outras atividades
desenvolvidas pelas famílias, geralmente associadas à lavoura. Assim como o possível
José Bernardes havia muitos outros, como João Ribeiro que vivia “...de conduzir tropas
de Viamão.”, ou Antonio Gonçalves da Silva, que vivia “...de ir ao continente de
Viamão comprar gado e vender nesta capitania...”. 6
Os conflitos da elite local com alguns destes tropeiros também acabaram
revelando aspectos muito interessantes. Não sabemos por quais motivos, Custódio
3

Depoimento de Inácio Xavier Mariano. Devassa de 1787. Cód. 104. Vol. 09. pg. 339. Arquivo Nacional.
Depoimento de Antonio da Silva Barros. Devassa de 1787. Cód. 104. Vol. 09. pg. 342v. Arquivo
Nacional.
5
Lista Geral dos Habitantes que existem na Freguesia de Santo Antonio da Lapa. 1798. AESP.
6
Idem.
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Ferreira de Oliveira Guimarães, capitão de distrito e aparentado das primeiras famílias
da terra, resolveu prender um sujeito, que segundo a testemunha era filho do “Capitão
fulano Carneiro”, de Curitiba. O sujeito fugiu, mas seus cavalos foram apreendidos.
Todavia, ao invés de apreender os cavalos para a Fazenda Real, Custódio tomou-os para
si, e os mandou conduzir para uma de suas propriedades...

“...o que não se efetuou porquanto encontrando-os em caminho o fugitivo
dono deles e vendo-os marcados com a marca do dito capitão Custódio
Ferreira, quando os supunha confiscados para a Real Fazenda, se resolveu
a tirá-los do poder do condutor e assim o pôs em execução...”7
É possível que este tal filho do capitão fulano Carneiro fosse Luciano Carneiro
Lobo, filho de Francisco Carneiro Lobo, Capitão de Auxiliares do terço de Paranaguá,
que atuou na conquista de Guarapuava e fundação da freguesia de Castro em 1779. 8
Luciano teria idade para andar pelo Rio Grande em 1787, quando da devassa e, mais
importante, atuava com freqüência na condução de tropas de gado, especialmente entre
Curitiba e Sorocaba. Ele aparece em uma lista de controle do “Registro de Sorocaba”
como tendo passado três vezes: a primeira em 1793, sob o nº 1223, pagando 56$590 réis
em direitos ao registro. A segunda e a terceira devem ter sido posteriores a janeiro de
1794, e deixaram respectivamente 179$290 e 170$460 réis9 em direitos. Nada sabemos
sobre os animais que levava,10 mas é possível que tivesse ido a Viamão e
proximidades para buscá-los, quando teve seus desentendimentos com Custódio
Ferreira.
A única forma que tivemos de verificar as relações entre os “produtores” e os
tropeiros foi através da análise destes conflitos que vimos. Isso, de certo modo, nos
confirma a idéia de que os “produtores” não levavam suas mercadorias para Curitiba.
Esta movimentação era feita por outros sujeitos, que vinham aos pastos da fronteira
atrás de gado. Tomamos o cuidado de só apresentar casos em que houvesse relações
entre comerciantes de gado e sujeitos que realmente estavam associados ao
7

Depoimento de Manuel Carvalho de Souza. Devassa de 1787. Cód. 104. Vol. 09. pg. 350. Arquivo
Nacional.
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NEGRÃO, Francisco. Genealogia Paranaense. Curitiba: Impressora Paranaense, 1926.
9
Seguindo os preços cobrados no Registro, 56590 réis corresponderiam a mais de 45 mulas; 179290
corresponderiam a mais de 140 mulas; 170460 corresponderiam a mais de 135 mulas. Os preços
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em réis). II – 35, 25, 62. Seção de Manuscritos. Biblioteca Nacional.
10
II – 35, 25, 25-27. Seção de Manuscritos. Biblioteca Nacional.

contrabando, ou seja, que além da produção animal, obtinham seu gado de outras
maneiras que eram proibidas e exigiam uma elaboração mais refinada, baseada em
relações sociais. Isso nos demonstra que no final do século XVIII era significativa a
movimentação de animais que, produzidos nos domínios espanhóis, eram enviados para
São Paulo.
Também se aponta a predominância dos moradores de Curitiba, Lapa e outras
regiões adjacentes na condução de animais de Viamão para Curitiba e Sorocaba. Temos
a referência de um documento de 1763 que assinala a conveniência, para a condução de
mulas, de “...peões curitibanos...”.11

Analisando a documentação produzida pela

contabilidade dos Registros de Curitiba e Sorocaba, existentes na Biblioteca Nacional,
percebemos que muitos destes tropeiros são destas localidades próximas a Curitiba, e se
dedicavam a movimentar os animais de Viamão (ou adjacências) até Curitiba ou mesmo
Sorocaba. Uma relação de dívidas de 1796 aponta algumas referências sobre os
tropeiros devedores, por informações que os oficiais dos Registros dispunham. Tal
documento confirma a procedência destes negociantes ou condutores, apontando Castro,
Curitiba e Lapa como as principais localidades de origem.12
Tais dados nos apontam um alto grau de especialização no trato destes animais
entre as elites locais do sertão do Brasil. A elite da fronteira se reservava o negócio da
“produção social” da mercadoria. Por sua vez, passava os animais para a elite
“curitibana” (na falta de expressão melhor, refere-se às localidades supracitadas) que
despachava os animais para a Sorocaba, onde havia uma grande feira de bestas. 13
Também Sorocaba tinha no negócio de animais base importante de sua economia,
sendo que boa parte da população se dedicava a este trato.14
Havia, no entanto, fortes ligações entre estas elites. Um exemplo bastante
significativo é o casamento de Evaristo, irmão de Rafael Pinto Bandeira15, com Cristina,
filha de Luis Vicente Pacheco de Miranda, que até onde sabemos tinha interesses no
11
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BACELLAR, Carlos de Almeida P. Viver e sobreviver em uma vila colonial. Sorocaba, século
XVIII e XIX. São Paulo: Fapesp/Annablume, 2001.
15
A família Pinto Bandeira descendia dos conquistadores locais, tendo grande notoriedade pública,
prestigio social, respeito e posses materiais; mantinha forte atuação no contrabando. Rafael Pinto
Bandeira fora governador interino do Rio Grande de São Pedro por duas vezes.

negócio de gados. Ao analisar os Autos Matrimoniais de Luis Vicente, Hameister16
apontou a forte possibilidade dele ser tropeiro, juntamente com seu irmão, José dos
Santos Pacheco, que era casado em Curitiba.
As suspeitas aumentam quando encontramos o filho mais velho de Luis Vicente,
Manuel Pacheco de Miranda, passando o Registro de Sorocaba em data próxima a
1794.17 Outro filho de Luis Vicente, Francisco Pacheco de Miranda, era provavelmente
o pai de José dos Santos Pacheco e avô de Manuel dos Santos Pacheco, que também
andava pelo registro de Sorocaba no mesmo período que seu tio-avô Manuel Pacheco de
Miranda. E passaram provavelmente juntos. Manuel Pacheco de Miranda passou com o
bilhete nº 1290, e seu sobrinho-neto, também Manuel, passou com duas tropas, sob os
nºs 1291 e 1292, respectivamente. Ao todo pagaram ao Registro 521$370 réis de
direitos, o que corresponderia a mais de quatrocentas e quinze mulas, pelos preços de
cobrança daquele Registro, e é mesmo provável que levassem muitos destes animais.
Manuel dos Santos Pacheco também era neto de Francisco Teixeira Coelho,
fundador da Vila da Lapa e administrador do Registro de Curitiba durante a última
década do século XVIII.

O filho de Manuel, David dos Santos Pacheco, acabou

tornando-se Barão dos Campos Gerais, um dos maiores empresários do comércio de
muares do século XIX.18
Deste modo percebemos que Evaristo acabou pautando seu casamento pela
possibilidade de ampliar negócios de venda de gado. Luis Vicente e seu irmão já
atuavam, provavelmente, desde a década de 1750 neste negócio. Além disso, os
cunhados de Evaristo também se dedicaram ao trato de animais. Deste modo, a
“produção” feita por Evaristo e outros membros da família tinha boas possibilidades de
saída, através de relações parentais que atingiam os centros redistribuidores.

16
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O negócio dos couros
Outra mercadoria apreciada para contrabando eram os couros. Seguindo os
passos de alguns dos compradores dos couros “socialmente produzidos”, percebemos a
movimentação da mercadoria, as articulações existentes entre os negociantes e os
conflitos resultantes destes negócios.
As referências que dispomos para seguir estas questões estão contidas nos
testemunhos em uma devassa do ano de 1787. Elas surgem a partir de conflitos entre os
negociantes, que acabaram tendo maior repercussão. Em função disso, dois negociantes
testemunharam na devassa: Nicolau Cosme dos Reis e José Vieira da Cunha.
O porto da Vila de Rio Grande tinha no couro, durante as últimas décadas do
século XVIII e primeiras do XIX, um dos três mais importantes produtos de exportação,
ao lado do charque e do trigo.19 Em 1787, foram remetidos daquele porto cerca de
sessenta e nove mil quinhentos e setenta couros.20 Entre 1790 e 1794 o couro
representou 32% do total das exportações do porto de Rio Grande, totalizando
692.605$000 réis.21
A área produtiva, de que o porto de Rio Grande dava conta, ultrapassava os
domínios portugueses. A produção de couros feita em territórios espanhóis, nas
cabeceiras do rio Cebollatí, era em boa parte movimentada para aquele porto. Sobre este
ponto, são vários os relatos, como os dos demarcadores Andrés de Oyarvide e Félix de
Azara, o do cronista Concolorcorvo, entre as muitas fontes que apontamos. Todavia, os
couros extraídos nos domínios espanhóis e remetidos para Rio Grande, eram
“socialmente produzidos”, através da intervenção do bando neste mercado. A questão é
que muitos negociantes tinham problemas com esta forma de “produzir” os couros, ou
tentaram fazê-lo pessoalmente, sem os elaborados relacionamentos que davam base ao
bando.
Em 1784, Rafael Pinto Bandeira escrevia ao Vice-rei contando algumas de suas
obras. Entre elas, destacava o combate ao contrabando que estava fazendo, com a prisão
de alguns contrabandistas e o embaraço a certos negociantes que estavam dando
cobertura ao trato ilícito:
19

OSÓRIO. Op cit. pg. 180. A autora faz uma análise quantitativa demonstrando a importância dos
couros na economia colonial e suas flutuações.
20
DL 47, 05. IHGB.
21
AHU-RS. Cx. 3. doc. 291.

“...mandei recolher a esta vila uns tantos comerciantes que surraticiamente
[sic] se foram unindo em um lugar que eles mesmos inventaram o título de
Povo novo, que como distante das guardas se aproveitavam tanto eles como
os contrabandistas espanhóis de fazer o negócio clandestino.” 22
Já Manuel José de Alencastre, um dos acusadores de Pinto Bandeira, tinha outra
opinião. Disse, também ao Vice-rei, que Rafael só desalojara (literalmente) os
negociantes do Povo Novo porque queria ser o único a negociar “...com os ditos
espanhóis, para cujo fim tinha uma loja de fazendas bem sortida em uma das suas
estâncias do Piratini.”23 Este fato foi tratado por várias testemunhas na devassa de
1787. Cinco testemunhas confirmaram a expulsão, sendo que duas apontaram que
Rafael possuía uma loja de fazendas na Estância do Pavão. Uma das testemunhas foi
mais detalhada: “...o coronel Bandeira tinha na sua estância do Pavão em um dos
quartos da sua casa algumas fazendas que as vendia indiferentemente a quem queria
comprar...”.24
Ao que parece, o empenho de Rafael em deslocar aqueles negociantes era mais
uma forma de constranger seus concorrentes. Mas isso não apenas por um cálculo de
curto prazo, de forma a garantir o mercado de fazendas secas, mas possivelmente
porque Rafael sabia o quanto aqueles negociantes poderiam crescer com a
movimentação de mercadorias clandestinas.
E é possível que esta mesma motivação de Rafael tenha sido demasiadamente
prejudicial aos negócios de José Viera da Cunha. Em certa ocasião, Rafael dera ordem
para arrombar a porta de Viera da Cunha e fazer uma apreensão de couros
contrabandeados. Este ponto foi perguntado na devassa de 1787 e nenhuma testemunha
sabia ao certo o motivo da contenda, ou mesmo como Viera da Cunha conseguira passar
com aqueles couros pelas guardas. O próprio sujeito acabou esclarecendo a dúvida:

“...o coronel Rafael Pinto Bandeira fora a casa dele informante e lhe
confiscara quatrocentos couros que ali tinha, e que para os passar na
guarda do Beca tinha ele informante dado ao furriel de cavalaria ligeira
fulano Figueiredo que naquele tempo comandava a dita guarda a quantia de
vinte três mil réis em fazendas que o dito furriel tomou, e em alugueres de
22

Cód. 104. Vol. 06. pg. 122. Arquivo Nacional.
Cód. 104. Vol. 09. pg. 310. Arquivo Nacional.
24
Depoimento de Antonio José Feijó. Devassa de 1787. Cód. 104. Vol. 09. pg. 334v. Arquivo Nacional.
23

uma casa dele informante em que morava o dito furriel, de que ele
informante se deu por pago.”25
Segundo Manuel José de Alencastre, Rafael apreendera os couros por uma
desavença com Vieira da Cunha. Rafael teria ficado sem mercadorias para um
comprador espanhol e recorrera a loja de Viera da Cunha para suprir a necessidade de
seu “cliente”. Passado um ano sem Rafael pagar as mercadorias de que tinha se servido,
Vieira da Cunha simulou uma dívida, e pediu o pagamento. Depois de várias
negociações, envolvendo diversas mercadorias de troca (inclusive um barco) os dois
chegaram a um acordo. Por fim, Rafael devia dar uma parte em dinheiro, e Vieira da
Cunha o fora cobrar. Seria este, segundo Alencastre, o motivo do confisco dos couros.
Vieira da Cunha confirmou as informações de Alencastre em seu depoimento, sem
associar, contudo, as dívidas com a apreensão de couros.
Apesar dos conflitos com Rafael, Vieira da Cunha teve uma trajetória muito
interessante. Em 1784 era acusado de fazer contrabando de couros.26 Em 1787, fora
chamado para esclarecer outras acusações que lhe eram imputadas, chegando mesmo a
confirmar algumas delas.27 Em 1789, por motivos que ignoramos, Viera da Cunha fizera
seu testamento, ainda que tenha morrido em 1810, mais de vinte anos passados.
Quando de sua morte, seus herdeiros pediram uma revisão do testamento, pois tal papel
havia sido feito quando o defunto

“...se achava pobre, e atrasado em seus

negócios...”28. Diziam isso pois, ao morrer, Viera da Cunha deixava mais 80:000$000
réis em bens e dívidas ativas, sendo uma das maiores fortunas do Rio Grande de São
Pedro.29 Mas no momento em que fazia seu testamento a situação era outra. Às voltas
com o contrabando, metido em conflitos com um dos homens mais poderosos daquelas
terras, Viera da Cunha não fazia idéia do futuro promissor que teria. Provavelmente
buscava aliar-se a outros comerciantes de seu porte para garantir a continuidade dos
negócios. Esta aliança poderia ser feita com José da Rosa Gomes, também homem de
negócio, e igualmente envolvido em contrabandos em canoas pela Lagoa Mirim. Ao
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fazer seu testamento, Vieira da Cunha apontara a Rosa Gomes como um de seus
testamenteiros, logo após sua esposa e seu irmão.
De José da Rosa Gomes pouco sabemos. Mas ele andava em sociedade com um
tal José da Rosa Fraga em pelo menos uma viagem de contrabando, por volta de 1784.30
Não conseguimos verificar como ocorria o despacho dos couros negociados por
estes sujeitos para o Rio de Janeiro. Não sabemos se eles mesmos vendiam ou se eram
intermediários na transação. O único indício que obtivemos é uma referência do
inventário de Viera da Cunha a uma dívida sua no valor de 12:035$418 réis a Tomás
Gonçalves, da cidade do Rio de Janeiro. Porém, não sabemos exatamente a que se
referia esta dívida.31
Outro negociante interessado em couros, que teve dificuldades em função da
presença de Rafael Pinto Bandeira, fora José Rodrigues da Fonseca. Importa assinalar
que tivera uma embarcação sua, destinada ao contrabando, apreendida por Rafael.
Manuel José de Alencastre denunciou o uso que Rafael fizera do barco após a
apreensão. Segundo ele, o comandante o teria usado em seu negócio pessoal de
contrabando. Contudo, este é um ponto controverso, já que nenhuma das testemunhas
que trataram disso na devassa de 1787 sabia destes ocorridos.32
Testemunha na devassa de 1787, Nicolau Cosme dos Reis também é um caso
oportuno. A primeira referência que temos dele é de uma negociação que fizera com
Vasco Pinto Bandeira, de quem comprara alguns couros da “campanha”, os quais, como
já vimos, foram “produzidos” por Vasco para conveniência de Nicolau. Ao que parece,
pelo tipo de negociação que fizera com Vasco, Nicolau deveria agir como um grande
“receptador” de couros, os quais deveria despachar para o Rio de Janeiro. Não temos
nenhuma evidência da participação direta dele no comércio ilícito. Mas o fato de manter
negócios com um Pinto Bandeira já pode ser bastante indicativo de suas relações.
Durante o conflito com os castelhanos no início do século XIX, Nicolau “assiste” a um
navio luso de guerra chamado “Ércules [sic]”. A documentação dá a entender a
intimidade do sujeito com o trato marítimo, do que podemos concluir que se tratasse
mesmo de um negociante com um alcance maior, com vistas ao porto do Rio de Janeiro.
Desta “assistência”, Nicolau procurou tirar o maior proveito, fazendo vários pedidos de
30
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promoções militares e honrarias diversas, como o “hábito de Cristo”.33 Não sabemos se
conseguiu estas honras, mas certamente ele fora capitão de ordenanças, o que já não era
desprezível.
Da origem de Nicolau nada sabemos. Mas é patente sua preocupação em se
inserir junto à elite local. O casamento de seu filho José, por exemplo, foi muito bem
planejado. A esposa, Maria Teodora Alencastre, era neta, por parte de pai, de Manuel
José de Alencastre, do qual já falamos inúmeras vezes. Por parte de mãe, Maria era neta
de Antonio Rodrigues Barbosa,34 um sujeito próximo a Rafael Pinto Bandeira, que
acobertou contrabando na década de 1770, quando ainda era soldado.35 Deste modo,
Nicolau construía raízes mais sólidas para seus negócios.
Até aqui estamos pontuando práticas comerciais já conhecidas, entre os portos
de Rio Grande e Rio de Janeiro,36 e que, como vimos, têm relação direta com o
comércio ilícito. Existia ainda outra rota. Sobre ela temos poucas fontes, mas pode nos
revelar a dimensão das relações criadas e mantidas pelo “bando” em uma esfera
comercial maior. Trata-se de ligação com o porto de Montevideo, nos domínios
espanhóis e aos comerciantes ali sediados.
Quem nos entrega o jogo é o próprio Vice-rei do Brasil, Luís de Vasconcelos,
em 1784, quando faz uma reclamação a Rafael Pinto Bandeira, a pedido de um
negociante de Montevideo chamado Juan Pedro de Aguirre. Este reclamava um importe
vultuoso em “prata forte”, que fora entregue a Jerônimo Xavier de Azambuja para que
fosse remetido ao Rio de Janeiro. Jerônimo enviara apenas uma parte do dinheiro. Não
sabemos a quem era dirigido o importe. Mas pode ser um bom indicativo das relações
existentes entre negociantes de grosso trato espanhóis37 e o bando de Rafael Pinto
Bandeira.
Finalmente, há a referência do ingresso de escravos e fumos no contra-fluxo dos
couros. Essa acusação é feita nos “Capítulos contra Rafael Pinto Bandeira”38 e em
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outros documentos, como um relatório feito por um oficial da administração lusa,
Manuel Antonio de Magalhães.

O comércio que havia entre a fronteira e outras partes da Colônia é um
indicativo da importância, não apenas da região, mas do contrabando numa esfera
maior. Neste sentido, a fronteira não tinha apenas importância geopolítica dentro do
Império português, mas também uma importância econômica, como fornecedora de
várias mercadorias, entre as quais animais e seus derivados, fossem eles de contrabando
ou não. Não apenas os moradores da fronteira que percebiam nesta atividade ilícita uma
fonte de renda. Pessoas como os moradores da Lapa também dependiam deste comércio
de animais, ainda que ignorassem que eram “produzidos” de forma peculiar.

Bibliografia
BRAUDEL, Fernand. As Estruturas do Cotidiano. Civilização material, economia e
capitalismo. São Paulo: Martins Fontes. 1995.
BRAUDEL, Fernand. Os jogos das trocas. Civilização material, economia e
capitalismo. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
BRUM, Nilo Bairros de. Caminhos do Sul. Porto Alegre: Metrópole, 1999.
CARDOSO, Ciro F. S. Agricultura, escravidão e capitalismo.Petrópolis: Vozes,
1979: História da agricultura e história regional: perspectivas metodológicas e
linhas de pesquisa.
CANEDO, Mariana. La ganadería de mulas el la campaña bonaerense. Una
aproximación a las estrategias de producción y comercialización en la segunda
mitad del siglo XVIII. IN: MANDRINI, Raúl e REGUERA, Andrea. Huellas en
la tierra. Indios, agricultores y hacendados en la pampa bonaerense. Tandil:
IEHS, 1993.
ELLIS JUNIOR, Alfredo. A Economia paulista no século XVIII: o ciclo do muar, o
ciclo do açúcar. São Paulo: Academia Paulista de Letras, 1979.
ELLIS JUNIOR, Alfredo. O Ciclo do Muar. Revista de História. v. 1, 1 (1950). p. 7380.
ELLIS, Myriam. Estudo Sobre Alguns Tipos de Transporte no Brasil Colonial. In:
Revista de História. Ano I, no 4. São Paulo: USP, 1950.
FARIA, Teresinha Paiva de. O Ciclo do muar no Vale do Paraíba Paulista. São
Paulo: História - USP, 1978. (Dissertação de mestrado Inédita).
FRAGOSO, João Luis Ribeiro. Homens de Grossa Aventura. Acumulação e
hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830). Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1998.
FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda & GOUVÊA, Maria de Fátima. O
Antigo Regime nos Trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVIXVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
FRAGOSO, João Luís Ribeiro & FLORENTINO, Manolo Garcia. Arcaísmo como
Projeto. Mercado atlântico, sociedade agrária em uma economia colonial
tardia. Rio de Janeiro 1790-1840. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
GIL, Tiago Luís. Os infiéis Transgressores: os contrabandistas da Fronteira. Rio
Grande e Rio Pardo. 1760-1810. PPGHIS/UFRJ. Dissertação de Mestrado.
GODELIER, Maurice. O enigma do dom. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.

GOULART, José Alípio. Tropas e Tropeiros na Formação do Brasil. Rio de Janeiro:
Conquista, 1961.
GREENE, Jack. Negotiated authorities. Essays in colonial political and
constitutional history. Charlottesville & London: The University Press of Virginia,
1994.
GUTFREIND, Ieda. A Historiografia Rio-grandense. Porto Alegre: EDUFRGS, 1998.
HAMEISTER, Martha Daisson. O Continente do Rio Grande de São Pedro: os
homens, suas redes de relações e suas mercadorias semoventes. Rio de Janeiro:
PPGHIS - UFRJ, 2002. (Dissertação de Mestrado Inédita).
HAMEISTER, Martha Daisson. Contribuição para o estudo do Registro de Curitiba.
Porto Alegre: ANPUH, 2000.
HAMEISTER, Martha Daisson. Cavalos para o além-mar: ligações comerciais entre
o extremo-sul da Colônia e as rotas marítimas para a África no século XVIII.
In: XXI Simpósio Nacional de História”: Niterói, UFF, 2001.
HAMEISTER, Martha Daisson. As Informações do Registro de Curitiba, a
Passagem das Tropas Vindas do Sul e a Importância dos Gados (1751, 1769,
1770 e 1771). In: Anais do I Seminário de História Quantitativa e Serial – 2000.
HESPANHA, Antonio Manuel. As vésperas do Leviathan. Instituições e poder
político. Portugal - século XVII. Coimbra: Livraria Almedina, 1994.
HESPANHA, Antonio Manuel (org.). O Antigo Regime. IN: MATTOSO, José.
História de Portugal. Lisboa: Estampa, v. IV. 1998.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras. São Paulo: Companhia das
Letras, 1995.
JACOBUS, André Luiz. Resgate Arqueológico e Histórico do Registro de Viamão
(Guarda Velha, Santo Antônio da Patrulha 1997) versão ampliada e atualizada.
Taquara/Porto Alegre: PUCRS/PPG-História área de concentração em arqueologia,
1997. [dissertação de mestrado].
JACOBUS, André Luiz. A Estrada das Tropas e seus três Registros: vetores de
relações sociais e econômicas no Brasil Colonial. In: RODRIGUES et alii (orgs.).
Bom Jesus e o Tropeirismo no Cone Sul. Porto Alegre: EST, 2000.
KULA, Witold. Problema y métodos de la historia económica. Barcelona: Ediciones
Península, 1977.

KÜHN, Fábio. A fronteira em movimento: relações luso-castelhanas na segunda
metade do século XVIII. In: Estudos Ibero-Americanos XXV (2). Porto Alegre:
PUCRS, 1999.
LEVI, Giovanni. A Herança Imaterial. Trajetória de um exorcista no Piemonte do
século XVII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
MARCONDES, Renato Leite. Formação da rede regional de abastecimento do Rio de
Janeiro: a presença dos negociantes de gado (1801-1811). Topoi. Revista de
História do PPGHIS. Nº 2. março de 2001. pg. 41-71.
MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a dádica. Forma e razão da troca nas sociedades
arcáicas. São Paulo: EPU/EdUSP.
MOUTOUKIAS, Zacharias. Redes personales y autoridad colonial. Los comerciantes
de Buenos Aires en el Siglo XVIII. ANNALES. Histoire, Sciences Sociales. v.
(1992).
NEIS, Ruben. Guarda Velha de Viamão. Porto Alegre: EST/Sulina 1975.
OSÓRIO, Helen. Estancieiros, Lavradores e Comerciantes na Constituição da
Estremadura Portuguesa na América. Rio Grande de São Pedro, 1737-1822.
Niterói: CPGH/UFF, 1999. (tese de doutoramento).
PETRONE, Maria Thereza Schorer. O Barão de Iguape: um empresário da época da
Independência. São Paulo: Ed. Nacional, Brasília: INL, 1976.
POLANYI, Karl. A Grande Transformação. As origens da nossa época. Rio de
Janeiro: Editora Campus, 1980.
PRADO, Fabrício Pereira. Colônia do Sacramento: o extremo sul da América
Portuguesa. Porto Alegre: F. P. Prado, 2002.
PUJOL, Xavier Gil. Centralismo e Localismo? Sobre as Relações Políticas e Culturais
entre Capital e Territórios nas Monarquias Européias dos Séculos XVI e XVII.
Penélope - Fazer e desfazer a história. v. 6 (1991). p. 119-144.
SANCHEZ-ALBORNOZ, Nicolas. La extracción de mulas de Jujuy al Perú. Fuentes,
volumen y negociantes. Estudios de História Social. v. 1, (1965). p. 107-120.
SANCHEZ-ALBORNOZ, Nicolas. La saca de mulas de salta al Perú, 1778-1808.
Anuario de Investigaciones Historicas. v. 8, (1965). p. 107-120.
SANTOS, Corcino Medeiros dos. Economia e Sociedade do Rio Grande do Sul:
século XVIII. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1984.

SANTILLI, Daniel. Representación gráfica de redes sociales. Un método de
obtención y um ejemplo histórico. Mundo Agrário. Revista de estudios rurales.
Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Nº 6, primer semestre de 2003.
SEMPAT ASSADOURIAN, Carlos. El Sistema de la economía colonial. Mercado
Interno, regiones y espacio económico. Lima: IEP, 1982.
SIMONSEN, Roberto C. História Econômica do Brasil, (1500-1820). São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 1957.
WESTPHALEN, Cecília Maria. O Barão dos Campos Gerais e o Comércio de
Tropas. Curitiba: CD Editora, 1995.
ZEMELLA, Mafalda P. O Abastecimento da Capitania das Minas Gerais no Século
XVIII. São Paulo: Hucitec/EDUSP, 1990 [1951].

Da pecuária ao turismo: modificações no viver da população do entorno
da Transpantaneira, em Poconé (MT), propiciadas pela mudança do
ramo de atividade econômica principal.
VALDINÉIA SOUZA DE ARAÚJO∗

O estado de Mato Grosso, localizado no Centro-Oeste brasileiro, por longo
tempo, tem na pecuária um dos seus principais ramos de atividade econômica. Na área do
Pantanal, as fazendas desde o início de sua implantação tiveram sua economia baseada na
pecuária bovina, seguindo o sistema de criação extensiva, em virtude da abundância de seus
pastos.
A prática da atividade pecuária, em Mato Grosso, inicialmente, tinha
como objetivo suprir os núcleos mineradores, sendo exercida de forma acessória.

A implantação da pecuária e de outras atividades como a agricultura ocorreu,
de início, como produção complementar à extração de metais. Tratavam-se de
criações e culturas de subsistência, cuja presença deveu-se à necessidade de
alimentar os homens envolvidos na mineração. Nessas circunstâncias, o gado
que chegava naquela área não possuía maior importância, pouco interferindo
na configuração de atividade produtora de riquezas, envolvendo um tipo
específico de trabalhador. Mais tarde, o decréscimo da mineração permitiu a
ascensão mais intensa da pecuária (LEITE, 2003, p. 49).

Assim, com declínio da mineração aurífera, em Mato Grosso, ainda na
primeira metade do dezoito, a criação bovina adquiriu importância econômica como
possível produtora de divisas. A partir do século XIX, o gado passou a ser exportado para
outras regiões do Brasil e, na segunda metade do século XIX, com a abertura do rio
Paraguai para a navegação (1856) e, principalmente, após a Guerra com o Paraguai (1870),
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passou a atender também o mercado internacional. O espaço pantaneiro, nesse caso,
ocupou lugar de destaque, pois seus pastos sempre foram muito propícios para o
desenvolvimento dessa atividade.
A grande dificuldade para os pecuaristas pantaneiros, no entanto, era o
deslocamento do gado para os locais de abate. O deslocamento do gado, que saindo do
Pantanal chegava ao litoral para ser abatido nos frigoríficos, era feito através de comitivas.
Neste deslocamento, as longas e extenuantes marchas, até atingir os pontos de engorda no
Estado de São Paulo, faziam com que o gado perdesse muito peso, em torno de 25 a 30
quilos por animal (PÓVOAS, 1977, p.96), o que significava grande prejuízo para os
criadores. Além das comitivas, esse transporte também podia ser feito por via fluvial e,
posteriormente, por via férrea.
Em 1904, foi iniciada a construção da Ferrovia Noroeste do Brasil, que
beneficiou os produtores pantaneiros da região sul de Mato Grosso, pois ao término de sua
construção, em 1914, serviu como elo entre Corumbá (MT, atualmente MS) e Itapura (SP).
Contudo, em seu projeto inicial, que passou por uma modificação em 1907, teria o final de
sua linha em Cuiabá (MT). Desta forma, os produtores pantaneiros da região norte, do
então estado de Mato Grosso, não foram contemplados diretamente com a construção da
ferrovia. Contudo, indiretamente, a ferrovia lhes beneficiou, pois o gado, a partir de então,
passou a ser transportado pelas comitivas até a ferrovia, de onde seguia viagem.
Em setembro de 1971, foi iniciada a construção da rodovia
Transpantaneira, cujo objetivo inicial era ligar as cidades de Cuiabá e Corumbá, via
Poconé1. Essa construção, em tese, abrandaria o problema de escoamento da produção
pecuária da parte norte do Pantanal ao litoral, uma vez que possibilitaria o deslocamento do
gado até a malha férrea através de caminhões e não mais pelas comitivas. Isto diminuiria o
desgaste e a perda de peso dos animais e conseqüentemente os prejuízos dos pecuaristas.
Serviria também para ligar Corumbá, importante pólo econômico do estado, à capital de
Mato Grosso.

1
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As obras dessa rodovia foram iniciadas com recursos exclusivamente
estaduais durante o mandato do governador de Mato Grosso José Fragelli. No início de sua
construção, sabia-se que não seria possível sua conclusão sem o apoio do Governo Federal.

Ao dar início à construção da rodovia, tinha o governador Dr. José Fragelli a
plena convicção de que não a levaria até Corumbá com os recursos exclusivos
do Estado. Isto seria totalmente impossível. Mas até Porto Jofre tinha o Governo
tinha esperança de que a executaria (PÓVOAS, 1977, p.97).

E assim ocorreu. Entre 1971 e 1974, as obras foram realizadas nesse
trecho. Porém, frente aos objetivos do governo, a construção apenas dessa parte do projeto
não atenderia aos propósitos de sua execução.
Em 1974, foi instituído o PRODEPAN (Programa Especial de
Desenvolvimento do Pantanal), que visava alocar recursos na ordem de 660 milhões de
cruzeiros no período de 1974/76, para atender cinco setores básicos: transporte, energia,
saneamento, pecuária e industrialização, sendo o setor de transporte prioritário. Os recursos
seriam assim distribuídos:

% de recursos

Valor de
recursos

Transporte

36,4

240.000.000

Energia

27,3

180.000.000

Saneamento

17,4

115.000.000

Pecuária

10,6

70.000.000

Industrialização

8,3

55.000.000

TOTAL

100

660.000.000

Cf. Exposição de Motivos nº 069 – B/74, 29/04/1974.2

2

Encaminhada ao Presidente da República. In: ABREU, Silvana de. Intervenção e gerenciamento espacial: o
caso do PRODEPAN. (Pesquisa de Doutorado – USP). Disponível em <html. www. cpap.
embrapa.br/agencia/congresso/sócio/ABREU–066. pdf>. Acesso em 30 de junho de 2003.
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Esse programa fazia parte da política de desenvolvimento e integração
nacional iniciado pelo governo no final década de 1960, que tinha por objetivo a expansão
da fronteira econômica e agrícola do país, retomando o processo de ocupação e valorização
de espaços ditos vazios, que remonta à década de 1930, período em que recebeu o
sugestivo nome de “Marcha para o Oeste”. Inserido nessa política o PRODEPAN, todavia,
diferia dos outros programas de desenvolvimento lançados no mesmo período, pois não
tinha como principal objetivo a ocupação de “espaços vazios”, mas sim o melhor
aproveitamento do potencial agrícola e das condições de criação de gado bovino no
Pantanal, como podemos observar nas palavras de José Fragelli, então governador de Mato
Grosso.
O Pantanal, nós bem o sabemos, não é uma fronteira nova como é a Amazônia.
Não é uma área a ser ocupada. Não é um espaço vazio para ser preenchido, mas
sim uma área problema de grande potencialidade, cujo abandono à exploração
econômica rotineira e secular, constituía, sem dúvida, verdadeiro desperdício
nacional da potencialidade da terra e da capacidade do homem brasileiro do
interior.3

Em seu discurso, Jóse Fragelli critica o tipo de exploração desenvolvida
até então, considerando-a como um desperdício das potencialidades locais. Reforça, ainda,
a importância da participação popular, e nesse caso mais específico, da população do
campo, para o desenvolvimento da nação, recorrendo à idéia de brasilidade tão em voga
naquele momento.
Assim, foi desenvolvido o estudo para a implantação do Sistema
Rodoviário Coletor do Pantanal, que abrangeria uma rede de rodovias de acesso das
Fazendas ao sistema principal de transportes da região, destinado a dar apoio ao
desenvolvimento local da pecuária e da agroindústria.4 A implantação da Malha Coletora
do Pantanal ficou dividida em três partes: Malha I – Corumbá, com 828 Km; Malha II –
3

PANTANAL, NOVA FRONTEIRA ECONÔMICA. I ENCONTRO DO PRODEPAN. Corumbá:
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO PANTANAL. Conferências, Proposições e Subsídios /
Secretaria de Agricultura, 1974. p. 24.

4

Idem, p. 51.
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Campo Grande, com 367 Km; Malha III – Cuiabá, com 714 Km. A prioritária era a Malha I
e a primeira etapa de sua ligação, seria a continuação da Transpantaneira.
No entanto, logo após a implantação do Prodepan as obras na rodovia
Transpantaneira foram paralisadas, tendo sido construídos apenas 147 Km dos 400 Km
previstos. Apesar de ter sido apontada como principal prioridade nos discursos políticos
proferidos no momento de instituição do PRODEPAN, a Transpantaneira nunca teve suas
obras retomadas no trecho entre Porto Jofre e Corumbá, completando a ligação
Cuiabá/Corumbá. Portanto, com a não conclusão de seu projeto, o governo do estado não
atingiu seus objetivos e os produtores do norte do pantanal continuaram a escoar sua
produção com grandes dificuldades. Essas dificuldades de transporte, aliadas a outros
fatores, contribuíram acentuadamente, num momento posterior, para o declínio da produção
pecuária no Pantanal norte.
O PRODEPAN não correspondeu às expectativas em nenhum dos setores.
No setor de transporte foram utilizados mais recursos do que havia sido previsto e muito
ficou por se fazer, inclusive a conclusão da Transpantaneira. A explicação para isto foram
as cheias acentuadas que incidiram no Pantanal durante o período de implantação desse
programa, que destruíram trechos de estradas já construídos e, ainda, alguns problemas de
ordem técnica na execução das obras, pois foram incorporadas técnicas inadequadas à
realidade pantaneira (Abreu, 2003, p.13) .
Não se pode dizer, todavia, que o trecho construído tenha sido inútil, ou
ainda que ligue nada a lugar nenhum (conforme costuma-se dizer em Poconé). Afinal, esse
trecho facilitou o acesso dos moradores desta parte do Pantanal à cidade de Poconé.
Iniciou-se então, em fins do século XX, a fase de crise na pecuária
pantaneira. Esta crise é proveniente, principalmente, de dois fatores. Primeiramente, a
fragmentação das propriedades, através de divisões por herança, transformando latifúndios
em pequenas porções de terra – o que no Pantanal inviabiliza a criação bovina, já que esta
se dá no sistema extensivo.5 Como podemos observar nas palavras do senhor Nênio
Marques de Campos:

5

A fragmentação tem como agravante o cercamento das propriedades, impedindo o livre trânsito do gado
para terras altas durante os períodos de cheia e para terras baixas no período da estiagem – momento em que
as pastagens encontram-se muito ricas pela deposição de matéria orgânica deixadas pelo alagamento.
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No pantanal não pode ser tão subdividido como foi. É uma das causas que
prejudicou muito! Certo? Prejudicou! Não tenho dúvida nenhuma. Mas, nunca
precisamo de tirá o gado. Então, hoje, hoje, nessa região nossa, toda enchente cê
tem que tirá todo o gado do Pantanal e trazê pra Poconé. E só aí, se você trazê
300 rezes, cê só volta com 200. Cem fica em despesas de transporte,
arrendamento, perda, vacina. Então, tornou-se inviável (Nênio Marques de
Campos).

Nas palavras do senhor Nênio podemos observar que a fragmentação das
propriedades contribuiu para aumentar os custos para a produção pecuária, visto que tornou
necessário o deslocamento do gado para outras terras, com ônus de diversas naturezas.
O segundo agravante, para a crise na pecuária, foi a concorrência com
fazendas de pecuária de outras regiões de Mato Grosso e do Brasil, que, beneficiadas pelos
programas de desenvolvimento iniciados na década de 1970, passaram a contar com melhor
infra-estrutura de transporte para o escoamento da produção.
Devido à implantação da rede rodoviária, o transporte fluvial e ferroviário
perdeu cada vez mais sua importância. No entanto, as dificuldades de transporte
rodoviário na planície inundável, deixaram o Pantanal numa situação periférica
dentro do Estado de Mato Grosso. Grandes fazendas de pecuária, estabelecidas
nas novas fronteiras de colonização na Bacia do Alto Rio Paraguai e na
Amazônia, entraram em concorrência com as fazendas de gado no Pantanal. As
inovações na tecnologia frigorífica desalojaram os velhos métodos de
conservação de carne nas charqueadas da região.
O manejo tradicional da pecuária pantaneira parecia não ter chances de
sobrevivência econômica (BLUMENSCHEIN et al., 1996, p.32).

Desta forma, com poucas chances frente à concorrência, os pecuaristas
pantaneiros viram-se impelidos a buscar outra atividade que substituísse ou se juntasse à
pecuária. Mas, que outra atividade poderia ser desenvolvida em um ambiente com
características tão peculiares como o Pantanal?
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A Transpantaneira, já na década de 1970, começou a ser utilizada por
estudiosos e pessoas interessadas em conhecer as belezas do Pantanal. E, na década de
1980, com a interiorização no Brasil do turismo ecológico, incentivado pela EMBRATUR
(Empresa Brasileira de Turismo), o fluxo turístico aumentou no Pantanal e na
Transpantaneira, que se transformou no principal corredor para o turismo no Pantanal norte.
O turismo, que ali passou a ser desenvolvido, demandava infra-estrutura
que possibilitasse o bom aproveitamento das visitações. O que significava esta infraestrutura? Alojamento, alimentação, acompanhamento por conhecedores da região, entre
outras coisas. Assim sendo, quem melhor que os próprios pantaneiros para propiciá-la?
Contudo, esta nova atividade lhes era estranha, apesar de estarem
habituados a receber as comitivas em suas terras. Muitas fazendas pantaneiras eram
chamadas de ponto de pouso. Pois quando as comitivas passavam, nelas os peões
pousavam, recuperando-se das extenuantes jornadas empreendidas na condução da boiada.
Os pousos nas fazendas, em algumas circunstâncias podiam durar mais que uma noite.

Às vezes a gente ficava num lugar um dia, dois dias, pro gado descansar, que
tinha pasto bastante. Os fazendeiros alugavam invernada pra deixar a boiada.
Tiravam o gado deles, porque sabia que ia chegar.... tiravam o gado deles pra
colocar a boiada. E ali eles já arrumavam lugar pra gente ficar,(…). E os peões
armavam as redes, ficavam ali dois, três dias, quando a boiada tava muito
cansada.
Bom, a recepção era muito boa, porque em alguns lugares a situação do
boiadeiro era esperada como uma festa, né. Onde eles vendiam carne, vendiam
arroz, vendiam feijão, vendiam queijo, alugavam o pasto, alugavam a
mangueira6 e assim por diante (Jailson Bezerra de Araújo).

Assim, o pouso às comitivas, ainda que de forma indireta, contribuiu para
preparar os moradores das fazendas para o trabalho com o turismo, visto que tratava-se já
de uma relação econômica. Mesmo que o fazendeiro não cobrasse pelo pernoite, algum tipo

6

Mangueira, neste caso, faz referência ao que no Pantanal é chamado de mangueirão, ou seja, o pasto fechado
para o gado.
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de negociação acabava por se estabelecer, fosse em víveres fosse em serviços como lavar e
passar uma roupa.
Dar pouso a turistas, todavia, não era o mesmo que a peões, uma vez que
estes eram habituados a dormir em redes, armadas em galpões ou mesmo ao relento,
enquanto aqueles almejavam encontrar o mínimo conforto para suas estadias. Portanto,
necessária era a adaptação para esta nova atividade.
O conforto, da perspectiva desses dois tipos de hóspedes, é bastante
distinto. Para o peão de comitiva o pouco que lhe for oferecido é recebido como um alento
ao seu difícil cotidiano como trabalhador. Na condução de bois, muitas vezes ocorre de não
poderem sequer tomar um banho após a jornada, ou terem que dormir ao relento embaixo
de chuvas torrenciais. Sendo assim, suas exigências, no que concerne a conforto, são
mínimas em relação àquelas do turista. O turista que visita o Pantanal o faz com o objetivo
de repor suas energias da vida estressante das grandes cidades, portanto, salvo raros casos,
não está ali a trabalho. Contrata um serviço pelo qual não paga pouco, logo quer receber
conforto, da perspectiva urbana.
Assim, alguns fazendeiros iniciaram-se nessa nova atividade econômica
recebendo os hóspedes nas sedes de suas fazendas. Com o tempo foram adaptando o espaço
físico das casas para abrigar seus hóspedes, cujo, maior conforto que demandavam e
demandam são aposentos adequados para o pernoite. Sendo a adaptação dos quartos uma
mudança significativa para os pantaneiros.

A grande, realmente, mudança lá é a questão de banheiros nos mesmos quartos,
entendeu? A maior parte das fazendas, no Pantanal agora, praticamente as
casas na comunidade poconeana e tudo mais, pantaneira, tem os apartamentos
com banheiros privativos, entendeu? Então, essa reforma, essa ampliação que
foi feita na sede da fazenda, no projeto, foi pra realmente ter os apartamentos
com banheiro privativo, que era a exigência principal dos turistas que nos
visitavam (Vicente Aurélio da Silva Campos).

A construção dos quartos, portanto, passou a ter uma nova estrutura. Com
a ampliação das sedes para atender o turismo, os aposentos passaram a ter banheiros
internos e individuais, o que não era comum no Pantanal. Anteriormente, nas fazendas, nem
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mesmo os patrões tinham suítes. Mas, a maior exigência dos turistas no que concerne à
acomodação, conforme depoimentos, é dormir bem, ou seja, ter boas acomodações em seus
aposentos.
A construção da rodovia Transpantaneira causou diversas modificações,
sobretudo ambientais. Primeiramente, a transformação do espaço físico, com conseqüências
visíveis para a natureza. Em um segundo momento, possibilitou a mudança do ramo de
atividade principal - da pecuária para o turismo. Porém, o que não deve ser tratado como
algo de menor importância, foram as modificações no modo de viver da população (seus
costumes, sua cultura) que habita no seu entorno, que não deixam de ser modificações
ambientais, uma vez que meio ambiente não se refere somente ao espaço de natureza nãohumana e as relações sociais estão intrinsecamente ligadas ao ambiente natural.
O exercício dessa nova atividade – o turismo - proporcionou o contato
com o modo de viver dos grandes centros e, com hábitos que até então lhes eram alheios. O
cotidiano das fazendas modificou-se. Peões, habituados ao trato com o gado, passaram a
exercer novas funções. Mesmo nos casos em que ainda continuam a ocuparem-se com o
gado, acompanham turistas como barqueiros, mateiros, guias, entre outras coisas. Ao passar
a receber turistas provenientes de diferentes partes do Brasil e do mundo, novos hábitos dos
grandes centros foram agregados e alguns antigos abandonados.
As divulgações sobre o Pantanal apresentam-no como um “santuário
ecológico”, com sua natureza exuberante. O elemento humano é relegado a uma posição
secundária, quando não falaciosa. Algumas empresas de turismo receptivo vendem, em
seus pacotes de viagem, visitas à casa de “típicos pantaneiros”, os quais recebem os turistas
apresentando-lhes um mis en scène de um modo de viver que nem sempre corresponde à
atualidade.
A roda de viola7 em volta da fogueira, tão comum no tempo das fazendas,
foi substituída pela música eletrônica. Quando são formadas, ou contratadas, estas rodas de
viola, na maioria dos casos são oferecidas como mais um atrativo turístico, pois em
algumas pousadas elas são formadas para o deleite dos turistas com uma atividade típica e
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No caso de Poconé, é usada a viola de coxo, confeccionada com o tronco do cambará. Anteriormente suas
cordas eram feitas com tripas de macaco.
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tradicional. Não que não sejam tradicionais, o são, porém não fazem mais parte do
cotidiano como outrora e como é apresentado aos turistas.

Os peões tão modernos. Querem sentar na televisão. Não querem mais viola de
coxo. Então, nós, os proprietários, é que temos que nos virar. Pagá um cara ou
contratá. Aí se tiver frio faz uma fogueira à noite pra conversar com os turistas
em redor da fogueira, eles (os turistas) adoram. (Contratar) Pra tocar uma viola,
porque os peões nossos não querem mais. Eles mudaram completamente (Nênio
Marques de Campos).

O contato com o modo de viver dos grandes centros provocou
modificações significativas nas relações sociais dos pantaneiros. As confraternizações, tão
comuns nas fazendas, cederam lugar aos programas televisivos. E as manifestações
culturais transformaram-se em “treatro” contratado.
Muitas adaptações foram feitas, de maneira a proporcionar conforto para
os hóspedes. A rusticidade foi substituída pela modernidade. Atualmente cozinha-se em
fogão a gás. Dificilmente em uma pousada não se encontra uma antena parabólica, ao
menos uma piscina e, ambientes refrigerados. O abastecimento das cozinhas não é feito
mais com víveres que, há apenas algumas décadas, eram obtidos in loco. Em algumas
pousadas o leite consumido é do tipo “longa vida” e os sucos industrializados.
E nas moradias, de forma geral, as mudanças na cultura material são
visíveis.

A modernização está presente no cotidiano, as antigas moradias de pau-a-pique,
cobertas de telhas de barro, estão sendo substituídas pelas casas de madeira e de
alvenaria. A carne seca fabricada de forma artesanal, que era armazenada nas
despensas e cozinhas, está sendo substituída pela “carne fresca”, acondicionada
em freezers e geladeiras. A antiga lamparina está sendo substituída pelas placas
de energia solar, grupos geradores, luz elétrica e lampiões a gás. O velho carro
de boi, de rodas maciças, jaz silencioso sob a figueira, dando lugar às charretes,
automóveis e tratores (ROSSETTO & BRASIL JR., 2002, p.109).
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O mobiliário também modificou-se. Os pantaneiros sempre viveram de
forma muito simples, dispondo apenas da mobília indispensável, dormiam em redes e
cozinhavam em fogão à lenha, feito de barro. Atualmente, dispõem de um mobiliário que
até poucos anos atrás era dispensável para eles.
Assim, os impactos ambientais, no entorno da Transpantaneira, não podem
ser analisados de forma restrita à natureza, uma vez que o ambiente não pode ser pensado
destituindo-lhe o humano e, todo impacto natural traz consigo reflexos sociais.
A sociedade e a cultura são dinâmicas, estão sempre em contínuo processo
de modificações. No presente trabalho, estas modificações são apresentadas não como
negativas e sim como resultado da aceleração do tempo histórico dessa população,
desencadeado pelo deslocamento da atividade econômica principal – da pecuária para o
turismo – que propiciou o contato com o modo de viver dos grandes centros. O que merece
reflexão, todavia, é o distanciamento de atividades que por muito tempo fizeram parte do
cotidiano dessa população e a apresentação falaciosa aos turistas de um modo “típico” de
viver.
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Título: Economia Rural: Memória de Lavradores do Distrito Boa Vista – MT.
Autora: Valéria Lucas Filgueiras

Resumo: O que é ser um morador no campo hoje? O que existe hoje nas áreas rurais, em locais
que antes foram frentes de expansão de fronteiras agrícolas? Uma parte da opinião pública à par de
uma série de reportagens exibida recentemente pelo “Jornal Nacional” sob o título: “O Brasil Rural”
arriscará dizer que morar no campo é estar ligado a uma agricultura com alto índice tecnológico,
dispondo de relações de mercado internacionais através da exportação de produtos de exportação
como: soja. Por outro lado, as áreas rurais, e seus moradores podem ser relacionados à idéia do
atraso, da natureza e da simplicidade. No entanto, estas visões dicotômicas empobrecem a
diversidade e multiplicidade de práticas da “vida campestre”. Nesse sentido, a proposta deste artigo
é analisar as mudanças do processo de trabalho dos lavradores (as), seus saberes técnicos e práticas
econômicas. Sendo um estudo que tem por base a História Oral, buscamos uma aproximação do
conceito de memória, fundamental na análise dos relatos orais.

Palavras-chaves: Lavrador – trabalho – memória.
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Economia Rural: Memória de Lavradores do Distrito Boa Vista - MT1
Valéria Lucas FILGUEIRAS (UFMT)
Uma série de reportagens exibida recentemente pelo “Jornal Nacional” sob o
título: “O Brasil Rural” apresentou áreas rurais com papel extremamente relevante no
desenvolvimento econômico contemporâneo do Brasil. De uma forma geral as reportagens
mostravam que apesar da emergência do processo de industrialização brasileiro, que desde
o período colonial tinha bases agrárias, vem-se acompanhando uma revalorização do
“mundo rural”. Para Ricardo Abramovay, em sua coletânea de artigos que compõem o
livro: “O Futuro das regiões rurais”;
A revalorização das regiões interioranas é um dos mais importantes fenômenos
demográficos, sociais e culturais do início do milênio. É bem verdade que a agricultura
ocupa menos gente e participa com parcela sempre menor na formação da riqueza
nacional. Mas, não se deve deduzir daí, entretanto, que os espaços rurais perderão
gradualmente seu lugar. Depositários principais da biodiversidade, de um rico
patrimônio paisagístico e de formas de vida crescentemente valorizadas nos dias de
hoje, os espaços rurais ganham dimensões promissoras para o processo de
desenvolvimento.2

Podemos dizer, que a área rural brasileira não se restringe mais àquelas
atividades relacionadas à agropecuária e agroindústria. Nas últimas décadas, o meio rural
vem ganhando novas funções agrícolas e não-agrícolas, e oferecendo novas oportunidades
de trabalho e renda para as famílias. Assim, da mesma forma que nas cidades não existem
apenas indústrias, no meio rural, tampouco, há só agricultura e agricultores.
No entanto, tal quadro, ainda permanece como um vício de raciocínio ao se
definir as áreas rurais no Brasil. Esta concepção contribui para que se forme o que Sonia
Regina Mendonça , analisando o ruralismo como um movimento político no período (18881931), classifica como “imaginário social do ocidente” acerca das noções de campo e
cidade. Para esta autora:
O significante campo e seus múltiplos significados, costumam ser associados a formas
de vida social consideradas naturais, plenas de paz, simplicidade ou inocência. Por
1

Este trabalho é parte da pesquisa “História da Vida Rural: as transformações sociais e culturais da vida rural
nas áreas de expansão da fronteira agrícola – o caso de Rondonópolis – MT (1960-2000)” que desenvolvo no
mestrado em História da Universidade Federal de Mato Grosso, sob a orientação do Dr João Carlos Barrozo.
2
ABRAMOVAY, Ricardo. O Futuro das regiões rurais. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2003, p. 11.
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outro lado, o segundo termo do binômio, e seus corolários, é vinculado à idéia de
centros de empreendimento, saber e progresso. De igual forma, têm-se combinado
importantes associações negativas ora a um, ora a outro: a cidade como espaço do
egoísmo, da competitividade, da ambição; o campo como lugar do atraso, da
ignorância, da rotina.3

No transcorrer do século XX a sociedade brasileira passou de marcadamente
rural para acentuadamente urbana. Formas de vida tradicionais vêm sendo cada vez mais
raras de serem encontradas, pelo incremento da alta tecnologia na produção agrícola, e pelo
processo que alguns autores chamam de “urbanização no campo”. É neste cenário de
mudanças que o município de Rondonópolis se desenvolveu.
Rondonópolis está localizado ao sul do estado de Mato Grosso. Um lugar, cujas
terras foram ocupadas pelas possibilidades abertas com a “Marcha para Oeste”e a expansão
da fronteira agrícola. A política de ocupação implantada pela esfera estadual e federal do
governo, promoveu uma migração acentuada para o município, através da propaganda,
doação de terras ou venda a preços baixos, e construção da infra estrutura rodoviária. Para
Flávio Antônio da Silva Nascimento, estas políticas tinham como objetivo direcionar a
ocupação de terras a oeste do Brasil, “para atendimento das demandas: crescimento da
oferta de matérias primas, alimentos e ampliação do mercado consumidor interno”.4
Estes programas de ocupação das terras a oeste levam consigo “grandes
capitalistas a investirem na fronteira”5,e simultaneamente, traz pequenos lavradores, que
migram, lutando para estabelecerem e manterem suas formas de vidas, práticas e
conhecimentos. Mas, ao contrario do discurso do governo estas terras não estão vazias.
Nelas vivem índios e posseiros.
O problema inicial é analisar como os moradores no campo vivenciam as
mudanças? De que forma, comunidades locais relacionam-se com a rede visível e poderosa
3
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de uma sociedade global: o sistema judiciário e o econômico; as rodovias, a televisão, o
rádio, os correios e um novo tipo de educação?
Para responder a estes questionamentos a problemática da memória insere-se
nesse trabalho como um elemento fundamental no entendimento de uma sociedade que se
transformou de marcadamente rural para acentuadamente urbana. Concordamos com
Gilmar Arruda que afirma em seu livro: “Cidades e Sertões” que se
“Interessa pela memória numa sociedade que transita de rural para urbana, em que a
tradição oral, marcadamente popular começa a sofrer um processo de desqualificação
com a ampliação da urbanização (...)”6.

O discurso das autoridades que compõem a memória desta área divide a história
do município: o primeiro momento está vinculado à ocupação da terra por índios e
posseiros; o segundo caracteriza-se pela chegada de migrantes paulistas e mineiros,
denominados “pioneiros”7. Estava ocorrendo uma luta em torno da memória, ou melhor,
uma luta em torno de várias memórias. A luta em torno da fixação da memória sobre uma
paisagem, uma visão sobre um espaço. Note-se que na construção de uma memória oficial a
intenção é construir uma imagem de progresso e modernidade. No entanto, o indígena e o
isolamento do antigo morador são vistos como impedimento para a criação de uma “nação
civilizada”. É nesse sentido que este discurso, transformado em memória, sedimenta a
noção do que temos hoje acerca do campo. Gilmar Arruda, no livro Cidades e Sertões,
demonstra como o chamado sertão, ou mesmo o campo passava por um processo de
definição.
O sertão, o interior, ou mesmo o campo, mais comumente chamado de roça, começava
a sofrer um processo de caracterização, sendo denominado como um espaço
“selvagem”, “bárbaro”, “inóspito” e seus moradores como “rotineiros incivilizados,
bárbaros” ou mesmo “selvagens”. A própria vida no interior levaria o morador a
tornar-se um “atrasado”.8

6
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TESORO, Luci Lea Lopes Martins. Rondonópolis – MT: um entroncamento de mão única – lembranças e
experiências dos pioneiros. São Paulo: EdUFMT, 1993, pp.11-19. Estabelece aos migrantes de origem
paulista, mineira e sulista, o conceito de pioneiro tendo como base uma lei municipal, que atribui às pessoas
que chegaram de 1940 a 1970 o título de pioneiro e cidadão rondonopolitano, pelos serviços prestados à
comunidade. São estes: fazendeiros, comerciantes, industriais, profissionais liberais, gerentes de banco e
agentes financeiros.
8
ARRUDA, Gilmar. Cidades e Sertões: entre a Memória e a História. Bauru – SP: EDUSC, 2000, p. 167.
7

5
A reconstituição do debate em que o autor explicita a sua noção de ‘sertão”, ou
campo demonstra como o termo é representação cultural, leituras elaboradas da realidade
construída a partir do processo de transformação da paisagem. É neste quadro de
representações que são construídas as novas memórias.
O indígena e o caboclo9 crescem imersos na tradição oral. Mas, o processo de
destruição destas “coletividades-memória”10 coincidiu com o aumento da migração e
ocupação das terras através dos programas anteriormente citados, Marcha para o Oeste e
expansão da fronteira agrícola com os programas do governo federal para a Amazônia, pós64 (POLOCENTRO/SUDAM/POLOAMAZÔNIA). Em termos gerais, a tradição oral
representativa destas comunidades foi sendo substituída por outras narrativas. Estas
informam e recobrem as anteriores, sendo o resultado dos grandes remanejamentos
históricos que buscam alargar o campo da memória coletiva11.
Na nossa perspectiva de análise, Rondonópolis é um terreno fértil para a
reprodução das condições de luta pela memória. A representação do passado que
predomina na memória coletiva e individual tem uma significativa marca permanente na
história local. Rondonópolis é para este trabalho o “lugar da memória”, que assume dentro
do imaginário da sociedade brasileira, o papel de local de referência, depositário de
lembranças do passado e dos desejos do próprio futuro.
Pensando a partir da compreensão que Pierre Nora tem das sociedades
camponesas, como “sociedades-memória”, os lavradores de Rondonópolis, personagens de
um período de transformação de suas formas de trabalho, mantém em suas narrativas uma
outra memória, diferente da memória oficial, construída sobre o mito do pioneiro12.
9

Conforme BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Os caipiras de São Paulo.São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 7-14.
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rústicos e canhestros (sin.) sendo alguns regionais: (...) caboclo”. E é neste sentido que eu o utilizo no intuito
de demonstrar como forte a representação construída em torno do morador rural no Brasil, e de como os
discursos políticos se referiam a estas pessoas.
10
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11
Ver HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1990, p. 85-89.
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Mas se na França a criação de Museus, arquivos, cemitérios são necessários
porque acabaram-se as “sociedades memórias”, em Rondonópolis as atividades
relacionadas à comemoração do cinqüentenário da cidade, consagraram “lugares de
memória”: inauguração da casa da memória, desfiles, exposições de objetos antigos,
homenagem aos pioneiros, não passam de construção de uma imagem que se quer
cristalizada em tradição, o mito do pioneiro.
Mas a memória social desse período ainda pode ser reconstruída principalmente
através de depoimentos de pessoas que são localmente reconhecidas como “capazes de
ainda se lembrar”, por terem vivido naquela época. É assim que entendemos o depoimento
do Sr Bittencourt, quando este fala de seu nascimento e infância em Rondonópolis.
Nasci em Rondonópolis numa época em que o povoado ainda tinha o nome de Rio
Vermelho, a 17 de fevereiro de 1918. A minha infância eu passei aqui mesmo em
Rondonópolis, onde tudo era muito simples, muito pequeno e muito pobre, só que a
gente nem sabia disso já que não conhecia outro lugar.13

Para o Sr Bittencourt bem como para alguns outros moradores migrantes de um
período posterior, é possível perceber uma certa identificação entre o discurso do atraso, e
da simplicidade representativos de uma vida campestre. A princípio, trata-se de uma
repercussão importante da sociedade global, pois a consciência de si e da pobreza, só é
evocada quando em sua narrativa, a memória é alimentada pelo presente. A condição em
que vivia não lhe causava estranheza, porque desconheciam outro lugar. Este “lugar” pode
ser entendido como outro espaço geográfico, e também como outra condição de vida.
Mas, o período que vai de 1918, quando do nascimento do Sr Bittencourt até
meados de 1953, quando então a cidade se tornou município, muitas atividades daquele
povoado se perderam nas lembranças dos moradores que já faleceram. Deste período, Luci
Léa Lopes Martins Tesoro afirma que: “não fosse o depoimento de um outro antigo
morador, ou de algum viajante que se dignasse contar o que viu, nunca poderia ser
avaliado exatamente o que aqui se passou.”14 É ainda o Sr Bittencourt que narra a vida
naqueles primeiros tempos, de Rondonópolis, enquanto povoado.

13
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Papai trabalhava na lavoura. Naquele tempo não havia comercialização dos produtos, o
que se produzia era para o consumo, para a subsistência. No máximo o que se realizava
esporadicamente era um tipo de troca, uma vez que o mercado para os produtos era em
Cuiabá. A grande dificuldade estava no transporte, levar a produção em carro de boi
daqui para a Capital era uma coisa quase que impraticável: este conseguia levar o
máximo dez a quinze toneladas por vez além do que as estradas eram ruins. Portanto, a
solução era levar apenas os produtos de fácil transporte. Meu pai, por exemplo,
trabalhava com fumo goiano (que tinha boa aceitação em Cuiabá), outros serravam
madeira prá levar e havia os que criavam porcos para vender o toucinho. 15

Para o entrevistado a vida se reduzia ao trabalho de produzir para comer, já que
segundo este a dificuldade de transporte tornava o comércio com a capital Cuiabá
esporádico. Apenas realizado no momento em que as estradas estavam em melhores
condições, o que ocorria no período de estiagem das chuvas16. Mas, se para alguns o
produção para consumo é representativo de atraso, para o lavrador falar de seu trabalho,
envolve falar de práticas econômicas, alimentares, e de saberes. A representação dos
padrões sociais, da educação, e da família são atividades que se forjam em torno do
trabalho.
A produção de sobrevivência destes lavradores é semelhante à dos
camponeses europeus analisada por Henri Mendras. O mercado não racionaliza a sua
produção, pois produzem o que necessitam “cada produto tem seu destino particular e
nenhum é substituído por outro (...)”17. Nisso a economia camponesa não difere da
primitiva, no entanto o camponês também participa de “um mercado envolvente, e isso o
distingue do “primitivo” ”18. Os produtos do qual o camponês necessitava e o colocava no
mercado eram geralmente o ferro, e o sal, este último, apenas em algumas regiões onde não
havia minas de sal gema que ele pudesse explorar.
A terra, fonte de vida para a família camponesa lhe é própria, mesmo que nem
sempre tenha a plena propriedade, no sentido privativo do direito romano, mas dispõe ao
menos do direito de explorá-la. Para o camponês: “A terra não é propriamente um capital,
no sentido capitalista do termo, já que não engendra lucro”.
15
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família ou da coletividade e pertencendo a outro, a renda paga ao proprietário, em espécie
ou monetariamente, é considerada como um tributo e não como remuneração de um capital.
Para entender a economia do lavrador na agricultura de Rondonópolis,
retomemos o camponês. Segundo a análise de MENDRAS é necessário entender “a família
camponesa, como uma unidade indissociável que conta ao mesmo tempo com os braços
que trabalha e as bocas que têm que ser alimentadas”20. Neste grupo doméstico o regime de
trabalho familiar exclui o assalariado da mesma forma que dentro do grupo ele não é
remunerado. Nessa perspectiva, enquanto estratégia de reprodução não subordinada do
capital, os pequenos proprietários rurais do Brasil meridional, analisados por José Vicente
Tavares dos Santos, sob o regime de agricultura familiar, expressam a sua “resistência a
expropriação das condições de produção”21 através da luta pela terra, a fim de reproduzir a
propriedade familiar.
Diferente do que ocorreu na Europa ocidental, no Brasil a denominação de
camponês, utilizada por estudiosos da questão rural e agrária, designa um agricultor e
pequeno criador que tem como base de sua economia a mão de obra familiar, e a
participação no mercado com uma pequena parcela de sua produção. É nesse sentido que
utilizamos a definição de lavrador – migrante.
Para os lavradores22 migrantes que se dedicaram a produzir culturas
tradicionais, o trabalho despendido na pequena lavoura tocada a braço, na enxada, sem
financiamento, nem sempre permitia a sobrevivência da família. Assim, não era apenas o
alimento que estava ameaçado. Mas dentro da lógica de ser lavrador o não poder prover o
sustento, tornava o pai de família incapaz. Pois, é a combinação produção/consumo que
identifica o lavrador.
É dentro deste padrão, consumo/produção que podemos analisar o relato do Sr
Adecerino quando este, descrevendo a escassez de mobília e forma de moradia, expressa o
padrão de vida de um lavrador.

Ibid.
21

S
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Não, não nóis num tem vergonha de contá, não. Se eu passei... eu vou falá que eu já
tive, que eu já fui rico. Não vou falá o que nunca fui, a minha vida era trabalhá.
Trabalhar pra comê, e vivê, né. Porque a única coisa que eu fazia era pra comê, né.
Num sobrava assim pra fazer mais coisas, assim não. A vida era essa mesma, eu vou
falar que eu tinha, não, pois se eu num tinha. Tinha muita fartura. Foi o que eu
agradeço muito a Deus, que esse tempo tudo foi o que eu passei um ano, um ano e
pouco de necessidade assim que era o que faltava as coisas, mas o resto desses outros,
não. Era fartura. A gente num tinha nada, num tinha... Num tinha móveis, num tinha
nada, mas ocê olhava no terreiro era cheio de frango, porco era aquele farturão, ocê
olhava, ocê ia lá naquela cozinhinha, assim de feia, tava cheinho de lata de banha,
acabava, acabava aquela banha ocê tinha porco para matá. E aquela fartura pra... tuia
saco de arroz, tuia de arroz, feijão, paiol de milho.23

Para os lavradores como o Sr Adecerino o sucesso de seu trabalho está em ter
alimentos com fartura. A riqueza representada em melhorias na moradia e aquisição de
mobiliário não pertencia ao ideário destes lavradores. Ser rico é ter alimentos em
abundância, que possam prover a família em tempos de colheitas difíceis, para que a
necessidade, a falta de coisas tão temida não os ameaçasse. E neste sistema de
trabalho/alimentação, o religioso não é esquecido, pois, se é trabalhando na terra que se
consegue o arrimo, é com a graça de Deus que chegam as chuvas no tempo certo,
fundamentais para a obtenção de uma boa colheita.
Contudo para o Sr Adecerino, como para outros lavradores, apesar do trabalho
e da fartura, tornar-se rico não é visto como possibilidade para todos. É assim, que
descrevendo a sua trajetória na migração de Goiás para Rondonópolis este demonstra
satisfação na escolha que fez.
Então eu mudei pra cá, e não queixo também porque eu to aqui, eu num tenho nada.
Mas, vixe! Graças a Deus eu não reclamo, não. Ta muito bom, muito, muito, muito
mesmo, porque como se diz, riqueza eu num vou falar da riqueza que isso num chega
pra gente mesmo, né. Isso aí é pra quem já nasceu nos seus berços de ouro, quem num
nasceu tem que conformar com o que tem, né.24

É interessante notar nesta fala a consciência de que apesar das dificuldades
enfrentadas no trabalho, possuir riqueza não é possibilidade de todos, mas atributo daquele
que tenha algum capital, ou nasceu nos seus berço de ouro. Essa fala demonstra uma forma
diferente da concepção capitalista de que o trabalho gera a riqueza. Diferente também de
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outros relatos, de migrantes que vieram com capital e adquiram terras por compra, e não
trabalham nela como arrendatário, mas as arrendam, para famílias como a do Sr Adecerino.
Sr Luiz comenta que ao vir de São Paulo para administrar a fazenda que seu pai
havia comprado em Rondonópolis, teve muitos arrendatários, mas muitos destes não
conseguiram comprar terras, por isso foram obrigados a migrar sem capital para outros
locais.
Teve muitos dos meus arrendatários que, trabalhando com empenho conseguiram
comprar um pedacinho de terra enquanto outros saíram do mesmo modo que
chegaram. Proporcionalmente, de um modo geral, uns 60% não se esforçavam o
suficiente e eram bastante preguiçosos, tinham no máximo um capado ou umas poucas
galinhas no terreiro, e é obvio que viviam em dificuldades e nunca desfrutaram da
fartura que a vida na roça poderia ter-lhes oferecido. No final das contas, o trabalhador
caprichoso mesmo, pra alimentar a sua família, necessitava apenas comprar o sal, o
açúcar e o querosene.25

No entanto, diferente do arrendante26, o arrendatário, vindo geralmente de
Goiás e do Nordeste, chegava apenas com a família, força de trabalho que seria empregada
na terra. Ofereciam-se diretamente ao dono da terra para trabalharem. Estabeleciam-se
através de um contrato verbal as condições do arrendo. O dono da terra tinha como encargo
“tão somente ceder a terra e mais nada”27. Ao arrendatário cabia a construção da
moradia28, derrubar a mata, plantar, colher e vender, devendo pagar ao arrendante de 15% a
20% da produção. Para conseguirem sobreviver até a colheita de sua primeira lavoura, os
arrendatários adquiriam produtos do dono da terra ou de comerciantes locais, que seriam
pagos após a colheita. É desta forma, que retirada a porcentagem do contrato de
arrendamento e pago o fornecimento de víveres, pouca coisa sobrava para o arrendatário
que pudesse ser investido como capital na aquisição de terras. Restando a ele e sua família,
migrar novamente quando terminava o período do contrato que em média durava três anos.
25
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Martins.do dia 23/jan. a 14/mar. 1991, p. 17.
26
Na relação econômica de uso da terra estabelecida na forma de arrendamento, é necessário fazermos alguns
esclarecimentos de certos vocábulos utilizados localmente. Arrendante refere-se à pessoa que oferta a terra,
geralmente este é proprietário legal, porém em alguns casos pode se tratar de uma pessoa que tendo uma
autorização para explorar uma área arrenda uma parte desta. Arrendatário pessoa que trabalha na terra do
arrendante. Arrendo pode se referir tanto à relação econômica de contrato entre as partes envolvidas em um
arrendamento, quanto a parte da produção entregue ao dono da terra, o “pagamento”.
27
Luiz Lopes Martinez Apud: TESORO, Luci Lea Lopes Martins. Rondonópolis – MT: um entroncamento
de mão única – lembranças e experiências dos pioneiros. São Paulo: EdUFMT, 1993, p. 105.
28
Denominada localmente como rancho. Feita de lascas de madeira, cobertas com folhagem de bacuri ou
sapé, com fogão à lenha e barreado do lado interno.
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Este partia, como havia chegado, ou seja, desprovido de capital, tendo apenas a família
como força de trabalho e para alimentar.
É

conveniente

observar

que

as

marcas

da

experiência

destes

lavradores/migrantes que se estabeleceram como arrendatários estão se perdendo na
memória e sendo substituídas por sinais contínuos que emanam o progresso e a trajetória de
modernização no campo. Assim, dilui-se na memória oficial, transformada em História a
observância de práticas que foram suplantadas com a substituição destes lavradores e seus
sistemas de trabalho, por novas tecnologias representadas por máquinas. Tal substituição
redundou na marginalização dos pequenos produtores no processo de modernização do
campo, quando foram deslocados das terras por fazendeiros e empresários. Estes passam
então a usufruir os benefícios da terra, através dos programas de incentivos fiscais do
Governo, para desempenharem a função de construtores de um “Brasil grande e moderno”.
Tal mito garantiu a satisfação dos grupos de empresas agropecuárias e da categoria dos
grandes proprietários rurais como um todo, e manteve um controle social e político sobre os
trabalhadores do campo, além de construírem uma outra memória baseada na idéia do
empreendedorismo. Neste contexto, é que devemos perceber o relato do Sr Walter, exprefeito de Rondonópolis, além de ter sido funcionário da Agência do Banco do Brasil no
município.
(...) Eu pude acompanhar o desenvolvimento que o banco (do Brasil) proporcionou aos
agricultores e pecuaristas com financiamento para aquisição de matrizes, de
reprodutores para o aumento do rebanho, para recriar e engordar e principalmente para
as lavouras, é de subsistência, e depois com o financiamento de lavouras e de
exportação no caso de soja (...) (sic).29

O desenvolvimento que o banco proporcionou aos agricultores e pecuaristas foi
seletivo e excludente. A criação de gado no município era atividade de fazendeiros. A
lavoura de subsistência citada era a produção de arroz, cultivado por pequenos lavradores
no sistema de meação ou arrendamento30, que o utilizavam principalmente para o
29

Extrato do questionário respondido pelo ex-prefeito de Rondonópolis Walter Ulisséa, (mandato de 01/02/77
a 31/01/83), em 1994. Apud: SILVA NASCIMENTO, Flávio da. Aceleração temporal na fronteira: estudo
do caso de Rondonópolis – MT. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 1997, p. 145.
30
CANDIDO, Antonio. Os parceiros do rio Bonito. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2001, p.136. Os
sistemas de arrendamento e meação utilizados no município de Rondonópolis podem ser entendidos como a
parceria analisada por Antônio Candido em Bofete. Na primeira modalidade, comum aos dois municípios,
“correm por conta do parceiro todas as operações necessárias: roçada, aceiro, queimada, aração, plantio,
limpeza, colheita; feita esta, o proprietário recebe 20% do produto, no próprio local. No caso do segundo “o
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consumo. Este tipo de lavoura era utilizado como primeira cultura de “formas novas”31 na
abertura para a soja, ou na formação de pastagens. Realizado sua função o arroz não mais
era cultivado, devendo os lavradores sair da propriedade, para a entrada do gado, ou das
máquinas.
Outro aspecto a se considerar na construção de uma memória oficial, que
“esconde” a fala de lavradores pode ser notado na realização de eventos como a EXPOSUL
(Exposição Agropecuária do Sul de Mato Grosso), de periodicidade anual. Tal evento é
importante para consagrar o lugar da memória. No entanto, para o Sr Adolfo, um dos
organizadores do evento, membro do sindicato dos produtores rurais, a importância do
evento consiste na atualização da modernização agropecuária local.
(...) A finalidade (da EXPOSUL e FESOJA), primeiramente, é de agregação do setor
urbano com o setor rural – isso nós consideramos como um passo muito importante.
Segundo lugar, é trazermos cada vez mais para nossa região, pessoas de outros rincões
do país, que aqui vendo a capacidade de produção, vendo o ânimo de nossa população,
vendo a coragem de nosso povo, tenha condições de vir aqui e investir em nossa
região. Investir em quê? Na aquisição de terras para a agricultura e pecuária, na
instalação de indústria de grande porte, como a Sadia e a Ceval (...). Então, fora a parte
técnica que também esses eventos trazem para Rondonópolis, que é trazer aqui os
melhores especialistas nas devidas áreas que nós julgamos de maior necessidade para a
época, em termos de plantio, em termos de maquinário, para que o produtor rural
aprimore a sua capacidade de produção, que só se ganha com alta produtividade.32

Tendo como finalidade a exposição de maquinários e produtos agrícolas e
pecuários aos moradores urbanos, a EXPOSUL não apenas “agrega” o campo à cidade, mas
imprime aos citadinos uma imagem de modernidade e riqueza. Diferente da condição dos
pequenos lavradores, que mesmo com a modernização no campo, continuam existindo até
hoje, e não são “mostrados” no evento. Mas, isso não é tudo. A EXPOSUL também
desempenha a função de construir uma imagem de campo próspero, aberto ao capital de
“pessoas de outros rincões do país”. Portanto, é neste quadro de construção de “lugar da
memória” que a imagem e as representações do município foram construídas, como um

proprietário fornece terra roçada, queimada, arada e semente; cabem ao parceiro plantio, limpa, colheita,
dividindo-se o produto em duas partes iguais (50%), o parceiro é então chamado meeiro.”
31
Formas novas: denominação local que se dá a terra onde será plantado algum tipo de cultura após a
derrubada da mata ou cerrado.
32
Entrevista por questionário de Adolfo Tadeu Vieira, ex-presidente do sindicato dos produtores rurais de
Rondonópolis e membro do diretório do mesmo em jan/fev de 1995. Apud: SILVA NASCIMENTO, Flávio
da. Aceleração temporal na fronteira: estudo do caso de Rondonópolis – MT. Tese de Doutorado.
Universidade de São Paulo, 1997, p. 158-159.
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símbolo de modernização agrária, grande produtor de soja, capitalizado, dinâmico e
competente. E, é assim, que o empresário, sinônimo de progresso em detrimento dos
pequenos lavradores se constituiu como personagem principal desta história. É o que nos
conta o Sr Adecerino:
Hoje ocê vê onde é que ta Rondonópi, né. Virou uma coisa absurda, né. Hoje, um
produtor aí enquanto eu plantava dois alqueires naquele tempo, hoje um produtor de
roça que toca, ele toca aí cem, duzentos hectares. Ocê vê esses lavoristas grande tocar
duzentos alqueires, mil hectares que nem eles falam. Mil hectares de arroz mil hectares
de soja. Quem toca mais pouco, toca cem duzentos hectares. Você vê hoje toca uma
lavoura aí, e ela não vê enxada de jeito nenhum. É tocada só no maquinário no trator,
bate o veneno e mata o mato, vem com a prantadeira, planta, a prantadeira passa oito
dez linhas de arroz. De primeiro nóis prantava na matraquinha, tac... tac... tac... Hoje
uma prantadeira passa aqui, passa um prantadeira, prantando aqui, uma, duas, três,
quatro, cinco, seis, sete,... dez linhas de arroz. Enquanto eu prantava uma covinha de
arroz, passa dez linhas de arroz aqui derramando é tummmm.. E sai lá. E eu prantava,
naquela época eu prantava uma covinha de arroz ta.. ta... ta... com uma matraquinha
daquelas ta... ta... ta... ta.... Hoje passa dez linhas de arroz dessa aí.33

Plantar o arroz utilizando práticas, como a meação e o arrendamento tornaramse inviáveis para os fazendeiros, que tendo suas fazendas formadas preferiram mecanizá-las
a dar trabalho para várias famílias, que com muito custo conseguiam fazer produzir apenas
dois alqueires, como afirma o Sr Adecerino. Mas, a modernização não chegou aos
lavradores descapitalizados e sem a propriedade das terras. Em contrapartida, continuando
seu relato sr Adecerino, afirma que melhorou as condições daqueles que tem dim-dim.
Hoje ocê num, uma comparação ocê vai tocar aí, se é produtor, ocê vai tocar e não
pode mexer com dois alqueires de roça igual eu mexia. Ocê tem que mexer nada, nada
de vinte alqueires pra riba. Pra ocê por maquinário, mexer com colhedeira, uma
colhedeira não vai lá mexer com dois alqueires de roça, ela só vai colher... Se você não
tem uma colhedeira, ocê vai alugar uma colhedeira pra colher. Ela não vai se ocê disser
eu tenho dois alqueires pra colher, ela não vai. Ela só vai se ocê tiver de cinqüenta
hectares pra cima de... de... E aí, é onde miorô muito é onde eu falo miorô demais
porque... (grifo nosso) quem não tem força não vai tocando nada porque não pode, só
quem toca é quem tem dim dim, que nem diz o outro, que pode tocar.34

Mais do que lembranças estes lavradores trazem consigo as marcas de um
trabalho que envolve um outro saber, outras práticas. A fala de D. Elvira exprime um
sentimento de saudade de um tempo, apagado pelo tempo, inerente à função feminina de

33
34

Relato de Adecerino Honório de Oliveira (Sr Neguinho). Rondonópolis, janeiro de 2004, pp. 28-29.
Ibid, pp. 28-29
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alimentar e criar os filhos. Este sentimento está ancorado em suas panelas, relíquias de um
cotidiano que representa uma outra memória.
Era bom, vixe, tem hora que eu tenho até saudade. Eu tenho minhas panelinhas de
ferro até hoje. E, é branquinha, eu num gostava de panela preta não. Porque tem gente
que tem panela de ferro que é pretinha, né. Não, as minhas é branquinha, as meninas
quando era moça... Óia minhas panelas de ferro eu quero limpinha. Ah, mãe joga isso
fora. Num jogo não criei ocês tudinho fazendo comida aí nela, porque que eu vou jogar
fora minhas panelas de ferro? O povo chega aí fica besta de olhâ minhas panelas. Fala:
Me vende? Vendo não, de jeito nenhum.35

De forma geral, a conclusão imediata a que chegamos sobre a criação de
“lugares da memória” em Rondonópolis é que ao se construir uma memória coletiva,
oficial, sobre o campo e a cidade se escondem as lembranças de lavradores como o sr
Adecerino e D. Elvira, e tantos outros, que têm no espaço de suas casas seus “objetosmemória”. São panelas, teares, fogões, roupas e principalmente suas histórias de vida.
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O PROCESSO DE ESVAZIAMENTO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO
GONÇALO (RJ): AUGE E DECLÍNIO DA MANCHESTER FLUMINENSE *
Victor Leonardo de Araújo**
Este trabalho tem como objetivo analisar como se deu o processo de industrialização e
desindustrialização do município de São Gonçalo, localizado na Região Metropolitana
do Estado do Rio de Janeiro, e mostrar a sua importância histórica no processo de
desenvolvimento industrial fluminense, importância esta pouco difundida nos trabalhos
de História Econômica. Conhecida como Manchester Fluminense entre os anos 30 e 40
em razão do seu moderno e diversificado parque industrial, São Gonçalo ficou de fora
dos projetos nacional-desenvolvimentistas tocados pelo governo federal; some-se a isto
a infra-estrutura precária, o crescimento desordenado e a ausência de uma elite
industrial local, e foram criadas as condições para o longo processo de esvaziamento
industrial sofrido pelo município a partir dos anos 50 e que perdura até os dias atuais.
Este trabalho utilizou como referências históricas mensagens enviadas pelo Governo
Estadual à Assembléia Legislativa do antigo Estado do Rio, e jornais locais, como O
São Gonçalo e O Fluminense. Como suporte para as conclusões foram utilizados
indicadores calculados com base no produto industrial e no emprego industrial
referentes ao período considerado .

Palavras-chave: Economia Fluminense – Industrialização e Desindustrialização – São
Gonçalo (RJ).

*

O presente trabalho faz parte da Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Economia da UFF em
março de 2004, intitulada “O Município de São Gonçalo na trajetória do desenvolvimento industrial do Estado
do Rio de Janeiro: auge e declínio da Manchester Fluminense”, orientada pela Professora Doutora Hildete
Pereira de Melo.
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1. Introdução
Ao descrever o processo de desenvolvimento industrial do Estado do Rio de Janeiro no
século XX, a literatura econômica tradicionalmente cita como exemplos históricos a indústria
açucareira de Campos; a indústria têxtil da região Serrana (sendo Petrópolis o expoente em
seus primórdios; hoje é Friburgo); cita a presença da CSN em Barra Mansa no distrito de
Volta Redonda (anos depois emancipado); cita a importância do município de Duque de
Caxias, que abrigara a Fábrica Nacional de Motores e, mais tarde, a Refinaria da Petrobras; e
cita a extração de petróleo e gás natural em Macaé, além, evidentemente, do próprio parque
industrial carioca. Pois este trabalho tem como objetivo descrever um processo de
desenvolvimento industrial que, apesar de possuir relevância histórica, é tratado de forma
marginal e negligenciado pela literatura econômica. Trata-se do caso da indústria de São
Gonçalo, município localizado na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro.
Entre os anos 30 e 40 do século XX, o parque industrial gonçalense adquiriu papel de
destaque, aparecendo, no censo industrial de 1940 do IBGE como o 2 º produto industrial do
antigo Estado do Rio de Janeiro, valendo-lhe a alcunha de Manchester Fluminense. Esta
glória momentânea, contudo, não teve continuidade, e a partir dos anos 50 a indústria
gonçalense foi perdendo importância relativa, e o município passou a sofrer o fenômeno de
esvaziamento industrial que perdura até os dias atuais.
Este trabalho, portanto, tem como objetivo descrever como se deu o processo de
esvaziamento industrial gonçalense e investigar os possíveis fatores que o condicionaram.
Antes de iniciar a exposição, faz-se necessária uma breve observação de caráter
metodológico. O Estado do Rio de Janeiro aqui será considerado em sua atual configuração
territorial. Isto significa que, no período que antecede 1975, o antigo Estado do Rio de Janeiro
e o antigo Distrito Federal (e, mais tarde, antigo Estado da Guanabara) serão considerados
como um só território, de modo a garantir a comparabilidade entre os dados estatísticos, que
englobam os períodos antes e depois da fusão1. Assim, para que não haja confusão, sempre
que este trabalho referir-se ao Estado do Rio de Janeiro, estará referindo-se ao antigo Estado
do Rio mais o antigo Distrito Federal/Estado da Guanabara. Quando a referência for
específica para o antigo Estado do Rio, isto será explicitado. Como corolário, quando este
trabalho referir-se à Capital do Estado, ou simplesmente à Capital, estará se referindo ao
município do Rio de Janeiro, e não ao município de Niterói.
1

A literatura que cerca a economia fluminense costuma tratar os dados dessa maneira. Ver, por exemplo,
MELO, Hildete Pereira de & CONSIDERA, Cláudio Monteiro, Industrialização fluminense – 1930/1980. In:
Revista do Rio de Janeiro, n º 3, agosto. Niterói: UFF, 1986; MELO, Hildete Pereira de & ALVEAL, Carmen, A
trajetória desigual do desenvolvimento econômico fluminense. XVI Encontro Nacional de Economia (Anpec),
Belo Horizonte, 1988.
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Este trabalho está dividido em 5 seções, além da presente introdução. Na seção 2, irá
descrever o período inicial de industrialização gonçalense e mostrar o seu papel de destaque
na economia fluminense. A seção 3 irá investigar o declínio industrial gonçalense e suas
condicionantes. A seção 4 procura fazer uma breve descrição da indústria gonçalense no final
do século XX, indagando a possibilidade de revigoramento. As considerações finais serão
feitas na seção 5.

2.

Antecedentes históricos e o surto inicial de industrialização gonçalense: auge da

Manchester Fluminense
Emancipado politicamente do município de Niterói em 1890, São Gonçalo teve papel de
destaque já no período colonial, desenvolvendo, desde o início de sua ocupação territorial, na
então capitania do Rio de Janeiro,2 a atividade açucareira.3 A partir do século XVIII, São
Gonçalo vai dedicar-se também a outras modalidades agrícolas, como a mandioca, o milho,
arroz, feijão, e ainda o café, cuja produção era beneficiada com a existência de inúmeros
pequenos portos, o que facilitava o escoamento da produção.4 Com localização geográfica
privilegiada, na entrada da Baía de Guanabara, São Gonçalo ainda exercia um papel
importante servindo como elo de ligação com o interior da Província do Rio de Janeiro. Esse
importante fator locacional vai ser reconhecido quando da construção do ramal ferroviário da
Estrada de Ferro Cantagalo (atual Leopoldina), em 1870, cortando todo o município,
facilitando o escoamento da produção dos gêneros agrícolas produzidos em seu território.
Embora o antigo Estado do Rio de Janeiro possuísse uma economia ainda
predominantemente agrícola até os anos 1930, atividade fabril já possuía papel de destaque,
como atesta a mensagem enviada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro à Assembléia
Legislativa em 1929: “Devemos (...) assinalar, como índice expressivo do nosso constante
desenvolvimento econômico, o crescimento contínuo da atividade propriamente fabril.”5 Os
estímulos à industrialização provenientes do Governo Estaduais eram atos pontuais. De fato, a
agricultura possuía maior destaque, fomentada pelo Instituto de Fomento e Economia
Agrícola, vinculado à Secretaria de Finanças do Estado. Não havia nenhum órgão semelhante
voltado para o desenvolvimento do setor fabril. Ainda assim, as finanças públicas estaduais
2

COUTO, Jorge. A construção do Brasil: Ameríndios, Portugueses, Africanos, do início do povoamento a finais
de Quinhentos. Lisboa: Edições Cosmos, 1998.
3
ARAÚJO, Victor Leonardo de. O Município de São Gonçalo: uma breve descrição socioeconômica. Trabalho
de Conclusão de Curso (TCC). Niterói: Faculdade de Economia/UFF, 2000.
4
PALMIER, Luiz. São Gonçalo Cinqüentenário. Rio de Janeiro. IBGE, 1940; e BRAGA, Maria Nelma
Carvalho. O Município de São Gonçalo e a sua história. São Gonçalo: Edição Independente, 1997.
5
RIO de Janeiro (Estado). Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro no dia
1o de outubro de 1929 pelo presidente Manuel de Mattos Duarte Silva. S/L, 1929, p. 226.
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beneficiavam-se da arrecadação de impostos ligados ao setor: “A enorme renda que aos cofres
federais é dada pelos impostos de consumo de produtos industriais fabricados no Estado
revela uma situação de primeira ordem para o Rio de Janeiro.”6
Dentre os poucos porém importantes estímulos à industrialização fluminense, pode-se
citar a Lei 1.991 de 11/11/1925, que concedia benefícios fiscais às duas primeiras empresas
que se instalassem no Estado no prazo de quatro anos. Tais benefícios consistiam em isenção
de impostos estaduais, e facilidades na desapropriação dos terrenos, bem como nas aquisições
dos mesmos, e eram válidos para os setores de siderurgia, exploração e fabricação de cimento
e moagem de trigo (Oliveira Junior, 1929).7 O município de São Gonçalo foi beneficiado
com essa lei, por intermédio da qual instalou-se no município, em 1926, a Companhia
Brasileira de Usinas Metallurgicas. No ano de 1929, a referida Companhia produziu
3.998.454 quilos de aço:
O [antigo] Estado do Rio de Janeiro continuou, assim, com os favores da Lei 1991, de 11 de
novembro de 1925, a contribuir em prol do desenvolvimento da grande indústria que no Brasil
deverá tomar o maior incremento, dadas as suas formidáveis reservas de minério de primeira
qualidade, tanto de ferro como de manganês.8

A referida usina abastecia-se de ferros de guza provenientes de Morro Grande, em
Minas Gerais, sendo que “o aço obtido na fábrica é genuinamente nacional, e até o
revestimento do forno é feito com material refratário de primeira qualidade, confeccionado no
município de São Gonçalo.”9
A crise mundial de 1929 afetou em cheio a indústria nacional, voltando a recuperar-se
em meados dos anos 30. Antes disso, em 1931, São Gonçalo passa a abrigar a Cia Nacional
de Cimentos Portland, próxima às jazidas de calcário disponíveis no município e descobertas
“após um esforço de prospecção extensivo e custoso durante um período de muitos anos”. 10
De fato, para este tipo de indústria a disponibilidade de matérias primas constitui um

6

RIO DE JANEIRO (ESTADO). Op cit, p. 17.
OLIVEIRA JUNIOR, Desiderio Luiz de (Org). Indicador de Leis, Decretos, Deliberações e mais actos
relativos ao período de 1 de Janeiro de 1922 a 31 de Dezembro de 1925. Rio de Janeiro: Typog. Do Jornal do
Commercio, 1929.
8
RIO de Janeiro (Estado). Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro no dia
1o de outubro de 1929 pelo presidente Manuel de Mattos Duarte Silva. S/L, 1929.
9
RIO de Janeiro (Estado). Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro no dia
1o de outubro de 1930 pelo presidente Manuel de Mattos Duarte Silva. S/L, 1930, p. 176.
10
PHELP, D. M. (1969) Migration of industry to South America. Green Wood, New York, apud PROCHNIK,
Victor. As possibilidades das empresas nacionais: o caso do imento. XII Encontro Nacional de Economia
(Anpec), São Paulo: FEA/USP, 1984.
7
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determinante fator locacional:11 a referida companhia de cimentos localizava-se próxima à
mina de calcário de São José em Itaboraí, e também situava-se próxima do mercado
consumidor.12
No ano de 1933, a Cia Brasileira de Indústrias Metallurgicas inaugura a maior oficina
de laminação da América Latina.13 No mesmo ano, foi fundada, também em São Gonçalo, a
Eletroquímica Fluminense, por intermédio de outra lei federal destinada a impulsionar a
industrialização, o decreto 12.021 de março de 1928. Segundo este decreto, “o governo fazia
concessões e dava auxílio pecuniário às três primeiras fábricas que se instalassem no país
usando o processo hidroelétrico”.14 Além dos benefícios fiscais envolvidos em sua instalação,
a localização em São Gonçalo devia-se a fatores específicos do local, tais como a proximidade
com a zona salineira, “água e luz em abundância, e sediada nas principais vias de
comunicação com os centros industriais compradores do seu produto, como o Rio de Janeiro e
São Paulo”.15
Um outro aspecto em que se manifesta o dinamismo da atividade econômica é o fiscal.
Particularmente no caso da indústria, a mensagem enviada pelo Governo Estadual à
Assembléia Legislativa em 1929 revela, ainda que brevemente, que “a enorme renda que aos
cofres federais é dada pelos impostos de consumo de produtos industriais fabricados no
Estado revela uma situação de primeira ordem para o Rio de Janeiro”.16 Somente no ano de
1928, dentre as coletorias espalhadas pelos diversos municípios do Estado do Rio, as de São
Gonçalo lideravam a arrecadação. Segundo Varsano,17 o imposto de exportações – tanto para
o exterior como para outros Estados – era a principal fonte de receita dos estados, enquanto a
principal fonte de receita dos municípios era o imposto sobre indústrias e profissões. Somente
a partir de 1934 passou-se a repartir a receita de impostos entre as diferentes esferas de
governo, cabendo aos municípios de origem 20% da arrecadação. Em 1939, a renda obtida
pelas coletorias localizadas no município de São Gonçalo já é a maior do País: “S. Gonçalo

11

“Como a argila é encontrada facilmente, as fábricas [de cimento] se localizam, em geral, junto às jazidas de
calcário, para minimizar os custos de transporte.” (PROCHNIK, Victor. As possibilidades das empresas
nacionais: o caso do imento. XII Encontro Nacional de Economia (Anpec), São Paulo: FEA/USP, 1984, p. 211.
12
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Anuário Geográfico do Estado do
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 1957.
13
RIO de Janeiro (Estado). Mensagem apresentada à Assembléia Constituinte do Estado do Rio de Janeiro pelo
interventor Ary Parreiras. Niterói, Oficinas Gráphicas do Diário Oficial, 1935.
14
BRAGA, Maria Nelma. Op Cit, p. 125.
15
JORNAL O SÃO GONÇALO, 21/11/1991, p. 23.
16
RIO de Janeiro (Estado). Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro no dia
1o de outubro de 1929 pelo presidente Manuel de Mattos Duarte Silva. S/L, 1929, p. 17.
17
VARSANO, Ricardo. A evolução do sistema tributário brasileiro ao longo do século: anotações e reflexões
para futuras reformas. Revista Pesquisa e Planejamento Econômico, vol 27, n º 1, 1997.

6

fica em primeiro lugar entre as coletorias estaduais, em primeiro quanto às subcoletorias e
agências e ainda em situação superior quanto a outras coletorias do Estado”.18
São Gonçalo chega ao início dos anos 40, quando do cinqüentenário de sua
emancipação política, como um dos municípios mais relevantes do Estado do Rio de Janeiro,
do ponto de vista da atividade industrial, possuindo o 3o maior produto industrial do Estado,
perdendo apenas para a Capital e para Petrópolis, e ficando à frente de Niterói (capital do
antigo Estado do Rio) e de Campos, que àquela época constituía um importante parque
industrial. A Tabela 1 traz os dados referentes ao produto industrial, para os municípios do
Estado do Rio. Já a Tabela 2 traz os dados referentes ao emprego industrial.

TABELA 1 - PRODUTO INDUSTRIAL (%) POR MUNICÍPIO DO ESTADO DO RJ –
MUNICÍPIOS SELECIONADOS: OS 10 MAIORES - 1940/1950/1975/2000
1940
1950
1975
2000*
Rio de Janeiro
66,91 Rio de Janeiro
70,15 Rio de Janeiro
52,54 Rio de Janeiro
Petrópolis
4,47 Barra Mansa
6,56 Duque de Caxias
16,17 Volta Redonda
São Gonçalo
4,21 Niterói
3,87 Volta Redonda
9,44 Duque de Caxias
Niterói
3,90 Petrópolis
3,31 Niterói
2,84 Resende
Campos
3,85 São Gonçalo
2,84 Nova Iguaçu
2,65 São Gonçalo
Nova Iguaçu
2,25 Campos
2,77 Barra Mansa
2,21 Barra Mansa
Barra do Piraí
2,19 Nova Iguaçu
0,92 Petrópolis
2,07 Niterói
Nova Friburgo
1,50 Barra do Piraí
0,90 São Gonçalo
1,66 Nova Iguaçu
Barra Mansa
1,41 Duque de Caxias
0,82 Campos
1,22 Belford Roxo
Piraí
1,09 Nova Friburgo
0,75 Resende
1,06 Petrópolis
Total
91,78 Total
92,89 Total
91,86 Total
FONTE: IBGE (Censos Econômicos e Censos Industriais) em 1940, 1950 e 1975.
Fundação CIDE em 2000. Percentuais calculados pelo autor.
*Sem a extração de petróleo na Bacia de Campos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

51,06
10,41
9,04
5,86
2,39
1,66
1,65
1,60
1,52
1,35
86,54

TABELA 2 - EMPREGO INDUSTRIAL (%) POR MUNICÍPIO DO ESTADO DO RJ –
MUNICÍPIOS SELECIONADOS: OS 10 MAIORES - 1940/1950/1975/2000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

18

1940
1950
1975
2000
Rio de Janeiro
73,39 Rio de Janeiro
66,54 Rio de Janeiro
62,35 Rio de Janeiro
51,46
Niterói
4,35 Niterói
5,80 Duque de Caxias
4,70 Duque de Caxias
5,41
Petrópolis
4,00 Petrópolis
4,25 Petrópolis
3,83 São Gonçalo
3,95
Campos
3,14 Campos
3,45 Niterói
3,69 Volta Redonda
3,55
Magé
1,78 São Gonçalo
2,62 Volta Redonda
2,96 Petrópolis
3,45
São Gonçalo
1,73 Barra Mansa
2,17 Nova Iguaçu
2,82 Nova Friburgo
3,43
Nova Friburgo
1,61 Magé
1,83 São Gonçalo
2,25 Nova Iguaçu
3,25
Nova Iguaçu
1,52 Nova Friburgo
1,48 Nova Friburgo
1,90 Niterói
2,51
Barra do Piraí
0,89 Duque de Caxias
1,30 Campos
1,85 Macaé
2,09
Barra Mansa
0,84 Nova Iguaçu
1,27 Barra Mansa
1,50 Campos
1,70
Total
93,25
90,71
87,85
80,8
FONTE: IBGE (Censos Econômicos e Censos Industriais) em 1940, 1950 e 1975.
Ministério do Trabalho e Emprego (RAIS) em 2000. Percentuais calculados pelo autor.
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Considerando-se somente o antigo Estado do Rio, a produção industrial gonçalense
perdia somente para a de Petrópolis e os percentuais são os seguines: Petrópolis: 13,5%; São
Gonçalo: 12,7%; Niterói: 11,8%; Campos: 11,6; Nova Iguaçu: 6,8%. Os percentuais de
emprego industrial para o antigo Estado do Rio são, respectivamente, de 15%, 6,5%, 16,4%,
11,8% e 5,7%.
Além dos aspectos quantitativos, a indústria gonçalense também mereceu destaque pelo
seu índice de produtividade19, quase duas vezes e meia maior do que a média estadual (Tabela
3), superado apenas por municípios cujo parque industrial era bem inferior.

TABELA 3 - PRODUTIVIDADE DA INDÚSTRIA POR MUNICÍPIO DO ESTADO
DO RJ – MUNICÍPIOS SELECIONADOS: OS 10 MAIORES PRODUTOS
INDUSTRIAIS - 1940/1950/1975/2000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1940
1950
0,9118 Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
1,1178 Barra Mansa
Petrópolis
2,4290 Niterói
São Gonçalo
0,8969 Petrópolis
Niterói
1,2262 São Gonçalo
Campos
1,4832 Campos
Nova Iguaçu
2,4611 Nova Iguaçu
Barra do Piraí
0,9273 Barra do Piraí
Nova Friburgo
1,6900 Duque de Caxias
Barra Mansa
3,2295 Nova Friburgo
Piraí
RJ
1,0000 RJ
Dados calculados pelo autor.

1975
Rio de Janeiro
Duque de Caxias
Volta Redonda
Niterói
Nova Iguaçu
Barra Mansa
Petrópolis
São Gonçalo
Campos
Resende
1,0000 RJ
1,0542
3,0165
0,6675
0,7803
1,0827
0,8031
0,7247
0,9961
0,6282
0,5051

2000*
Rio de Janeiro
Volta Redonda
D. de Caxias
Resende
São Gonçalo
Barra Mansa
Niterói
Nova Iguaçu
Belford Roxo
Petrópolis
1,0000 RJ
0,8427
3,4370
3,1913
0,7687
0,9421
1,4706
0,5417
0,7363
0,6606
1,7984

0,9924
2,9314
1,6695
4,8547
0,6053
1,1725
0,6601
0,4922
2,7627
0,3904

1,0000

De fato, ao final dos anos 30, São Gonçalo contava com 95 estabelecimentos
industriais20, alguns dos quais respondendo por recordes invejáveis: além da já citada maior
oficina de laminação da América Latina, a Cia de Cimentos Portland viria a se tornar a maior
fornecedora de cimento para o governo federal.21 É de se notar que, dentre os 10 maiores
municípios produtores industriais do Estado, 6 tinham produtividade superior à média
estadual.
A participação de São Gonçalo no produto industrial estadual, no entanto, se reduziu
substancialmente em 10 anos, caindo para a 5a posição, atrás de Barra Mansa (que passa a

19

Como proxy do índice de produtividade, utilizamos a relação entre o percentual da produção industrial e o
percentual do emprego industrial. Melo & Alveal (Op Cit) utilizam uma proxy semelhante, dividindo o valor
adicionado industrial pelo total de empregados na indústria. Contudo, como estamos considerando o período que
vai de 1940 a 2000, trabalhar com o valor do produto industrial traz como inconveniente a necessidade de
expurgar a inflação do período. Este inconveniente desaparece quando são utilizados os percentuais. O índice de
produtividade resultante é em termos relativos, e não absoluto.
20
IBGE, Censos Econômicos. Rio de Janeiro, 1940.
21
JORNAL O SÃO GONÇALO, 18/07/1948.
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abrigar a CSN no distrito de Volta Redonda, que viria a emancipar-se logo em seguida),
Niterói e Petrópolis, além da Capital, como mostra a Tabela 1.
Um outro aspecto em que se manifesta a importância do parque industrial gonçalense no
período considerado são as taxas de crescimento industrial registradas por ele. De fato, entre
1940 e 1950 a indústria gonçalense registrou a taxa de crescimento22 de 84,33%, contra uma
média estadual de 22%, conforme mostra a tabela 5.

TABELA 5 - CRESCIMENTO INDUSTRIAL DE SÃO GONÇALO, NITERÓI E RIO
DE JANEIRO – 1940/1950/1975/2000
1940/1950
1950/1975
1975/2000
São Gonçalo
84,33
54,66
36,45
Niterói
62,63
14,72
– 47,36
Rio de Janeiro
10,68
68,76
– 35,96
Estado RJ
22,06
80,11
– 22,41
FONTE: IBGE (Censos industriais) e Ministério do Trabalho e Emprego (RAIS). Dados calculados pelo autor.

A expansão do emprego industrial gonçalense a um ritmo bem acima da média estadual
combinada com a redução na fatia do produto industrial estadual são indicadores de que a
indústria gonçalense, ao longo dos anos 40, revela redução dos índices de produtividade
(ainda que em termos relativos), embora se mantivessem superiores à média estadual. Niterói,
do contrário, registrou um movimento inverso de aumento de produtividade.. De fato, o
município não se beneficiou dos vultosos investimentos realizados por ocasião dos projetos
nacional-desenvolvimentistas tocados no interior do Estado. Ainda assim, é provável que a
proximidade territorial entre São Gonçalo e Niterói tivesse beneficiado o primeiro deles. As
taxas de crescimento industrial da Tabela 5 sugerem algum grau de complementaridade entre
as indústrias de São Gonçalo e de Niterói nos anos 40; a indústria niteroiense era
essencialmente voltada para a produção de bens de consumo e de material de transportes,
enquanto a indústria gonçalense era essencialmente de voltada para a produção de bens
intermediários. Na análise do perfil da mão-de-obra gonçalense por ramo industrial,
destacam-se os setores de metalurgia, transformação de produtos minerais não-metálicos e
produtos químico-farmacêuticos (Tabela 6).

22

Como proxy para o crescimento industrial, este trabalho utilizou a taxa de crescimento do emprego industrial,
conforme DINIZ, Clélio Campolina & FIGUEIREDO, Ana Tereza Lanna, Distribuição regional da indústria
mineira. In: Nova Economia, vol 10, n º 2, dezembro. Belo Horizonte: UFMG/FACE/DCE, (2000) e PIQUET,
Rosélia Périssé da Silva, Área Metropolitana do Rio de Janeiro: Estrutura e desempenho industrial. Tese de
Mestrado, IPPUR/UFRJ, Rio de Janeiro: 1975.
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De acordo com a Tabela 6, 66% do emprego industrial gonçalense concentrava-se, em
1950, nos ramos produtores de bens intermediários,23 o que provavelmente explicava os seus
índices de produtividade. Nos referidos setores, a indústria gonçalense registrava, em 1950,
participação relevante no total estadual, sendo possível caracterizá-la no período considerado
como, dentre as maiores do estado, aquela que possuía um perfil mais diversificado nos ramos
industriais, e essencialmente voltada para a produção de bens intermediários.
Mas por que a escolha do território gonçalense para abrigar os referidos investimentos
industriais provenientes do setor privado? A economia niteroiense, embora longe de ser tão
pujante quanto à do Distrito Federal, tinha importância significativa enquanto capital do
antigo Estado do Rio de Janeiro, com uma camada urbana que constituía um importante
centro consumidor. Contudo, o espaço exíguo do território niteroiense fazia de São Gonçalo o
caminho natural para a expansão industrial. De fato, a proximidade com a capital enquanto
fator de estímulo à atividade industrial gonçalense pode ser confirmada pelo simples fato de
que o distrito industrial de Neves, onde se concentravam boa parte das indústrias gonçalenses,
fazia fronteira com Niterói, funcionando até hoje como uma importante porta de entrada
principal para São Gonçalo.
Além disso, São Gonçalo contava com importantes fatores locacionais para a atividade
industrial, a começar pela disponibilidade de 45 km2 de áreas planas.24 Outro fator relevante
foi a abundância de matérias-primas, que atraíram indústrias extrativas e de transformação de
produtos minerais não-metálicos. E, além de fatores específicos que serviram de atração para
as indústrias citadas anteriormente, São Gonçalo reunia ainda como pré-condições para o seu
desenvolvimento industrial a mão-de-obra abundante e barata e terrenos mais baratos. A
presença de mão-de-obra era condicionada pela existência de pequenas propriedades rurais
situados em torno de Niterói e de São Gonçalo. Além do mais,
o cômputo de pequenas fábricas de brinquedos, doces, forjas, faz supor que houve um período de
indústrias domiciliares como fase preliminar a uma maior industrialização e urbanização da área
rural. (...) Na antiga zona rural as indústrias encontravam mão-de-obra mais dócil e mais barata
que o proletariado já organizado do Rio de Janeiro [antigo Distrito Federal].25

23

Este trabalho considera como bens intermediários os seguintes setores: minerais não-metálicos, metalurgia,
mecânica, material elétrico, de transportes, comunicações e químico/farmacêutico.
24
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA GUANABARA (FIEGA). A fusão da cidade do Rio de
Janeiro com o Estado do Rio. Estado da Guanabara: Julho de 1969.
25
IBGE. Anuário Geográfico do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 1957, p. 221.

RJ
Emprego
(unidades)
989
19.062
19.392
2.761
3.250
5.982
10.740
20.095
33.552
16.103
68.348
36.118
11.353
252.478
66.550

1975
2000
São Gonçalo
RJ
São Gonçalo
Total RJ
Emprego Composição Participação %
Emprego
Emprego Composição Participação %
Emprego
(unidades)
%
(São Gonçalo/RJ) (unidades) (unidades)
%
(São Gonçalo/RJ) (unidades)
68
0,66
2,91
2.336
214
1,53
1,82
11.763
1.161
11,35
3,87
30.005
1.029
7,37
5,40
19.056
1.717
16,79
3,56
48.174
579
4,15
1,55
37.239
1.163
11,37
2,75
42.218
104
0,75
0,81
12.863
122
1,19
0,71
17.225
11
0,08
0,15
7.374
33.063
46
0,33
0,49
9.444
528
5,16
2,46
21.465
572
4,10
6,10
9.379
396
3,87
1,06
37.417
220
1,58
0,73
30.038
450
4,40
1,98
22.688
379
2,72
2,21
17.153
1.051
10,28
2,49
42.270
3.696
26,49
7,64
48.408
344
3,36
0,46
74.859
3.472
24,88
6,50
53.445
2.783
27,21
4,39
63.378
3.278
23,49
5,81
56.397
329
3,22
3,50
9.388
353
2,53
0,88
40.290
10.226
100,00
2,25
454.750
13.953
100,00
3,95
352.849
5.214
50,99
2,45
212.955
5.465
39,17
4,07
134.384

Extrativa mineral
Prod Minerais Não-Metálicos
Metalúrgica
Mecânica
Mat elétrico e de comunic
Mat de transporte
Madeira e mobiliário
Papel, papelão, ed e gráfica
Borracha, fumo, diversos
Química e prod farm
Têxtil e calçados
Prod alim, bebidas
Serv de caráter industrial
Total
Bens intermediários
Dados calculados pelo autor.

1950/1975
São Gonçalo
RJ
(75,63)
136,20
(36,94)
57,41
5,34
148,42
nd
1.429,08
nd
430,00
nd
452,71
nd
99,86
250,44
86,20
(38,61)
(32,38)
15,12
162,50
nd
9,53
159,85
75,47
928,13
(17,31)
54,66
80,11
18,93
219,99

1975/2000
São Gonçalo
RJ
214,71
403,55
(11,37)
(36,49)
(66,28)
(22,70)
(91,06)
(69,53)
(90,98)
(57,19)
nd
(71,44)
8,33
(56,31)
(44,44)
(19,72)
(15,78)
(24,40)
251,67
14,52
909,30
(28,61)
17,79
(11,01)
7,29
329,16
36,45
(22,41)
4,81
(36,90)

1950/2000
São Gonçalo
RJ
(23,30)
1.089,38
(44,11)
(0,03)
(64,48)
92,03
nd
365,88
nd
126,89
nd
57,87
nd
(12,67)
94,69
49,48
(48,29)
(48,88)
304,82
200,61
nd
(21,80)
206,07
56,15
1.003,13
254,88
111,03
39,75
24,66
101,93

TABELA 7 - SÃO GONÇALO E ESTADO DO RJ: TAXA DE CRESCIMENTO INDUSTRIAL

* Devido a dados omitidos pelo IBGE para evitar identificação da amostra, o Total nem sempre coincide com o somatório das partes.
FONTE: IBGE (Censos Industriais) e Ministério do Trabalho e Emprego (RAIS). Dados calculados pelo autor.

Extrativa mineral
Prod Min Não-Metálicos
Metalúrgica
Mecânica
Mat elétrico e de comunic
Mat de transporte
Madeira e mobiliário
Papel, papelão, ed e gráfica
Borracha, fumo, diversos
Química e prod farm
Têxtil e calçados
Prod alim, bebidas
Serv de caráter industrial
Total*
Bens intermediários

Emprego
(unidades)
279
1.841
1.630
113
733
913
1.071
32
6.612
4.384

1950
São Gonçalo
Composição Participação %
%
(São Gonçalo/RJ)
4,22
28,21
27,84
9,66
24,65
8,41
1,71
0,56
11,09
2,18
13,81
5,67
16,20
2,97
0,48
0,28
100,00
2,62
66,30
6,59

TABELA 6 - SÃO GONÇALO E ESTADO DO RIO DE JANEIRO: EMPREGO INDUSTRIAL TOTAL POR SETOR – 1950/1975/2000
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Com relação aos terrenos, eram em média mais baratos do que os de Niterói e da
Capital.26 Assim, o parque industrial gonçalense, que, pelo aspecto quantitativo constituía um
dos maiores do Estado e, pelo aspecto qualtitativo era bastante diversificado, com índices
elevados de produtividade e essencialmente voltado para bens de produção, atiçava
sentimentos ufanistas e levou o município a ser chamado de Manchester Fluminense:
O parque industrial de São Gonçalo, considerado o mais importante do Estado do Rio e dos mais
notáveis de todo o Brasil, coloca o Município em posição de grande destaque entre as demais
regiões industriais do país.
Bem merecida é a denominação “Manchester Fluminense” dada à cidade.27

Do jornal “O São Gonçalo”, anunciando a construção do novo edifício do Fórum: “(...)
estamos todos de parabéns, quando é certo que o início das obras do edifício do Fórum, para
conclusão em breve prazo, também corresponde a uma nova era de realizações da Manchester
Fluminense (...)”.28 Algumas citações eram um pouco mais exageradas, referindo-se a São
Gonçalo como “Manchester Brasileira”.29
A comparação com a cidade inglesa de Manchester não adquire somente caráter
ufanista, mas está também imbuída de certo impacto psicológico. Se é verdade que ele
somente não é capaz de atrair investimentos e proporcionar desenvolvimento econômico e,
em particular, industrial, por outro lado sabe-se que admitir que uma determinada região
encontra-se em declínio econômico leva investidores potenciais “a evitar a região, e as
próprias empresas nela existentes são levadas a realizar em outras áreas seus planos de
expansão. Existiria, portanto, uma tendência à auto-confirmação (...)”30. Tendo em vista isto,
é provável que, além do tom ufanista, houvesse no ideário da Manchester, ainda que não
declaradamente, uma tentativa de divulgar a prosperidade econômica do município como
fator de atração de novos investimentos. Tanto é que o apelido também era utilizado para
designar a prosperidade industrial de outro município fluminense, Campos.31

3. O declínio da Manchester Fluminense
Porém, não se pode dizer que este fabuloso parque industrial, que levou São Gonçalo a
ficar entre os maiores produtores industriais do Estado, constituía um complexo industrial.
26
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Primeiro, por ter uma cadeia produtiva incompleta. Assim, o seu parque industrial era
desarticulado, sem efeitos de encadeamento que tipicamente caracterizam um complexo32.
Diferentemente do que ocorria, por exemplo, em Volta Redonda, onde se caracterizava
facilmente uma indústria motriz, fonte de atração de outras indústrias em ramos interligados.
De fato, havia um certo grau de articulação entre o parque industrial gonçalense com o
niteroiense. Este, contudo, também não caracterizava um típico complexo industrial, não
podendo, portanto, impulsionar a indústria gonçalense. Deste modo, esta natureza intrínseca
ao parque industrial gonçalense não seria suficiente para, sozinha, dar prosseguimento ao seu
próprio desenvolvimento.
Outros fatores se juntam a este. O mesmo crescimento industrial que era motivo de
orgulho para os gonçalenses e que lhe valeu a comparação com a cidade de Manchester,
constituiria o mesmo motivo que dificultaria a continuidade do seu próprio crescimento
industrial anos mais tarde. Entre 1940 e 50, a população do município cresceu quase 50%,
provavelmente induzida pelo breve surto de progresso vivenciado no período, como mostra a
Tabela 10.
Tabela 10 - São Gonçalo: População residente
Ano
1940
1950
1960
1970
1980
1991
2000
População
85.521 127.276 247.754 430.271 615.352 779.832 891.120
Tx de crescimento (%)
48,82
94,66
73,67
43,01
26,73
14,27
FONTE: IBGE e Fundação CIDE. Taxa de crescimento calculada pelo autor.

No que diz respeito aos transportes, São Gonçalo possuía 3 ferrovias que cortavam o
seu território: Maricá, Leopoldina e Industrial, sendo esta última resultado de investimentos
privados, construída pela Cia Nacional de Cimentos Portland, para facilitar no transporte.33
Com relação ao transporte marítimo, os pequenos portos do litoral do município, que no
passado eram suficientes para escoar a produção agrícola, já não mais satisfaziam à demanda.
Já as dificuldades no tocante ao abastecimento de água eram reconhecidos pelo Governo do
Estado, conforme demonstra a mensagem enviada à Assembléia Legislativa já em 1949: “O
problema exige solução urgente”.34
Além disso, não existia em São Gonçalo uma elite industrial suficientemente forte para
dar prosseguimento ao seu desenvolvimento industrial: as principais indústrias locais, como a
31
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Cia Brasileira de Usinas Metalúrgicas, a Eletroquímica Fluminense, a Fiat Lux e a Cia
Nacional de Cimentos Portland tinham suas sedes no antigo estado da Guanabara,35 e se
instalaram em São Gonçalo atraídas pelos incentivos fiscais e pelos seus fatores locacionais.
É possível perceber ainda que os anos 40/50 representaram um ponto de inflexão no
processo de desenvolvimento industrial gonçalense. Embora em 1940 São Gonçalo tenha
alcançado o nível máximo de participação no produto industrial estadual, registrou, em 1950,
um aumento na participação no nível de empregos no setor a uma taxa superior à média
estadual. Este crescimento, no entanto, parece ter chegado a um ponto de esgotamento: nos
anos seguintes, a indústria gonçalense segue, a partir daí, uma trajetória inexorável de perda
de participação relativa, ora crescendo a taxas inferiores à média estadual, ora decrescendo,
sem jamais retomar à posição de destaque dos períodos de Manchester.
Um outro aspecto importante a ser considerado diz respeito à ação estatal. Segundo
Diniz,36 o Estado pode induzir o desenvolvimento econômico de três formas: através do
investimento direto na produção (pelas empresas estatais); pelo investimento em infraestrutura; e com a concessão de subsídios. De fato, São Gonçalo parece ter se beneficiado
apenas da terceira, dado que nunca foi escolhido para sediar os grandes projetos
industrializantes tocados pelo governo federal no Estado do Rio, e a já citada infra-estrutura
precária também evidencia a ausência de grandes investimentos estaduais no município.
Conforme noticiava o jornal O São Gonçalo: “É verdade dura, mas é verdade que, o que mais
se observa na evolução material e social de São Gonçalo deve-se à iniciativa particular”.37
De fato, já na passagem dos anos 40 para os anos 50 as dificuldades econômicas
pareciam mais evidentes, conforme denunciava o jornal em outra edição: “(...) De cinco anos
para cá, o surto de progresso, em nosso meio, é dos mais sensíveis e elogiáveis, pena que o
poder público, sempre mais de perto interessado na marcha evolutiva do soerguimento
material da Comuna, seja o emprestador do menor coeficiente na medida dessa grandeza.38
É importante ressaltar que, naquele momento histórico, cabia, tipicamente, ao governo
federal a maior parte dos investimentos voltados à industrialização, enquanto aos governos
estaduais

parecia

mais

apropriado

prover

alguma

infra-estrutura

necessária

ao

desenvolvimento das atividades econômicas. Especificamente no caso do antigo Estado do
Rio, este demorou a reconhecer a necessidade de uma política específica voltada para este
fim: a Secretaria de Agricultura, por exemplo, somente foi criada em 1939, conforme
35
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referência feita pelo governador Macedo Soares em mensagem enviada à Assembléia
Legislativa em 1947: “(...) até então as funções que lhe competem [à Secretaria de
Agricultura] eram exercidas por um departamento da Secretaria de Viação e Obras
Públicas.”39 Vinculado à Secretaria de Agricultura estava a Divisão do Trabalho, Indústria e
Comércio, cujas atividades, segundo a própria mensagem, resumiam-se à fiscalização das leis
trabalhistas. Somente em 1951 o governo estadual parecia reconhecer a importância do
estímulo específico à atividade industrial, conforme a mensagem por ele enviada à
Assembléia Legislativa em 1951: “Retirar as indústrias das cidades e localizá-las no interior –
eis um grande passo para um reajustamento dos padrões de vida e, simultaneamente, para o
aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades agrárias.”40 Em termos práticos, no
entanto, tem-se apenas a confirmação da região do Médio Paraíba como um importante
parque industrial que aos poucos vai se expandindo em função da criação da CSN,
investimento oriundo do governo federal.
Embora não seja objeto deste trabalho analisar os aspectos políticos que certamente
envolviam as decisões econômicas tomadas por parte dos governos federal e estadual, o fato é
que, objetivamente, poucas eram as ações governamentais efetivamente voltadas para
estimular a indústria fluminense. E, do ponto de vista do governo municipal, ainda que o raio
de alcance de suas ações no sentido de estimular as atividades econômicas fosse menor, elas
não eram de todo irrelevantes: “um depósito de cigarros em Niterói paga mais imposto de
localização, do que uma grande indústria em São Gonçalo, como o Hime, etc., para não citar
outras de menor importância.”41 Não se sabe, entretanto, se este diferencial consistia em uma
pouco provável ação deliberada do governo municipal de estimular a sua economia ou, o mais
provável, se a legislação tributária municipal era falha. Esta última hipótese é tratada como
mais provável porque o diferencial das taxas é debatido no âmbito da Reforma do Código
Tributário municipal: “No caso do comércio e indústria, segundo pudemos apurar na
Prefeitura, a desproporção para menos do nosso Código de Posturas com os dos Municípios
de Niterói, Magé e Itaboraí que são nossos vizinhos é particularmente grande.”42
Os mais importantes eventos econômicos e políticos que se sucederam continuaram sem
ter São Gonçalo como beneficiário. De natureza econômica, pode-se citar a implantação da
Refinaria de Duque de Caxias (Reduc), os investimentos de expansão da CSN na já
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emancipada Volta Redonda e, já no limiar dos anos 70, a política de estímulo à construção
naval, que teve Niterói e Angra como maiores beneficiadas. De natureza política, os
principais acontecimentos foram a transferência da capital federal para Brasília, com a
transformação do antigo Distrito Federal em Estado da Guanabara, e, mais tarde, a fusão da
Guanabara com o Rio de Janeiro, com Niterói perdendo o status de capital estadual.
Assim, Duque de Caxias e Volta Redonda, municípios onde a ação estatal se verifica
com maior clareza, passam a deter, respectivamente, 16% e 9,5% do produto industrial
estadual em 1975, de acordo com a Tabela 1. A produção industrial gonçalense já é superada
também pela de Nova Iguaçu, Barra Mansa, Petrópolis e Niterói, além do Rio de Janeiro, os
dois primeiros considerados casos clássicos de efeitos aglomerativos por ocasião da Reduc e
da CSN. A taxa de crescimento industrial gonçalense entre 1950 e 1975 é de 54,5%. Embora
significativa, é inferior à média estadual de 80%. A produtividade do seu parque industrial em
1975 já é bastante inferior à média estadual, caracterizando-se já a fase do declínio.
Quanto à análise do perfil industrial, nota-se que em São Gonçalo, a participação da
indústria produtora de bens de capital cai bastante, de 66% em 1950 para 51% em 1975. No
interior desse segmento, contudo, ocorreram mudanças significativas. A indústria metalúrgica
teve sua participação reduzida de 28% em 1950 para 17% em 1975, tendo registrado uma taxa
de crescimento de somente 5%. Uma das explicações associaria o esvaziamento metalúrgico
de São Gonçalo ao pólo metalúrgico de Volta Redonda. Contudo, municípios como Duque de
Caxias, Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, bem como a própria Capital, têm importante
parque industrial no setor. Portanto, é razoável supor que, para o caso gonçalense,
especificidades locais teriam levado ao esvaziamento desta indústria. De fato, “na década de
setenta, a Hime reorientou suas estruturas (...) começando o seu deslocamento para o distrito
industrial de Nova Iguaçu, onde teria condições de conjugar modernização tecnológica com
expansão de capacidade.”43 Com relação à possibilidade expansão de capacidade, é razoável
supor que em São Gonçalo isso seria inviável. O bairro de Neves, onde estava localizada,
outrora estritamente industrial, passou a tornar-se também um bairro residencial em função do
crescimento desordenado do município. O espaço tornou-se exíguo, o que certamente
impossibilitou a sua expansão, e certamente a unidade de Nova Iguaçu atendia melhor às suas
necessidades de crescimento. E considerando-se que a Hime era a maior metalúrgica de São
Gonçalo, os efeitos de sua reestruturação foram significativos. Assim, São Gonçalo, que
respondia por 8,5% dos empregos da metalurgia de todo o Estado em 1950 (era o 3 o maior,
perdendo apenas para a Capital e para Barra Mansa), chega em 1975 com apenas 3,5%.
43
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Além disso, o parque metalúrgico gonçalense não parecia estar muito articulado com a
indústria de construção naval presente em Niterói. De fato, os anos 70 corresponderam ao
auge do setor,44 e o parque metalúrgico de São Gonçalo – bem como o de Niterói – não
registrou uma taxa de crescimento compatível. Somente no ano de 1978 é que São Gonçalo
passa a se beneficiar dos efeitos de encadeamento da indústria naval, vindo a abrigar a
Metalúrgica Sinel que, conforme noticia o jornal O Fluminense em 28/05/78, “atenderá a
todos os estaleiros com equipamentos complementares para navios (...) com capacidade para
fornecimento de 200 toneladas por mês de ferro beneficiado, utilizando cerca de 50 operários
especializados”. A crise do setor naval viria pouco tempo depois.
Já o setor mecânico parece ter compensado parte das perdas do setor metalúrgico. Antes
inexistente em São Gonçalo, este setor aparece em 1975 respondendo por 11% dos empregos
industriais gonçalenses, e pouco mais de 1% dos empregos da indústria mecânica fluminense.
Outro importante setor que teve a participação reduzida na composição industrial
gonçalense é o químico-farmacêutico. Primeiramente, este resultado deveu-se a efeitos
estatísticos. A instalação das refinarias da Reduc (Duque de Caxias) e de Manguinhos
(Capital) levou o setor a crescer à taxa de 162,5% em todo o Estado (Tabela 9). O parque
químico gonçalense não acompanhou esses resultados, crescendo à taxa modesta de 15%. A
principal empresa do setor, a Eletroquímica Fluminense, deparava-se no período, com
dificuldades associadas à infra-estrutura. Um deles dizia respeito ao preço da energia elétrica
utilizada pela empresa, considerado caro para os padrões internacionais: de 5 a 10 vezes mais
do que o cobrado nos países industrializados.45 Além disso, um forte temporal que se abateu
sobre o Estado levou a empresa a suspender suas atividades em janeiro de 196646.
Outros importantes resultados registrados pela indústria gonçalense fora dos segmentos
tipicamente considerados produtores de bens de capital foram na extrativa e no setor de
alimentos e bebidas. O primeiro surpreende pelo tamanho da queda, de 75%, enquanto o
segundo surpreende pela expansão: 160%. De fato, algumas importantes indústrias neste setor
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presentes nesse momento eram: Empresa Brasileira de Produtos de Pesca, Conservas
Coqueiro S.A. e União Brasileira de Pesca e Conservas. 47
Outra grande indústria do setor de extração, a Cia de Cimentos Portland, teve suas
atividades encerradas nos anos 60 por um motivo bastante inusitado: durante suas atividades,
acabou por perfurar um aqüífero que teria inundado toda a área destinada à exploração de
matéria-prima e inviabilizado em definitivo suas atividades.48 A empresa, que possuía filial
em Cantagalo (Região Serrana) transferiu-se em definitivo para lá. No local existe hoje um
lago, conhecido como Lago São José ou Lago Azul.
O setor de alimentos e bebidas, que em 1975 era o mais importante da indústria
gonçalense, registrou um crescimento de 160%. E, por fim, os SIUP cresceram 928% no
período, o que expressa o crescimento da malha urbana de São Gonçalo.
É fácil perceber, pois, uma ligeira porém importante mudança no perfil industrial
gonçalense nesse interregno de 25 anos dada pelo crescimento acelerado de setores
tipicamente voltados para o consumo, inclusive com a implementação de indústrias antes
inexistentes – como a de madeira e mobiliário, a de têxtil e calçados e a de alimentos e
bebidas. O crescimento acelerado de sua população – e, portanto, do seu mercado doméstico –
bem como das populações do seu entorno estão associados ao crescimento dessas indústrias.
Além disso, o crescimento das indústrias de bens de consumo foi também uma resposta aos
entraves para o crescimento dos demais grupos.
Quanto ao grau de complementaridade entre as indústrias gonçalense e niteroiense, é
interessante notar que, embora São Gonçalo tenha sofrido os efeitos da estagnação industrial
de Niterói, – que entre 1950 e 1975 registrou a modesta taxa de crescimento industrial de 15%
– reagiu através do crescimento dos segmentos industriais voltados para o consumo, de modo
a amenizar, e até mesmo neutralizar, o encolhimento dos demais. Este momento marca outro
importante ponto de inflexão para a indústria gonçalense, quando deixa de estar
essencialmente atrelada à niteroiense, articulando-se a outros parques industriais.

4.Revigoramento?
O período seguinte, que vai de 1975 a 2000 foi marcado por acontecimentos cujos
efeitos para a economia de São Gonçalo, bem como de toda a Região Metropolitana 2, seriam
distintos. Neste momento é que Niterói irá sentir os efeitos da perda do status de capital
47
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estadual. Para São Gonçalo, que neste momento já dá sinais claros de ser uma economia
meramente complementar à niteroiense, o declínio econômico, especialmente o industrial (já
em curso), certamente viria junto. Entretanto, um outro fator pode ter servido de alento para
as economias niteroiense e gonçalense, em especial para esta última: a construção da ponte
Presidente Costa e Silva, ligando a nova e a antiga capital (Rio e Niterói). A maior
proximidade com o município do Rio de Janeiro (este, sem dúvida alguma, um amplo
mercado consumidor), pode ter significado um fator de atração para novas indústrias em
Niterói e São Gonçalo, que passam a registrar um importante crescimento industrial.
A redução da distância entre São Gonçalo e Rio de Janeiro se acentua após a construção
do trecho da rodovia federal BR-101, ligando Niterói a Manilha, e cortando quase todo o
município de São Gonçalo, inclusive o agora esvaziado distrito industrial de Neves. A
construção da rodovia vem a servir como solução para alguns problemas de infra-estrutura,
especialmente aqueles relacionados ao tráfego e escoamento da produção.49 Contudo, o que
deveria servir como fator de atração e estímulo à economia local contribuiu para o maior
crescimento populacional sem ordenamento: em vez de indústrias, há hoje um grande número
de favelas às margens da rodovia. Cortando também boa parte dos 22km de litoral do
município, a rodovia causou ainda problemas ambientais, degradando os manguezais que até
então encontravam-se preservados e abundantes50. O que, em um primeiro momento, poderia
constituir mera preocupação ambiental, torna-se em seguida um entrave econômico na medida
em que os problemas ambientais também têm se constituído economias de desaglomeração
em algumas regiões do País, como mostra Diniz.51
De fato, os anos 70 também são marcados pelo surgimento de uma legislação que
associa questões ambientais com a atividade industrial, utilizando critérios ambientais para
classificar as zonas industriais. São Gonçalo é então classificado como uma Zona
Predominantemente Industrial, estando restrita a indústrias cujos processos, “submetidos a
métodos adequados de controle de efluentes, não causem incômodos sensíveis às demais
atividades urbanas e nem perturbem o repouso noturno das populações.”52 Esta classificação
estava associada ao crescimento urbano pelo qual o município vinha passando até então. Não
há como mensurar de que modo esta classificação possa ter afugentado novos investimentos
industriais mais pesados no município. Este trabalho também não tem a pretensão de avaliar
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se a legislação criada naquela época foi ou não respeitada em decorrência da criação de
eventuais grupos de pressão. Mas a simples existência de tal legislação já constitui um fator
desaglomerativo.
Nos anos 80 e 90 prossegue o movimento de desindustrialização: a Hime transfere-se
definitivamente para Nova Iguaçu, ficando a Comercial Gerdau em seu lugar. A empresa,
contudo, fica por poucos anos, transferindo suas atividades para o bairro de Santa Cruz, Zona
Oeste do município do Rio de Janeiro. Segundo um funcionário da empresa,
a transferência da fábrica para a Zona Oeste dava início a um grande investimento feito pela
empresa na casa de centenas de milhões. Em São Gonçalo eram produzidas, até o início da
década de 90, dez mil toneladas por mês com 130 homens. Com o novo sistema, já instalado em
Santa Cruz, (...) produz 40 mil toneladas/mês com apenas 50 homens.53

No lugar da Gerdau, resta hoje um terreno abandonado. Já a Cia de Fósforos Fiat Lux
encerrou suas atividades em São Gonçalo em 1983, transferindo sua produção para a filial de
Curitiba,54 dando lugar a uma filial do hipermercado Carrefour.
A indústria gonçalense chega ao ano 2000 essencialmente voltada para os ramos
produtores de bens de consumo, concentrada nos ramos químico-farmacêutico (26,5%), têxtil
e calçados (25%) e de alimentos e bebidas (23,5%), conforme a Tabela 7. No primeiro caso,
destacam-se o Laboratório B. Braum, a Getec e a Plastigel. No segundo, destacam-se as
pequenas confecções e cooperativas, em especial as de Alcântara. No terceiro, a Quaker
Alimentos (ex-Conservas Coqueiro) representa a maior do setor em São Gonçalo, e a única a
localizar-se no outrora distrito industrial de Neves. Com menor participação, a indústria de
madeiras e mobiliário representa um importante pólo do setor, localizado no bairro de
Laranjal, às margens da Rodovia Estadual Amaral Peixoto.
Em São Gonçalo, as referidas indústrias estão entre as mais importantes do Estado,
cabendo ao químico-farmacêutico a fatia de 7,6% dos empregos do setor (conforme a Tabela
7). Destacam-se ainda os setores de têxtil e calçados, o de alimentos e bebidas e a de madeira
e mobiliário. O ramo de transformação de minerais não-metálicos, que representa 7% da
indústria gonçalense, concentra mais de 5% de toda a produção estadual. Contrariamente à
indústria fluminense, que encolheu 22% entre 1975 e 2000, a indústria gonçalense registrou
crescimento de 36%, de acordo com a Tabela 7. A possibilidade de continuidade deste curto
revigoramento da indústria gonçalense ocorrido ao final do século XX é uma incógnita.
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5. Considerações finais
Diferentemente do que tradicionalmente relata a historiografia econômica, o município
de São Gonçalo teve papel relevante no processo de industrialização fluminense até a metade
do século XX, quando recebeu a alcunha de Manchester Fluminense. Atraindo investimentos
de caráter privado em função de fatores locacionais, como, por exemplo, fontes de matériasprimas no caso da indústria extrativa, disponibilidade de mão-de-obra abundante e barata
proveniente das agricultura local, terrenos mais baratos, e proximidade com o mercado
consumidor do antigo Distrito Federal e de Niterói, o surto inicial de industrialização em São
Gonçalo também contou com os incentivos fiscais da Lei estadual 1.991, de 1925, e o decreto
12.021, de 1928. A literatura econômica pouco faz referência a essas leis, de modo que não se
sabe exatamente o seu alcance para o Estado do Rio como um todo. Contudo, elas tiveram
papel relevante na instalação de importantes indústrias em São Gonçalo, como a Cia Nacional
de Cimentos Portland e a Eletroquímica Fluminense. Resta uma interessante agenda de
pesquisa posterior, no sentido de verificar se outros municípios fluminenses também
beneficiaram-se delas. Como comentário adicional, ressalte-se que ambas as leis datam de
antes de 1930, período tipicamente caracterizado pela literatura econômica como de pouca
intervenção governamental no sentido de estimular a atividade industrial.
No período seguinte, de declínio industrial, São Gonçalo caracteriza-se pela ausência de
investimentos

oriundos

do

governo

federal

no

âmbito

dos

projetos

nacional-

desenvolvimentistas; pela infra-estrutura precária; e pelo crescimento desordenado do
município, que serviu como deseconomia de escala para a expansão das indústrias já
instaladas. Inicialmente com um parque industrial preponderantemente voltado para a
produção intermediária, São Gonçalo viu seu perfil industrial se alterar profundamente, e sua
indústria hoje tem papel pouco relevante no Estado do Rio de Janeiro. Embora recentemente
tenha atraído importantes investimentos industriais após a construção da Ponte Rio-Niterói e
da rodovia Niterói-Manilha – que reduziram a distância entre São Gonçalo e o Rio de Janeiro
– ainda é demasiadamente cedo para falar em revigoramento industrial no município.

1
Posse e aliança: uma estratégia de mobilidade social entre as mulheres africanas
forras em São João Del Rei no século XVIII.1

Este texto tem por objetivo o estudo das estratégias de mobilidade social entre as
mulheres africanas forras da vila de São João Del Rei, Minas Gerais, durante a segunda
metade do século XVIII. A análise estará pautada a partir de dois estudos de casos. O
primeiro tem por fonte os registros de batismos de escravos e libertos presentes no acervo
da Matriz de Nossa Senhora do Pilar em São João Del Rei. O outro foi realizado mediante
inventários post mortem e testamentos a fim de reconstituir a trajetória de vida de uma
africana forra que se estabeleceu nesta vila.
O estudo destes dois casos nos permitirá compreender o significado de mobilidade
social para as ex-escravas. Através da análise do universo material veremos a importância
da presença de certos bens no cotidiano destas mulheres. E mais ainda, analisaremos a
influência desses bens na constituição de redes de relacionamentos.
A vila de São João Del Rei, na segunda metade do século XVIII, estava passando
por um processo de rearticulação econômica; a mineração deixara de ser a atividade
principal e as atividades comerciais e agropecuárias passaram a ser o eixo central de sua
economia. Esta mudança fez com que a vila se tornasse um ponto atrativo para aqueles que
desejavam fazer fortuna nas Minas Gerais mas não possuíam o capital necessário para
investir em lavras. Assim, portugueses desprovidos de ascendência nobre e ex-escravos de
toda a parte do Império migraram para a região que, em pouco tempo, se tornou fulcral para
a Capitania em termos econômicos, de densidade populacional e da estreita relação com o
Rio de Janeiro.
Embora nem todos os portugueses conseguissem enriquecer, este grupo estava
majoritariamente entre os mais abastados da vila. Segundo Carla Almeida, em tese
defendida ao Programa de Pós Graduação da Universidade Federal Fluminense, estes
indivíduos possuíam as maiores possibilidades de diversificação dos negócios, investiam
tanto na produção, quanto nas atividades mercantis. Para a autora
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Este texto é a primeira parte de uma pesquisa mais ampla que estou realizando para o desenvolvimento de
dissertação de mestrado, que será defendida no Programa de Pós Graduação da Universidade Federal do Rio
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“era a atividade prestamista, qualquer que fosse a sua forma
(concessão direta de empréstimos, venda de produtos secos e
molhados, venda de escravos, fornecimento de víveres para
serem comercializados por outros, transações de venda de
imóveis, etc), o investimento mais atrativo para este setor. Estes
eram os homens que controlavam o crédito, elemento
fundamental para a reprodução das atividades econômicas”.2
Entre os forros as mulheres encontraram maiores possibilidades de enriquecimento.
Segundo Sheila de Castro Faria, as mulheres africanas forras
“conheciam a forma eficaz de sobreviver e enriquecer dentro das
condições econômicas vigentes no Brasil: a vida em espaço
urbano e o exercício de atividades comerciais de venda a varejo e
de prostituição, eram atividades executadas majoritariamente por
negras forras”.3
Apesar de suas fortunas não alcançarem a dimensão da riqueza dos portugueses, as
mulheres africanas forras possuíam condições sociais e econômicas que as tornavam
detentoras de um poder nunca experimentado por tais homens. A acumulação de pecúlio
permitia uma livre circulação dessas mulheres entre os dois pólos da sociedade
sanjoanense, ou seja, estreitava laços com a senzala e ao mesmo tempo facilitava relações
com a casa grande.
Em uma sociedade escravista e hierarquizada como a do Brasil colonial ascender-se
socialmente não era necessariamente conseqüência imediata da aquisição de riqueza, ao
contrário, mobilidade social estava intrinsecamente vinculada às relações de poder. Desse
modo, para alcançar certa proeminência social, um indivíduo necessita estabelecer
mecanismos próprios e informais que o ajude a se inserir no universo dominante, como por
exemplo, as redes clientelares. Segundo Antonio Manuel Hespanha
“Como uma das principais motivações subjacentes ao indivíduo
era sua preponderância política, econômica e simbólica, a qual se
baseava na posse ou usufruto de determinados recursos, era
natural o estabelecimento de reses de interdependência que

2

ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Homens ricos, Homens bons: produção e hierarquização social em
Minas colonial, 1750 – 1822. Tese de doutorado defendida no Programa de Pós Graduação da Universidade
Federal Fluminense. Niterói, 2001.
3
FARIA, Sheila de Castro. Sinhás Pretas: acumulação de pecúlio e transmissão de bens de mulheres forras no
sudeste escravista. In: SILVA, Francisco Carlos Teixeira; FRAGOSO, João Luís; CASTRO, Hebe de (orgs).
Escritos sobre história e educação: uma homenagem a Maria Ieda Linhares. Rio de Janeiro:
mauad/SAPERJ, 2001.
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possibilitassem o acesso àqueles, principalmente se este acesso
fosse institucionalmente mais dificultado”.4
Deixar de ser cativo representava um grande salto qualitativo na condição social das
mulheres africanas, mas não era garantia de respeitabilidade e reconhecimento. Assim, ao
alcançar alguma ascensão econômica, as forras não titubearam em valer-se de todos os
meios que lhes possibilitassem “galgar o maior número possível de degraus na hierarquia
social”5; a concessão de benefícios para antigos companheiros de cativeiro e o
estabelecimento de laços de amizade com os mais bem classificados na escala colonial
setecentista foram os procedimentos mais utilizados por essas mulheres.
Estas relações de interesse encontram-se muito bem documentadas nos livros da
Igreja Católica. Os registros de batismo da segunda metade do século XVIII presentes na
Matriz de Nossa Senhora do Pilar em São João Del Rei, são um bom exemplo.
A relação entre as mulheres africanas forras e os negros ainda cativos, apesar de não
ser a principal estratégia de conquista social daquelas, contribuía para demonstrar seu
poder. A capacidade de conceder benefícios era um essencial mecanismo de obtenção de
prestígio, por isso mulheres forras batizavam filhos de escravos e deixavam para eles
legados testamentais.
Para se ter idéia da importância desse procedimento analisamos 252 registros de
batismos de filhos de escravos, nos quais procuramos quantificar a presença de madrinhas
forras.
Quadro 1
Condição social das madrinhas dos filhos de escravos

4

Condição

Número

%

Escravas

95

37,6

Forras

120

47,6

Brancas

7

2,8

Sem registro

30

12

HESPANHA, António Manuel; SANTOS, Maria Catarina. O poderes num Império oceânico. In:
HSPANHA, António Manuel (coord.). Historia de Portugal. Antigo Regime, vol. 4. Lisboa: Editorial
Estampa, 1993.p. 383.
5
PAIVA, Eduardo França. Escravos e libertos nas Minas Gerais do século XVIII: estratégias de resistência
através dos testamentos. São Paulo: Annablume, 1995. p. 129.

4
Total

252

100

FONTE: Registros de batismo – Acervo da Matriz Nossa Senhora do Pilar

Podemos perceber pelo quadro 1 que a maioria absoluta das madrinhas eram exescravas. Este resultado corrobora a hipótese, levantada acima, de que as africanas forras
constituíam relações de dependência para com os escravos. Os dados confirmam ainda, o
tipo de sociedade em que estavam inseridos estes sujeitos na medida em que apenas 2.8%
dos batizandos possuíam madrinhas brancas.
Com relação aos homens brancos ricos a situação é um pouco diferente. A oferta de
bens econômicos ou simbólicos era feita pelas forras, ou seja, grupo socialmente inferior,
em troca do acesso à posições de prestígio (possuídos pelo grupo superior), de outro modo
inatingíveis.
Exemplar parece os registros de batismo dos filhos de mulheres forras.
Quadro 2
Condição social das madrinhas dos filhos de mulheres forras
Condição

Número

%

Escravas

2

0,9

Forras

42

20,8

Brancas

118

58

Sem registro

41

20,3

Total

203

100

FONTE: Registros de batismo – Acervo da Matriz de Nossa Senhora do Pilar

Quadro 3
Condição social dos padrinhos dos filhos de mulheres forras
Condição

Número

%

Escravos

8

4

Forros

13

6,5

Brancos

173

85

Sem registro

9

4,5

Total

203

100

5
FONTE: Registros de batismos – Acervo da Matriz de Nossa Senhora do Pilar

Percebemos pelos quadros 2 e 3 que pelo batismo de seus filhos as mulheres forras
puderam se inserir na sociedade hierárquica da época. Analisando separadamente o quadro
2, veremos que o número de madrinhas forras é bem expressivo (20,8%), é possível que
estas mães não possuíssem condições financeiras favoráveis e o mais lógico seria
estabelecer relações de solidariedade dentro do próprio grupo. A proeminência de
padrinhos e madrinhas brancas já era de se esperar, o que chamou a atenção foi o registro
da profissão de alguns: doutor (8), padre (11), sacristão (1) e alferes (1).
Observamos que a maioria dos padrinhos que declararam a profissão fazia parte do
universo religioso colonial. Tendo em vista o papel normativo da Igreja, na época, que
procurava impor comportamentos e formar condutas, controlando as atitudes,
principalmente das negras, crioulas e pardas, nossa primeira reação frente aos dados foi de
incompreensão. Mas, ao percebermos que os pais eram casados concluímos que os laços
sagrados do matrimônio cristão conferiam prestígio e constituía em mais uma estratégia de
inserção e mobilidade social.
De todo modo, através dessa análise constatamos que apesar de hierárquico, o
mundo colonial abria brechas por meio das quais os indivíduos, inclusive as mulheres
africanas forras, podiam alcançar melhores condições de vida. Entretanto, cabe ressaltar
que o significado de mobilidade social para estas mulheres não destoavam do propagado
pelas elites, o que deixa claro que as libertas estavam imbuídas de valores dominantes,
provavelmente incorporados ainda no cativeiro e que estas incorporações culturais foram
responsáveis pela adaptação e sobrevivência destas na sociedade escravista mineira.

Rosa de Mello Costa: A utilização dos bens como mecanismo de promoção social

A vila de São João Del Rei no final do século XVIII apresentava uma forte
dinamização nas economias de produção e comercialização de alimentos. Este tipo de
atividade não exigia grandes investimentos, na medida em que possibilitava a utilização do
espaço domiciliar e a conjugação de mão-de-obra familiar.
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No entanto, a alta lucratividade fazia com que os envolvidos nestas práticas
investissem em mão-de-obra escrava e na compra de outros imóveis a fim de complementar
o trabalho e aumentar a produção. Estas atividades conferiam à sociedade uma maior
liquidez monetária exigindo, assim, a ampliação dos serviços de crédito.
Neste ínterim, o grupo mais abastado da vila possuía investimentos variados. Os
bens de maior valor em seu patrimônio eram sem dúvida os escravos, os imóveis e as
dívidas ativas. Na medida em que a economia foi se desenvolvendo, a posse destes se
tornou sinônimo de status.
Os forros, principalmente as mulheres, se preocupavam em assumir uma posição de
destaque no universo dos dominantes. Contudo seus padrões de riqueza não destoavam
daqueles vigentes para a população branca. Podemos perceber, através da análise do
inventário e do testamento de Rosa de Mello Costa, que os bens mais preciosos para esse
grupo continuam sendo os escravos, os imóveis e as dívidas ativas.
Quadro 4
Bens arrolados no inventário da preta forra Rosa de Mello Costa
Bens

Valor

%

Móveis

19$100

0,3

Utensílios

36$660

0,7

Jóias e metais preciosos

695$100

13

Escravos

1:994$000

37,5

Roupas

96$420

1,8

Imóveis

600$000

11,4

Dívidas ativas

1:844$260

34,8

Outros

23$020

0,5

Total

5:308$560

100

FONTE: inventário post mortem da preta forra Rosa de Mello Costa, pertencente ao Arquivo do Museu
Regional de São João Del Rei.

Falecida em 1760, Rosa de Mello Costa, natural da Costa da Mina, e moradora da
vila de São João Del Rei, possuía vários bens que lhe conferiam certa consideração social.
Solteira e sem herdeiros forçados, a liberta acumulou um patrimônio de 5:308$560.
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A maior parte de seu monte (37,5%) está concentrada na posse de escravos. Aos
nossos olhos parece inconcebível que uma forra possuísse escravos. Porém, esta atividade
representou uma reorganização, no Brasil, de práticas culturais africanas. A escravidão
existia na África muito tempo antes da colonização portuguesa. “Era uma realidade
institucional, não somente exercida na prática, mas sancionada pelas leis e pelos
costumes”6. No continente africano, os escravos eram símbolo de riqueza e prosperidade.
No Brasil colonial não era diferente. Uma vez livres as mulheres africanas
almejavam alcançar um certo padrão de vida que lhes garantisse a inserção na sociedade
hierarquizada e excludente da época. Para seguir um projeto de ascensão social elas
precisavam melhorar suas condições de trabalho e assim ampliar suas atividades. A
utilização de mão-de-obra auxiliar era fundamental, já que a falta ou o número reduzido de
filhos impedia que o complemento do trabalho viesse da família.
A presença de animais e lavouras entre os bens das africanas não era comum. No
período colonial, a posse de terras gerava status e riqueza, mas era no comércio que se
encontrava maior circulação. As atividades mercantis eram, por excelência, vinculadas às
mulheres forras.
O comércio de tabuleiro parece ter sido a principal atividade exercida por Rosa de
Mello Costa. Os objetos arrolados em seu inventário (bacias, tachos de cobre, tabuleiros,
chocolateiras, formas de pão-de-ló) sugerem uma produção doméstica, da qual
participavam vinte escravos, 11 mulheres e 9 homens, entre africanos e crioulos.

Quadro 5
Origem da escravaria por sexo
Origem

Homens

%

Mulheres

%

Africanos

8

88,9

4

36,4

Crioulos

1

11,1

7

63,6

Total

9

100

11

100

FONTE: Inventário post mortem de Rosa de Mello Costa, pertencente ao Arquivo do Museu Regional de São
João Del Rei.
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O investimento em imóveis, na vila de São João Del Rei, parece ter sido uma prática
difundida entre os homens brancos ricos. No entanto, os imóveis rurais, com terras
agregadas eram os mais procurados por estes homens, já que grande parte destes estava
vinculada à atividade de produção de alimentos.
No caso das africanas forras, que estavam essencialmente ligadas à atividade
mercantil, a presença de imóveis urbanos é maciça, algumas possuíam até mais de um, o
que nos permite concluir que a renda advinda de aluguéis era mais uma estratégia de
enriquecimento. Observando o inventário da forra em estudo, encontramos quatro prédios
urbanos, que constituíam 11,4% de seu monte bruto.
A falta de investimento em terras pode ter dificultado a inserção dessas africanas no
mundo dos brancos dominantes. As atividades mercantis geravam renda, mas era na
agricultura que o homem enobrecia.
Outra importante constatação que a análise do inventário nos permite fazer diz
respeito ao papel do crédito naquela sociedade. Segundo Neuza Fernandes
“A escassez do meio circulante e a proibição da circulação do
ouro em pó acarretam a criação de um sistema de créditos e de
empréstimos. Costume era comprar fiado no pequeno comércio
e, entre os comércios maiores, era prática comum a cobrança de
juros”.7
A participação neste tipo de atividade permitia a construção de uma ampla rede de
relações pessoais. Trabalhando com ações cíveis, devassas e correspondências particulares
do século XVIII em Vila Rica, Marco Antônio Silveira, corrobora esta afirmação
“A instabilidade social, neste quadro,m acentuava-se ao mesmo
tempo em que avançava uma conflituosa situação de
interdependência; todos tinham o que pagar e receber”.8
No inventário de Rosa de Mello Costa encontramos as dívidas ativas ocupando um
percentual bastante considerável (34,8%) sobre o total de seus bens. A maneira como as
pessoas contraiam essas dívidas está explicito em seu testamento.
“Declaro que o que se me deve consta de créditos e quero que
tudo se cobre sem vexação de meus devedores”.9
7

FERNANDES, Neuza. A inquisição em Minas no século XVIII. Rio de janeiro: EDUERJ, 2000. p. 135.
SILVEIRA, Marco Antônio. O universo do indistinto: estado e sociedade nas Minas setecentistas. São
Paulo, 1994. Dissertação de Mestrado, DH-USP. pp 73-74.
9
Testamento de Rosa de Mello Costa pertencente ao Arquivo do Museu Regional de São João Del Rei.
8
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A intervenção da forra além de demonstrar seu poder econômico, comprova suas
possibilidades de adentrar no universo dos dominantes através do estabelecimento de
relações de dependência.
Na vila de São João Del Rei, como no restante da capitania, o fato de possuir
muitos bens não bastava aos olhos da sociedade, era importante deixar a riqueza em
evidência, segundo Laura de Mello e Souza a ostentação era “sinal distintivo do status
social, como instrumento de dominação necessário à consolidação e manutenção do
mando”10. Os trajes e as jóias eram peças que evidenciavam esta necessidade de distinção
social, pois assim os universos do rico e do pobre eram facilmente identificados. Para as
mulheres forras o uso destes dispositivos tinha uma dupla conotação: mostrar sua
superioridade perante os cativos e afirmar sua inserção no mundo dos brancos. Segundo
Júnia Furtado:
“Numa sociedade hierarquizada todos os sinais exteriores
anunciavam a posição que cada um ocupava. Por essa razão as
forras preocupavam-se em vestir-se com luxo, tanto para
comparecer nas cerimônias como para sair às ruas do arraial,
pois a vida transcorria aos olhos de todos e o espaço público
fornecia a oportunidade de afirmação do papel social que cabia a
cada um desempenhar.”11
Rosa de Mello Costa podia afirmar sua riqueza e poder através dessa linguagem
visual das hierarquias sociais, pois 13% de seu monte bruto pertencia ao investimento em
jóias. A lista de jóias arroladas no seu inventário informam o luxo com que se enfeitava
esta mulher.Tinha quatro corais de ouro, alguns laços, uma imagem de Nossa Senhora da
Conceição em ouro, oito pares de botões em ouro, uma corrente de braço de ouro, três
crucifixo de ouro, um anel com uma pedra de cristal, uns cadeados de ouro com diamantes,
um par de brincos de diamante, uma imagem de Santo Cristo em ouro e sete cordões de
ouro.
Além de demonstrar poder, as jóias e os metais preciosos podiam ser penhorados
quando preciso e isto numa sociedade monetarizada fazia muita diferença.

10

SOUZA, Laura de Mello e. Os desclassificados do ouro: a pobreza mineira no século XVIII. Rio de
Janeiro: Graal, 1982. p.27.
11
FURTADO, Júnia Ferreira. Chica da Silva e o contratador de diamantes: o outro lado do mito. São
Paulo: Companhia das Letras, 2003. p. 137.
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Percebemos, pelos bens de Rosa de Mello Costa, que as mulheres africanas forras
tiveram, com a rearticulação econômica causada pelo declíneo da mineração a
oportunidade de abandonar o passado escravo e aproximar-se do universo branco e livre.
Ao que tudo indica, através de muito trabalho conjugado com relações de poder elas
conseguiram se inserir numa sociedade que a princípio as segregava.

Resumo:
O tema abordado neste trabalho é a mobilidade social entre as mulheres africanas
forras da vila de São João Del Rei na segunda metade do século XVIII. Com o declínio da
mineração, as atividades mercantis e agrícolas passaram a ser o eixo da economia mineira.
Esta rearticulação econômica favoreceu os grupos subalternos, abrindo espaço para que
estes se inserissem no universo dominante. O objetivo deste trabalho é analisar as
estratégias lançadas pelas mulheres forras para alcançarem a mobilidade social, ressaltando
a participação de seus patrimônios na constituição de redes de relacionamento. Para atingir
tais proposições, utilizo um corpo de fontes variado (inventário post mortem, testamento e
registros de batismo).
Palavras-chave: mobilidade social, mulheres africanas forras, posse, aliança.
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Guerra no Recôncavo:
impactos das invasões holandesas na produção de açúcar na Bahia (1624-1654)
Wolfgang Lenk*

Na primeira metade do século XVII, o monopólio ibérico da expansão européia
começou a ser contestado por outros povos e seus interesses comerciais. Neste período,
enquanto ingleses e franceses ainda ficavam restritos à pirataria, foram os holandeses os
primeiros a organizar campanhas de conquista, ocupação e colonização. Nas Américas, esse
processo teve início com a ocupação de Salvador em 1624 e Pernambuco entre 1630 e 1654.
Para o América portuguesa, as invasões holandesas marcam um período de lutas e
provações, tanto nas praças-fortes e nos oceanos quanto nos engenhos e canaviais. Numa
guerra onde a principal arma era o açúcar, houve momentos em que a destruição da
capacidade produtiva alheia foi a estratégia eleita por ambos os lados. A própria ocupação de
Pernambuco promoveu uma migração de portugueses e escravos para a Bahia. Ao mesmo
tempo, escravos aproveitaram a situação para fugir e se organizar, exigindo das autoridades
coloniais a regulamentação do trabalho dos capitães do mato. Este trabalho se ocupa da
descrição destes movimentos, com atenção especial aos seus impactos na produção de açúcar
no recôncavo baiano.
* * *
Em 21 de abril de 1624, uma frota com vinte e seis embarcações aparelhadas e
guarnecidas pela Companhia das Índias Ocidentais (West-Indische Compagnie, ou WIC)
cruzava o paralelo 06 ao sul do Equador. Pela manhã, uma das quatrocentas e cinqüenta bocas
de artilharia se fez ouvir. No mastro grande da almiranta, velas e insígnias foram arriadas três
vezes, a convidar os capitães para reunião do conselho de guerra. Na ocasião, estava ausente o
comandante dos três mil e trezentos homens da soldadesca, Jan van Dorth, pois a nau onde ia
passageiro se desgarrara numa tempestade. Ao meio dia, o almirante Jacob Willekens abriu a
carta de prego1 e seu conteúdo foi divulgado: os diretores da Companhia, “em proveito dela e
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em bem da pátria”2, ordenavam que fosse assaltada, conquistada e defendida a Bahia de
Todos os Santos.
A escolha do Brasil e da Bahia para palco da inauguração das atividades da WIC foi
decorrência da dualidade que era característica geral das companhias privilegiadas de sua
época: ao mesmo tempo, braços do Estado e braços do capital3. O Brasil era o alvo que
melhor compreendia os interesses comerciais (graças ao açúcar) e os objetivos políticos (a
guerra holandesa contra a Espanha). Eleita a colônia portuguesa como objetivo, sua ocupação
começaria pela capital  “tratando mais ser a Bahia cabeça e praça de armas geral para a
conquista e conservação de tudo o mais”4.
Enquanto se reuniam os oficiais da armada flamenga naquela manhã de abril,
embarcações desgarradas do corpo da frota já se aglomeravam na costa brasileira. Hollandia,
a nau que levava o comandante van Dorth, já havia aparecido na barra da Bahia e desde o dia
13 pairava entre o Morro de São Paulo e Boipeba, para a suspeita das autoridades locais. Em
15 de abril chegou em Salvador um navio de Angola que escapara da Hollandia durante a
noite anterior. Confirmou-se então a beligerância da estranha nau que rondava a costa e
soube-se que era capitânia de uma frota muito maior5. Começaram os preparativos para a
defesa da Bahia. O governador-geral, Diogo de Mendonça Furtado, convocou a população do
Recôncavo para guarnecer a cidade: “um batalhão bizarro de três mil homens”, segundo
Afonso Ruy, mas que provavelmente não reunia mais de mil e seiscentos, neles inclusa uma
companhia de negros sob o comando do filho do governador6.
Os avisos continuaram a chegar de Sergipe e da Torre de Garcia D’Ávila. Em 27 e 28
de abril, dizia-se que a costa estava infestada de naus grandes “com intento de roubar
separadas o que pudessem, e depois juntar-se a fazer presa de alguma das principais
2
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paragens”7. Enquanto isso, a milícia reunida em Salvador dava sinais de incontinência. Às
pressas, o governador conseguiu um empréstimo de Duarte da Silva para pagar os milicianos.
Não foi suficiente  quando a frota da WIC entrou na baía em 09 de maio, toda a milícia
havia se retirado para o interior do recôncavo.
Os holandeses desembarcaram sem problemas na ponta do forte de Santo Antônio8, de
onde chegaram à porta sul da cidade no mesmo dia. O porto e a cidade baixa foram ocupados
com alguma resistência. Durante a noite, a população foi tomada pelo pânico: “pelejando a
noite pela parte contrária, ninguém se conhecia; fugiam uns dos outros, e quantos cada um
via, tantos holandeses lhe representavam”9. Às sete horas da manhã do dia 10 de maio, os
holandeses encontraram a cidade vazia. A única oposição lhes foi oferecida pelo próprio
Diogo de Mendonça Furtado e dezessete soldados de sua guarda na praça da cidade e nas
portas da casa do governo. Cercado, o governador ainda ameaçou explodir a pólvora que
havia ali estocado, levando a casa, o filho, a guarda, alguns clérigos e holandeses consigo para
os ares; mas o ouvidor-mór tomou o morrão aceso de suas mãos e impediu o desastre10.
Pela primeira vez, configurava-se uma situação comum à história dos conflitos entre
holandeses e portugueses no Atlântico sul: estes senhores do interior, aqueles senhores da
cidade e da costa. Retirados para povoações ao norte e nordeste de Salvador, os portugueses
logo perceberam que as intenções dos invasores eram mais duradouras que de costume 11. Em
12 de maio, os holandeses guarneceram os fortes. Nos dias seguintes começaram a assediar os
moradores “a ver se queriam aceitar a soberania dos Estados Gerais e viver e agir como seus
vassalos”, mas foram poucos os que aceitaram12. Pelo contrário, os portugueses trataram de
organizar a defesa do recôncavo, estabelecer um perímetro em torno de Salvador e esperar por
6
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algum socorro da Metrópole. Para o isolamento dos holandeses na cidade, contou-se com
seiscentos homens, entre portugueses e índios dos aldeamentos, em vinte e sete “companhias
de emboscada”13. Mesmo que a cidade não fosse sitiada, os invasores gozaram de pouca
segurança fora dos seus muros  o próprio comandante van Dorth foi morto na praia a
poucos quilômetros de Salvador, ainda em junho de 1624. Para a defesa do recôncavo,
ordenou-se que “os que tinham engenhos e fazendas junto à praia se fortificassem e
assistissem nelas”14  os engenhos, redutos a servir de proteção contra índios hostis em
outros tempos, erguidos para receber artilharia e dotados de casa forte em forma de torre de
observação, voltavam a exercer suas funções militares15.
Ficava claro aos holandeses que tão cedo não teriam a colaboração dos portugueses da
Bahia. Embora as ordens da companhia eram de paz e comércio com os locais, em pouco
tempo a falta de mantimentos forçou a organização de reides contra o recôncavo, as vilas de
Camamu e Boipeba, até o Espírito Santo. Por mais de uma vez, os holandeses desembarcavam
com bandeiras de paz para comprar gado e farinha. Ofereciam em troca escravos da
população negra capturada junto com a cidade, bem como nos navios que chegavam da
África. Em Itaparica, chegaram a oferecer escravos “e todas as fábricas necessárias” para que
se retomasse a produção de açúcar; em Camamu, propuseram troca de escravos por vacas,
porcos ou galinhas16. Acometeram engenhos em busca de mantimentos ou algumas caixas de
açúcar, mas em geral foram mal-sucedidos. Aparentemente, o único engenho queimado foi
um de Freguesia, de onde conseguiram levar 20 caixas de açúcar17.
Em conseqüência disso, a cidade de Salvador sofreu muito mais que o recôncavo
durante a ocupação. E sofreu mais na restauração que durante a invasão.
Em 27 de março de 1625, as armadas reunidas de Portugal e Castela avistaram a
Bahia, vencedoras da corrida contra a WIC pelo aprontamento e entrega de reforços ao local18.
No total, a “Jornada dos Vassalos” trazia entre cinqüenta e quatro e sessenta velas e algo
menos que doze mil homens sob o comando de D. Fradique de Toledo e Osório. Em 31 de
março, dois mil desembarcaram com facilidade na ponta de Santo Antônio, graças ao apoio de
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lanchas, carros e escravos dos moradores19. Dali levantaram um quartel na porta de São Bento
e, ladeando a cidade pelo leste, outro na porta do Carmo. Ao amanhecer de 01 de abril,
domingo de Páscoa, Antônio Vieira encontrou a prova da ressurreição fundeada em meia-lua
na Bahia e acampada nas entradas de Salvador20. Mesmo ciente dos reforços holandeses a
caminho, mas em virtude das baixas sofridas em ataques diretos contra a porta de São Bento,
D. Fradique optou pelo prolongamento do sítio e bombardeio da cidade. Para tanto, armaramse baterias em três quartéis, de onde se puseram a “varejar de todas as partes a cidade,
derrubando grande parte do muro e muitas casas”21. Por quatro semanas, os holandeses
revezaram-se em ataques noturnos aos espanhóis e obras nos muros durante o dia22. Todavia,
apesar da expectativa de reforço, a falta de liderança e a pressão da artilharia espanhola
levaram os soldados da WIC a assinar sua rendição em 30 de abril23. Mas ainda não era o fim
para Salvador  nos dias seguintes a cidade foi novamente saqueada, desta vez pelos
próprios espanhóis24.
Os holandeses perderam a cidade, mas a guerra ainda estava longe de terminar. Houve
novo ataque em 1627, desta vez por uma frota de treze velas, sob Piet Pieterzoon Heyn, que
chegou na Bahia em fins de fevereiro ou começo de março25. Por ali, tomou dois tumbeiros de
Angola e um mercante de vinhos da Madeira. Um terceiro tumbeiro escapou. Com toda a
audácia e a astúcia que lhe eram características, Piet Heyn ainda assaltou o porto de Salvador
e saqueou as margens do rio Pitanga26. Abandonou a Bahia em 14 de julho, levando consigo
algo mais que duas mil e setecentas caixas de açúcar mas sem ter causado dano a engenhos ou
canaviais27.
19
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Depois de 1627, a WIC deixou a Bahia em relativa paz28. Com a ocupação de Olinda e
Recife em 1630, todos os seus recursos foram direcionados para a conquista de Pernambuco.
Conforme isto se foi garantindo, porém, os diretores da companhia foram perceberam que o
Brasil holandês não estaria seguro enquanto os portugueses fossem senhores da Bahia. Tão
cedo o exército pernambucano de resistência, sob o Conde de Bagnuolo, havia se retirado
para aquela (nas últimas semanas de 1637), o governador Conde João-Maurício de NassauSiegen decidiu testar a sorte de suas armas contra Salvador. Para tanto, embarcou em Recife
três mil e quatrocentos soldados europeus e mil “brasileiros” tapuias29.
Nassau partiu de Recife em 08 de abril de 1638 e avistou a Bahia oito dias depois.
Levado por uma ventania, desembarcou sua força além da ponta de Itapagipe no dia 16. Por
alguns dias, saiu da vista dos defensores de Salvador, que por sua vez resolviam o problema
no comando, entre o governador Pedro da Silva (por alcunha, “o Mole”) e o Conde de
Bagnuolo (apontado por Madri para chefe militar da resistência)30. Com efetivos insuficientes,
Nassau não foi capaz de sitiar a cidade, que continuou sendo abastecida de gado pela porta de
São Bento e de farinha de mandioca pelo porto31. Tampouco fez efeito a sua artilharia, que,
entre 01 e 26 de maio, despejou 1.446 tiros sobre Salvador mas pouco clamou em vidas32. A
posição dos defensores era bem confortável.
Mesmo que não fosse o objetivo primário de Nassau, o recôncavo açucareiro não
deixou de ser molestado. Em 25 de abril, o provedor-mór da fazenda Pedro Cadena de
Vilhasanti escreveu em seu diário que os holandeses haviam sido rechaçados de uma tentativa
28
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de desembarque em Itaparica, e “em algumas partes do recôncavo cometeram, e não tiveram
bom sucesso”33. No dia 29, Pedro Cadena já admitia esperar algum dano à produção de
açúcar34.
Sem se bater abertamente, holandeses e portugueses iam ocupando posições e
levantando redutos ao norte de Salvador, de modo que durante as primeiras semanas de maio
Nassau foi se achando cada vez menos sitiante e mais sitiado35. No dia 07, um negro fugido
do campo holandês dizia que a moral daquela tropa andava fraca e que o Conde de Nassau “os
vai entretendo” com assaltos ao recôncavo36. Segundo um escravo, o engenho de seu senhor
em Pernamirim fora assaltado por trezentos holandeses, porém “tudo estava no mato”37.
Os assaltos aos engenhos parecem ter cessado em 09 de maio, quando se levantou um
reduto português, da companhia de Luiz Barbalho, a seiscentas léguas do acampamento
flamengo. Ao mesmo tempo, Nassau começava a dar falta de mantimentos38. Como os
assaltos àquele reduto não logravam sucesso, o príncipe humanista dos trópicos resolveu dar
uma última chance à sorte: às 19 horas do dia 18, lançou o grosso de sua força contra a
trincheira de Santo Antônio, que defendia a porta do Carmo39. Apesar de algum avanço, a
batalha noturna logo pendeu para os portugueses, em melhor posição e com companhias
assediando o flanco holandês. A derrota foi inevitável.
A essa altura, “a desvantagem do inimigo [holandês] conhecia-se em todas as suas
ações”40. Depois de mais alguns dias de canhonaço (suficiente apenas para manter os
portugueses na defensiva), Nassau aproveitou a chuvarada de 26 de maio para embarcar sua
tropa despercebido. Deixou a Bahia dois dias depois.
Depois da derrota da WIC, seria a vez dos espanhóis contra Recife. Madri tentava
reverter o quadro do conflito com as Províncias Unidas, e para tanto contava com duas forçastarefa: uma para levantar o bloqueio de Dunquerque, com setenta e cinco velas e treze mil
homens sob D. Antônio de Oquendo; outra, com quarenta e seis velas e cinco mil soldados
(além das tripulações), deixou a Espanha para o Brasil em 06 de setembro de 1638, sob o
33
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comando de D. Fernão de Mascarenhas, Conde da Torre. A primeira foi quase que totalmente
dizimada em setembro de 1639 na batalha das Dunas. A segunda não foi muito mais feliz: na
demorada escala em Cabo Verde, três mil homens pereceram doentes. O Conde da Torre
avistou Recife com trinta e duas velas a 10 de janeiro de 1639 mas, apesar da mínima
resistência naval encontrada (e a despeito da opinião de seu conselho de guerra), tocou-se para
a Bahia41. Com isto, seus homens vieram somar ao peso de uma praça já sobrecarregada: os
mantimentos se escassearam além do tolerável, provocando deserções; a falta de alojamentos
tornou-se crítica; as mulheres da cidade que não fugiram arriscaram sofrer violências contra
suas honras.
Em julho começou a ofensiva: da Bahia saíram grupos de campanhistas para tomar
posições no interior de Pernambuco, sem se engajar em confrontos diretos, mas para
incentivar a revolta entre os moradores e depois apoiar o ataque decisivo à Recife. Este seria
iniciado pela armada do Conde da Torre, que levantou ferro em 19 e 20 de novembro. Nesse
ínterim, Nassau organizou suas defesas em terra e mandou uma frota da WIC esperar os
espanhóis na barra da Bahia. Prejudicada pelos ventos, nos cinco dias que se seguiram a
armada espanhola foi desbaratada num combate que se arrastou de Itamaracá até o Cabo de
São Roque. A bordo da almiranta, Luiz Barbalho pediu ao Conde da Torre para desembarcar
com mil e duzentos ou mil e trezentos homens no Rio Grande, de onde se juntaria aos
campanhistas na retirada para a Bahia. Na violenta marcha que se seguiu, Barbalho e
companhia arruinaram as propriedades holandesas, queimaram seus canaviais e negaram
socorro a prisioneiros e feridos, enquanto eram caçados por colunas inimigas até o Rio São
Francisco.
A guerra nos engenhos e canaviais42 já era uma estratégia consciente a Nassau pelo
menos desde 1638. Chegara então um reforço da Holanda com ordens para uma nova
tentativa contra a frota da prata, “Maurício e o Supremo Conselho do Brasil, após o ataque
frustrado contra S. Salvador, eram de parecer que (...) se incendiassem todos os engenhos
daquela capitania, tanto nas ilhas como no continente”43. O Conde alemão, porém, hesitava
em partir para uma estratégia na qual ambos os lados sairiam perdedores.
O saque e ruína de sítios da produção açucareira tinha duas conseqüências
excepcionalmente prejudiciais, além das necessidades gerais de reconstrução e retomada. A
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primeira era o roubo dos “cobres” do engenho, especialmente as caldeiras do setor de
cozimento do caldo da cana. Cada caldeira usava entre vinte e cinco e quarenta arrobas
daquele material; segundo o cálculo de Frédéric Mauro, os “cobres” respondiam por onze por
cento das despesas anuais do engenho, pouco mais do que a aquisição de escravos 44. A
segunda era a queimas dos canaviais: “O incêndio de um partido de cana destruía também as
socas e ressocas, ‘de maneira que os canaviais de um engenho se podem extinguir num ano e
não tornar a plantar-se em seis e se não vier a semente de outra parte, não tornarão a ser
canaviais em dez anos’. Em princípio, podia-se replantar tudo em um ano ou dois, ‘mas ainda
não houve quem o pudesse fazer porque requer gasto imenso e excessivo número de
cultivadores e outras despesas e impedimentos prolixos de relatar’”45.
Contudo, e mesmo que Nassau afirmasse que os danos à produção pernambucana não
eram tão graves, a marcha predatória de Luiz Barbalho exigia uma resposta à altura. Em 27 de
março de 1640 chegou em Pernambuco novo reforço, com vinte e oito embarcações e dois mil
e quinhentos homens a bordo. “Deliberou-se sobre o que conviria fazer-se em proveito da
Companhia e, pelo voto de todos, punha-se a mira na cidade de S. Salvador”. Porém, na falta
de poder para sitiar a praça, “resolveu-se, pois, enviar nossos soldados às terras inimigas, os
quais, à imitação do que amiúde tentara e executara Barbalho dentro das nossas fronteiras,
deveriam talar e saquear a ferro e fogo o que encontrassem, e assim, tornando-se o adversário
mais prudente à custa dos próprios danos, de futuro faria a guerra com mais clemência.
Praticada a devastação, haviam de faltar-lhe vitualhas para sustentar as guarnições, resultando
disso lucro para os mercadores, rendas para o erário e descanso e sossego para nós”46.
Sob o comando do vice-almirante J. Cornelis Lichthart e do coronel Charles Toulon,
uma força de vinte velas e dois mil e quinhentos homens apareceu na Bahia nos últimos dias
de abril47. Os portugueses sabiam desta frota, mas ignoravam suas intenções e pouco
poderiam fazer pela defesa do recôncavo48. Os holandeses então “deram provas horrendas e
cruéis do seu furor bélico. Reduziram a cinzas todos os engenhos de portugueses, menos três;
tomaram ou queimaram quantos navios pequenos encontravam aqui e acolá, devastaram e
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depredaram, à vista dos cidadãos, as lavoiras circunvizinhas, os casais, granjas e prédios”49.
Assaltaram tudo que havia nas margens dos rios Pitanga, de São Paulo, São Francisco do
Conde, Paraguassú e Iguape, na ilha de Itaparica e nos canais de Caípe e Paramirim50.
Segundo Nassau, foram destruídos vinte e sete engenhos, enquanto oito haviam escapado
(esses no rio Matoim, defendido uma tropa de Salvador)51. Um relatório do Conde da Torre
diz serem vinte e oito os engenhos destruídos, mas aqui ele provavelmente inclui a fábrica de
óleo na Ponta das Baleias, em Itaparica52. Em carta à Metrópole, os oficiais do Senado da
Câmara de Salvador diziam haver queimado “vinte e sete engenhos de trezentos que haviam
nesta capitania”53.
A Bahia estava desolada. Quando Antônio Vieira subiu ao púlpito, em 10 de maio de
1640, carregou suas palavras com angústia e revolta. Acusava Deus por ingratidão com seus
fiéis da Bahia. De passagem, Vieira representou o profundo sentimento anti-espanhol que
pairava na capitania: “Ocorre aqui ao pensamento o que não é lícito sair à língua; e não falta
quem discorra tacitamente, que a causa desta diferença tão notável [entre os sucessos
passados e os fracassos recentes da Coroa portuguesa] foi a mudança de monarquia”54.
O último ato importante dos Habsburgo no governo do Brasil foi a sua elevação a
vice-reinado, de cujo título o primeiro portador foi Jorge de Mascarenhas, Marquês de
Montalvão55. Assim que tomou posse, em 05 de junho de 1640, o vice-rei abriu diálogo com o
Conde de Nassau. Em outubro, concordaram em cessar a guerra sobre os engenhos e
canaviais. A partir desse entendimento, o conflito entre holandeses e portugueses no Brasil se
arrefeceu mesmo antes da restauração bragantina e da aliança luso-neerlandesa. Com exceção
da ocupação de Angola e São Tomé, a paz perdurou sem conflitos abertos até o levante em
Pernambuco.
Em 05 de agosto de 1645, os portugueses, sob a liderança de João Fernandes Vieira,
conseguiram sua primeira vitória importante no Monte das Tabocas. No dia 17, com a vitória
de Casa-Forte, os rebeldes passaram a sitiar os holandeses em Recife. Estes, incapazes de
49
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levantar o cerco, tentaram aliviar a pressão mediante um ataque contra a Bahia. A idéia foi
proposta por Sigmund von Schoppe: os holandeses estabeleceriam um posto avançado na ilha
de Itaparica, de onde inviabilizariam a navegação de Salvador e forçariam a retirada de parte
do contingente português em Pernambuco. A primeira parte deu certo: com dois mil e
quinhentos homens comandados por Von Schoppe e Simon de Beaumont, ocupou-se a Ponta
das Baleias em 08 de fevereiro de 1647. Fala-se que, na ocupação da ilha, dois mil moradores
portugueses foram mortos56.
No entanto, a segunda parte do plano obteve resultados duvidosos. Em carta a El Rey
de 15 de dezembro, Antônio Teles da Silva vangloriou-se da ineficácia do ataque holandês.
Dizia ele que “não tratava o inimigo mais que de se conservar naquela ponta (...) e que não
saía a parte do recôncavo de que não se reconhece, com perda de gente sua (...); nos princípios
deste sítio mandou Segismundo por parte das suas naus no meio desta barra para impedir a
entrada e saída das nossas embarcações mas de norte por entre elas fui lançando todos os
navios que neste porto se acharam carregados de açúcares com mui boa fortuna; (...) foram
raros os escravos que se meteram com o inimigo nem um branco [mas] muitos de uns e outros
que das suas mesmas naus fugiram a nado para nós”57. Já a ânua jesuítica de 1647 afirma que
houve “gravíssimo prejuízo geral, que atingiu a todos, incluindo os padres da Companhia,
pois os plantadores de cana prejudicados renunciaram os contratos que tinham com o Colégio
da Bahia”58. Henrique Haecxs adiciona um fato importante: embora presentes na ilha de
Itaparica, os holandeses retiraram os três melhores navios dos dezoito que tinham consigo,
“que eram a força e o nervo de nosso poderio marítimo que já não podíamos conservar”, o
que certamente impossibilitou assaltos contra a navegação portuguesa59. Como bem lembra
Afonso Ruy, da Ponta das Baleias os holandeses poderiam com facilidade bloquear a foz do
Paraguaçú, ponto de escoamento da produção da então mais recente área açucareira do
recôncavo60.
Invariavelmente, o posto avançado de Von Schoppe falhou em seu objetivo mais
estratégico: ao invés de aliviar o cerco, Teles da Silva ordenou “aos mestres de campo
governador em Pernambuco lhe pusessem em todo o caso ao Recife a bateria que tanto havia
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que lhes tinha encarregado plantarem”61. Para Henrique Haecxs houve sim algum sucesso na
operação: “Os da Bahia só agora começam a compreender que se saíram mal por duas vezes
na Ilha de Itaparica e é certo que estão em apuros, porque, enquanto pudemos observar,
mantém reunidas as suas forças e não deixam sair mais ninguém para a Várzea ou para
Pernambuco como acontecia antes”62. Contudo, A aproximação da frota portuguesa que trazia
o próximo governador-geral Antônio Teles de Menezes foi o suficiente para que em 16 de
dezembro Von Schoppe ordenasse o abandono do forte em Itaparica63.
A mesma necessidade de aliviar o cerco de Recife levou os holandeses a uma nova
tentativa contra o recôncavo baiano64. Em 03 de dezembro de 1648, uma esquadra de vinte e
três navios sob comando de Van Goch deixou Recife para uma “viagem de exploração” à
Bahia65. Na correspondência de Teles de Menezes com a Torre de Garcia D’Ávila e com as
vilas de Boipeba, Cairu e Camamu encontram-se avisos datados em 11 e 13 de dezembro “de
estar o inimigo nesta Bahia e naus suas no meio dela, na forma que sempre estiveram em
tempo de Segismundo para impedirem a navegação da Barra”66. Desta vez, há notícia dos
danos sobre a produção açucareira: Henrique Haecxs relata que, a 30 de janeiro, a esquadra de
Van Goch retornava “depois de ter incendiado nas redondezas da Bahia vinte e três
engenhos”67; segundo Ignácio Accioli, nesta ocasião teriam sido destruídos trinta engenhos
com várias embarcações pequenas68.
A última das investidas dos holandeses da WIC contra a Bahia foi uma aventura de
dois navios corsários em janeiro de 1652. Roubaram uma embarcação portuguesa, de vela
latina, com a qual causaram uma boa confusão nas defesas e conseguiram capturam mais dois
barcos em Itaparica. Aparentemente, deixaram a Bahia em março sem causar dano a nenhum
engenho.
* * *
Em Pernambuco, depois do ataque à vila de Iguaraçu, em 1632, os holandeses
começaram a vencer a resistência portuguesa destruindo a sua base de apoio na população
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pernambucana, com assaltos violentos aos civis da capitania69. Conforme avançavam no
interior, os moradores que podiam retiravam-se para a fronteira meridional do Brasil
holandês. Em 1635, com a queda do Forte de Nazaré, os holandeses obtiveram controle do
porto no Cabo de Santo Agostinho, cortando o escoamento da produção de açúcar; aos
produtores ficou a escolha de colaborar com o invasor ou migrar para o sul70. Entre estes, uns
foram reunidos nas Lagunas de Alagoas, “outros passaram logo à Bahia de Todos os
Santos”71. Alguns tiveram tempo de levar o que tinham e enterrar o que não podiam levar72.
Outros “haviam partido entre aflição e miséria, deixando em poder do inimigo seus engenhos,
canaviais, casas de purgar cheias de açúcar, suas roças, seus gados, todo o meneio de suas
casas, e seus escravos, os quais nesta água envolta lhe fugiam quase todos, por se livrarem do
trabalho”73.
A evacuação foi um processo amargo. Todos sofriam da falta de mantimentos, mas
“sempre os moradores passavam pior, porque trazendo consigo a maior parte de seus negros e
não tendo ainda tempo de fazer as plantações de mandioca e outros alimentos, viam-se na
obrigação de sustentá-los, crescendo com isso cada dia a fome, sem acharem meios de
remediar-se”74.
Em 25 de fevereiro de 1637, o Conde de Bagnuolo chegou às Lagunas perseguido pela
ofensiva de João Maurício de Nassau-Siegen. Com ele, chegaram “muitos moradores que iam
se retirando, os quais, com os que já o haviam feito de outros lugares, vieram a fazer grande
número; não sendo poucos dos mais nobres (...). Estavam resolvidos a prosseguir a
peregrinação, se Bagnuolo a destinasse, acompanhando como puderam as armas do Rei; a
troco de não ficarem com o inimigo”75. Em 08 de março, partiram para o rio São Francisco,
que foi atravessado nos dias 17 e 18 pelo grosso da tropa. No dia 31, estavam em Sergipe.
Mas o Conde de Nassau não parou no rio São Francisco: em 27 de outubro, soube-se
de suas intenções contra Sergipe. Embora pouco confortáveis com o “excesso de retiradas”, os
portugueses avaliaram que Sergipe não valia o custo de sua defesa, se comparada à
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importância de manter a Bahia. Em 07 de novembro decidiu-se pela retirada, com o que
“renovou-se a dor aos pobres moradores que já tinham suas choupanas e plantações junto à
cidade de Sergipe, ao assoalhar-se a retirada do Conde, por serem obrigados a segui-lo,
estando a maior parte deles impossibilitados para os fazer, porque a uns tinham morto os
negros sem os quais mal se pode viver no Brasil, a outros os cavalos e bois, e muitos os
haviam vendido para sustentarem-se”76. Chegaram em Salvador em 15 de dezembro.
Dos que conseguiram completar a migração até a Bahia, sabe-se que em 12 de abril de
1638 eram obrigados (junto com os demais moradores do recôncavo) a plantarem mandioca
para o sustento da gente de guerra das armadas de Espanha. Segundo a ata do senado da
Câmara desse dia, “se tinha informação que os retirados de Pernambuco tinham muitos
negros, e que os traziam alugados a diferentes fabricas, e que convinha obrigá-los a que
plantassem, e se assentou que os obrigassem com a metade das fabricas que tinham e que
assim lhes ficassem a outra metade para alugarem a quem lhes parecesse”77. Com o tempo, e
dadas as poucas oportunidades de retornarem à Pernambuco78, foram se incorporando à
sociedade baiana79.
Numa sociedade onde a base da estrutura de poder fincava-se sobre a posse da terra e
do trabalhador80, é plausível supor que poucos entre os imigrantes tenham se tornado senhores
de engenho na Bahia. Como se viu, seu patrimônio não passou incólume por meses de marcha
e mais de uma tentativa fracassada de assentamento. Muitos precisaram liquidar seus bens
para se manter. Muitos escravos fugiram. Na Bahia, finalmente, ainda lhes faltava a posse da
terra para voltar a produzir  o aluguel dos escravos restantes parece ter sido a solução
temporária. É inegável que o recôncavo tenha recebido uma boa porção da população escrava
de Pernambuco, mas provavelmente foi relativamente maior a população livre que completou
a migração - em 1641 a Câmara de Salvador discutiu sobre o excesso de mendigos habitando
Salvador81.
* * *
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Enquanto foram senhores de Salvador, os holandeses se apoderaram dos escravos que
ali estavam, dos que chegavam de Angola em tumbeiros capturados e daqueles que fugiam do
recôncavo português esperando sorte melhor entre os invasores82. Conta Aldenburgck que
“foram alguns destinados a trabalhar e outros, armados de arcos, flechas, velhas espadas
espanholas, rodelas, piques e sabres de abordagem, se organizaram numa companhia de
negros, para capitão da qual foi escolhido um deles próprio chamado Francisco”83. Já foram
aqui mencionadas as ofertas holandesas de escravos aos moradores como meio de conquistar
alguma colaboração, pela retomada da produção de açúcar ou pelo fornecimento de víveres
para a cidade. Depois do sucesso da Jornada dos Vassalos, os negros que não conseguiram
fugir foram reescravizados, enquanto “o capitão Francisco e seus oficiais (...) foram
enforcados em lugar particularmente horrível e, depois de mortos, esquartejados, sendo seus
despojos expostos nas ruas, pregados em postes”84.
Quando o Senado da Câmara da Bahia retomou suas atividades, no topo das
prioridades estava o problema dos escravos fugidos85. Segundo a ata de 09 de agosto, a ordem
era regulamentar a remuneração do “capitão do campo”, atividade que é mencionada pela
primeira vez em Pernambuco, em 1612, e que depois seria mais conhecida como “capitão do
mato”86. O prêmio por escravo recuperado pago pelo seu dono foi determinado em função da
distância do local da captura: $800 até o rio Vermelho; 2$000 entre esse e o rio Joannes;
3$000 até a Torre de Garcia D’Ávila; 4$000 na “terra nova”, além da Torre87. Embora não
haja notícia do número dos fugitivos, é plausível supor que esses sejam principalmente dos
arredores de Salvador, onde se concentraram os conflitos, do que do restante do recôncavo88.
Em 1629, o governador Diogo Luiz de Oliveira chamou uma expedição contra um
mocambo situado ao norte de Salvador. Antes da sua partida, em 24 de janeiro, a Câmara
procurou seu capitão, Francisco Dias D’Ávila, para juntos assentarem sobre o destino dos
“negros resgatados”. Pelo acordo, o capitão receberia 9$000 por peça trazida até a cidade;
crianças nascidas no mocambo seriam suas e, “tendo as ditas crias mãe ou pai será obrigado o
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dito capitão a dá-los a seus senhores pagando-lhe o que de serem dois homens, um que tomará
o dito Francisco Dias e outro o dono das crias”89. Outros capitães do mato receberiam por
escravo recapturado ao norte-nordeste do recôncavo o mesmo estipulado em 09 de agosto de
1625; por fugitivo preso no recôncavo, o prêmio seria de 1$500, se estivesse a mais de três
léguas das terras do seu senhor, ou $800 no caso contrário90. Em 11 de abril, a Câmara
determinava que os escravos do mocambo fossem marcados com um “M” e que, caso seus
donos não os viessem buscar em até quatro meses, ou se dali fugissem novamente, perder-seia a propriedade sobre os mesmos91.
Por conseguinte, é provável que em 1625 tenha-se regulamentado a atividade de
recaptura de escravos fugitivos ao norte do recôncavo com mira naqueles que aproveitaram as
batalhas em Salvador para escapar. Como a fuga de escravos não começou nem parou com a
invasão holandesa, em 1629 os capitães do mato teriam chegado a um acordo entre si:
Francisco Dias fora escolhido pelo governador para dar combate ao mocambo que se formara
ao norte (uma vez que os fugitivos voltavam para libertar parentes, amigos e consortes); os
demais capitães do mato então demandaram a regulamentação de sua atividade pelo
recôncavo.
Em 18 de fevereiro de 1632, a Câmara relatou os resultados da expedição ao
mocambo: “na Entrada que Francisco Dias D’Ávila e João Barbosa de Almeida fizeram ao
mocambo dos negros fugidos, em que gastaram muito tempo na jornada, e despesa que
fizeram, e os poucos negros que tomaram na dita entrada, acordaram que de cada negro que
tomaram lhe pagará o dono dele dez mil réis com obrigação do dono dele o vender para fora
da cidade”92. Segundo Clóvis Moura, o mocambo situava-se nas margens do rio Vermelho em
162993. Para Afonso Ruy, ele estava no Itapicurú quando foi extinto em 163594.
Contudo, se as atas da Câmara de Salvador confirmam que o mocambo havia se
deslocado para o norte, ela desmente o fato de que fora eliminado. Em 24 de maio de 1636,
chega a Salvador notícia do estrago feito aos moradores pelos mocambeiros, “levando-lhes
muitos negros induzidos, e se temia que fosse o dano em mais crescimento, e tinham morto
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homens brancos e pessoas de qualidade”95. Tratou-se de organizar uma expedição, sob o
capitão Belquior Brandão, contra o mocambo em Itapicurú, para a qual em agosto se pedia
aos habitantes de toda a capitania que ajudassem cada um em suas possibilidades96. Desta vez,
os captores receberiam 12$000 por escravo resgatado, enquanto dos naturais do mocambo
tirar-se-ia “os quintos na forma costumada para o senhor governador, o qual dará as munições
necessárias, e a gente do presídio que for necessário, e tirados os quintos das crias o mais se
partirá pela gente que for na jornada a cada um conforme o cargo e cabedal com que for”97.
Em 14 de janeiro o governador Pedro da Silva mandou avisar aos senhores de escravos
recapturados que os viessem buscar na cadeia dentro de dez dias ou seriam postos em pregão
público, pois estavam adoecendo, morrendo e seu sustento custava às finanças do governo.
Até 13 de fevereiro haviam sido leiloados treze idosos (recusados pelos seus donos) a
120$000 e uma mulher por 20$000, sem contar o prêmio de 12$000 por peça98. Ainda assim,
não apenas o mocambo não foi extinto como a tropa portuguesa não fora capaz de trazer todos
os prisioneiros. Depois das primeiras vitórias, Belquior Brandão retirou-se para Salvador com
suas peças e deixou seu filho no mocambo, um sargento chamado Robério Dias, cujo
impressionante relato ao governador Pedro da Silva se segue:
(...) logo fui com minha gente, gentio e tapuias, correr os matos e demos com três companhias
de Tapanhum [mocambeiros] de muita gente de que tivemos uma grande briga, da qual nos
quis Deus dar vitória em que tomei quarenta peças afora de muitos que foram feridos e mortos
(...), e nestes negros que tomei, tomei também o seu Governador, e Ouvidor-geral, e Provedor
e dois Desembargadores e o seu Bispo; e trazendo-os ao seu sítio do mocambo e vendo-me
que não tinha prisão nem por quem os pudesse mandar a Vossa Senhoria (...) me foi forçado a
fazer confiança dos próprios negros (...) e tendo-os nesta forma que digo a Vossa Senhoria
quietos, me foi adoecendo o gentio e morrendo, e o que estava são se ia cada dia, que fiquei só
no mocambo, e estando avisando (sic) a Vossa Senhoria me deu uma grande febre de que me
foi forçado a vir muito à pressa para minha casa donde estou no fim da vida sangrando com
oito sangrias (...); contudo deixei tudo quieto com meus escravos de que até agora está tudo
em paz dizendo-lhe que vinha buscar clérigo passa assistir ali com eles: dando-me Deus vida
tornarei logo ao mocambo escrevendo Vossa Senhoria ao capitão de Sergipe em que me dê os
índios de Tapiraguá com os de Patigipeba e que não haja falta: mandando-me Vossa Senhoria
as prisões para setenta ou oitenta peças as quais hão de vir com muito segredo à Casa de
Mateus Martins pela praia que mora no tariri. Espero em Deus levar à Vossa Senhoria uma
grande presa porque me não hei de vir sem dar fim a este mocambo assim de mortos como de
vivo99.

Pelo seu testemunho, percebe-se como muitos dos mocambeiros haviam se
embrenhado no mato com a chegada de Belquior Brandão, para depois encontrar o grupo de
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Robério Dias ocupando sua moradia. Daí se compreende a dificuldade em lograr a extinção
dos mocambos: os ex-escravos sabiamente preferiam cair no mato a lutar com os capitães, e
se eram desbaratados voltavam a se organizar. Mais impressionante é a sua forma de
organização social: aparentemente, reproduziam instituições políticas portuguesas: o
governador, o ouvidor-geral, o desembargador, o bispo  figuras cuja captura permitia ao
sargento se considerar o verdadeiro responsável pela extinção do mocambo.
Em 16 de março, Pedro da Silva sentou-se com os vereadores do Senado para calcular
o sucesso da expedição: dos 2:682$000 de rendimento bruto da vendas dos resgatados,
tiravam-se 158$770 dos gastos de custeio, 400$000 enviados como socorro aos
pernambucanos em Porto Calvo, 424$646 do quinto real; os 1:698$584 restantes foram
distribuídos entre o governador e os participantes da jornada100.
Dois anos depois, mocambeiros ajudavam os portugueses a defender o recôncavo
contra o herege holandês. Quatrocentos deles chegaram em Salvador em 07 de maior de 1638
“se oferecendo para combater em troca de liberdade (...). Parece que lhe faremos tudo o que
eles quiserem”101. É possível que os mesmos tenham sido os responsáveis pela defesa do
engenho de Santo Estevão102. É possível que os líderes do mocambo, então sediado na altura
da Torre de Garcia D’Ávila, procurassem aproveitar a situação para libertar outros escravos
debaixo do nariz lusitano.
Outro mocambo foi atacado pelos portugueses em fins de 1640, desta vez no rio Real.
O tema foi discutido em duas sessões do Senado da Câmara, em 24 e 25 de novembro.
Diziam os vereadores que anualmente os habitantes do mocambo faziam incursões ao
recôncavo, obrando furtos e resgatando outros escravos  dizia-se que alguns eram
“induzidos”, levados à força. O Marquês de Montalvão sugeriu uma missão diplomática ao
mocambo, formada por Henrique Dias (o capitão da companhia negra da resistência
pernambucana) e um jesuíta que soubesse a língua deles. A Câmara discordou com
veemência: “por nenhum modo convinha tratar de concertos nem dar lugar aos escravos a que
conciliassem sobre este negócio e o que convinha somente era extinguí-los e conquistá-los,
para os que estavam domésticos não fossem para eles e os levantados não aspirassem maiores
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danos”103. Diziam ainda que os negros reescravizados tinham pouca serventia, conforme a
experiência com os cativos da campanha de Belquior Brandão; talvez houvessem aprendido a
escapar com facilidade, ou então perdido o pavor dos índios da terra104. A Câmara resolveu
por condenar às galés “que Sua Majestade estava fazendo” os negros que se capturassem na
jornada. Como exceção, as mulheres e aqueles “enganados ou tomados à força” seriam
reescravizados e dariam prêmio de 12$000 aos seus captores. As crianças seriam entregues à
custódia do governo105.
Há registro de uma outra expedição contra um mocambo, desta vez em local
desconhecido, levada à cabo em 1643. Seu comandante foi Martins Soares Moreno, e teria
custado dois mil cruzados à Fazenda Real106. Não houve registro de seus resultados. Mas
observe-se: havia um mocambo no rio Vermelho em 1629, outro no rio Itapicurú em 1635-6,
outro próximo a Torre de Garcia D’Ávila em 1638, depois no rio Real em 1640. É bem
plausível supor que, entre uma expedição e outra, os mocambos iam preservando alguns de
seus membros, que neste comenos continuavam sua guerrilha de libertação no recôncavo.
Com o tempo, foram se distanciando da Bahia para o norte. Em 1647, quando Teles de
Menezes abriu uma estrada pelo interior até Pernambuco, com o propósito de levar gado,
farinha e artefatos bélicos ao levante de João Fernandes Vieira, os portugueses tiveram de
limpar o caminho de mocambos e bandos de escravos fugidos107.
Mas não foi apenas com mocambos e imigrantes de Pernambuco que a produção
açucareira na Bahia buscou se alimentar de escravos. Embora a escravidão indígena fosse
restrita aos capturados em “guerras justas”, não houve falta destas nem daqueles.
Em 1626, índios hostis nos arredores do rio Paraguaçu foram combatidos com índios
dos aldeamentos de São João, Cachoeira, Sergipe e tapuias de Inhambupe108. Em 19 de
dezembro de 1627, o capitão Afonso Rodrigues Adorno recebeu munições e petrechos no
montante de 300$000 para fazer uma entrada definitiva contra os índios hostis do lado oeste
do recôncavo109. Os moradores de Jaguaripe e Paraguaçu alegavam que os ataques dos índios
eram violentos o suficiente para deixar áreas inteiras despovoadas. Também alertavam para a
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“muita quantidade de gentio da Guiné que lhe tinha acoadunado”110. Segundo Stuart
Schwartz, esses ataques eram promovidos pelos seguidores da Santidade, movimento
religioso de índios e quilombolas que pregavam a instauração de um paraíso na Bahia depois
da expulsão dos portugueses111. Em 09 de janeiro de 1628, decidiu-se trazer apoio dos índios
da Paraíba. Com esses, em 29 de março de 1629 Adorno regressou vitorioso desta “jornada do
sertão”; só o governador recebeu vinte e quatro escravos capturados na expedição112.
Como Pedro Puntoni bem salientou, a guerra com os holandeses tanto facilitava a fuga
dos escravos que formavam os mocambos quanto favorecia os chefes militares e capitães do
mato que trabalhavam na sua recaptura para o trabalho escravo113  na física os opostos se
atraem, na história os opostos se afirmam. Entre os mapas da Bahia da época, o nome Adorno
não aparece em nenhum engenho em 1616 ou 1626; em 1627 Antônio Dias Adorno parece ter
adquirido o engenho de Antônio Cardoso em Iguape; em 1640 são três os engenhos da família
Adorno no recôncavo114.
A entrada do capitão Rodrigues Adorno parece ter sido forte suficiente para pacificar a
região. A primeira notícia de conflito com indígenas posterior é de 1651: as freguesias de
Sergipe do Conde e Peramirim arrecadavam 200$000 para o sustento de três companhias do
presídio da capital115. Em 1654, novamente a população de Sergipe e Paraguaçu sofria ataques
dos americanos hostis. Nova entrada com tropa indígena foi organizada  a ordem era
reduzir os índios levantados à paz. Para o custeio da jornada, recolheu-se pelo recôncavo
1:600$000, além de machados, foices, facas, pentes, tesouras e anzóis às centenas para os
índios da tropa116. A pacificação da região oeste do Recôncavo continuaria pelas décadas
seguintes, acompanhando a expansão da economia sertanista117.
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